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Deze publikatie is de neerslag van een jarenlange speurtocht naar gegevens
over een veenbedekking die allang verdwenen was. Al in 1963 zaaide Dr. Ir.
Van Oosten bij mij de nieuwsgierigheid naar die verdwenen venen. Bij aller
hande historisch onderzoek in de omgeving van Breda stootte ik in de daarop
volgende jaren voortdurend op sporen ervan. Inmiddels waren in het Kalmthoutse Havermans en Meeusen ook al jaren met dit onderwerp bezig, terwijl
Vervloet het voor de omgeving van Steenbergen bestudeerde. Naar aanleiding
van Steeghs Dorpen in Brabant (Den Bosch, 1978) ontspon zich een discussie
over de mobiliteit van de veengrens (Brab. Heem XXX (1978) 120). Toen ik
daarna werd uitgenodigd om een boekje over de geschiedenis van Etten te
schrijven en daarbij rijke bronnen over de veenexploitatie aan het licht kwamen, was de basis voor het nu voor u liggende werkstuk gelegd. Etten en de
Turf kan als vingeroefening beschouwd worden, zonder welke ik nooit de stap
naar een studiegebied ter grootte van een kwart miljoen hektaren had durven
zetten.
Het onderzoek naar de „verdwenen venen" kwam niet zonder hulp tot
stand. Allen die er hun steun aan gaven wil ik daarom hierbij van harte bedan
ken. Zo mocht ik vertrouwen op de wetenschappelijke begeleiding van prof.
G.J. Borger te Amsterdam. Bij het verzamelen van met name documenten
over de oudste periode werd nauw samengewerkt met de heer W.A. van Ham
te Bergen op Zoom, aan wie ik menig kritisch commentaar dank. Behalve met
hem, mocht ik inspirerende discussies voeren met J. Renes en J. Vervloet te
Wageningen, A. Steegh te Haarlem, C. Verbruggen en A. Verhoeve te Gent en
A. Kappelhof te 's-Hertogenbosch. Mijn werkgever, het voormalig openbaar
lichaam Rijnmond te Rotterdam, stelde me enige tijd in staat om wat korter te
werken, zodat tijd vrij kwam voor archief-, bibliotheek- en veldwerk.
Ten slotte gaat mijn dankbaarheid zeker niet in het minst uit naar het
Gemeentekrediet van België, dat de uitgave van dit werkstuk verzorgde, als
mede naar het Geschiedeniscomité van deze instelling. In het bijzonder willen
wij in dit kader de professoren J. Mertens, A. Verhulst en L. Voet bedanken.
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krtn kaarten in laden
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*
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING
1. Algemeen

*

In 1971 kon Lambert nog terecht schrijven dat er weinig onderzoek gedaan
was naar de nederzettingsgeschiedenis van westelijk Noord-Brabant. Het wei
nige dat zij kon melden was dat moerassige beekdalen er een invloed gehad
zouden hebben op de begrenzing van voormalige politieke eenheden als het
Markizaat van Bergen op Zoom en de Baronie van Breda, terwijl de oudste
nederzettingen er op de grens van zand en klei zouden liggen. In het zuiden lag
immers het grote heidegebied — domein van herders en schapen — dat eerst in
de late 19de eeuw met behulp van kunstmest werd ontgonnen'.
Een dergelijk beeld kan men ook terugvinden in de golf van publikaties die
in de jaren '70 aan het landschap in de Nederlanden gewijd zijn en waarin,
naar aangenomen mag worden, de gangbare visie op de landschappelijke ont
wikkeling is samengevat*. Dit beeld van zand-Brabant sluit aan bij dat van de
zand-Kempen in noordelijk België3 en stoelt hoofdzakelijk op studies van
Edelman en Edelman-Vlam, Enklaar, Jansen, Kakebeeke en Prims4, die vrij
wel alle in oostelijker streken verricht zijn, meer in het centrum van de Kem
pen. Het lag voor de hand hun geldigheid ook voor het westelijke deel van de
zandgronden aan te nemen. Dat dit toch niet zonder meer gerechtvaardigd
was, ondervond Keuning die in zijn bespreking van de problematiek van het
Brabantse cultuurlandschap voor toen onoplosbare puzzels kwam te staan'.
' LAMBERT, 1971, 71-73 en 259.
VISSCHER, 1969 ; 1972 ; 1975 ; BIJHOUWER, 1977 ; VAN DEN BERG, 1978 ; KEUNING, 1979 ;
DE ZEEUW, 1978 en 1979 ; MÖRZER BRUIJNS en BENTHEM, 1979 ; DE WALLE e.a., 1985.
3 VERHULST, 1957.
4 EDELMAN en EDELMAN-VLAM, 1960 a & b ; ENKLAAR, 1941 ; JANSEN, 1955 ; KAKEBEEKE, 1968
en 1973 ; PRIMS, 1936 en 1937.
5 KEUNING, 1961. Deze onoplosbare puzzels betreffen de overheersende blokvorm van de perce
len ; het overheersend voorkomen van omheinde percelen en vrijwel ontbreken van open akkergebieden ; het door elkaar voorkomen van akker en weidepercelen, waartussen dan ook nog enkele
bos- en heideblokjes plegen voor te komen (toestand midden 19de eeuw).
2
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Dat de bewoningsgeschiedenis van deze streek meer geheimen verbergt dan
vroeger is verondersteld, blijkt voldoende uit het feit dat bepaalde prehistori
sche perioden geen bewoningssporen hebben nagelaten. Een dergelijk archeo
logisch hiaat komt elders in de Kempen niet voor<\
In de jongste jaren is in een aantal studies gewezen op het veendek dat tot
vóór enkele eeuwen delen van westelijk Noord-Brabant en het noorden van de
provincie Antwerpen bedekt moet hebben7. Voor afzonderlijke gemeenten
was er al sinds 1920, voor groepen gemeenten sinds 1928, in de lokale en regio
nale tijdschriften op gewezen dat er vroeger in deze streek veengebieden
bestaan hebben, die een zekere invloed gehad moeten hebben op de ontwikke
ling van het landschap en de nederzettingen. Zo min als deze bijdragen door
drongen tot landelijk niveau, lijkt dat het geval met het uitvoerige overzicht
dat Van Schaiks gaf van alle veengebieden in Nederland en hun exploitatie.
Hij besteedde vrij uitvoerig aandacht aan de venen tussen Breda en Bergen op
Zoom. Deze venen en de exploitatie daarvan vertoonden zijns inziens een
samenhang over de grens heen. Zeven turfvaarten ontsloten de veenschollen,
die niet groter geweest zouden zijn dan 10 hectaren. De maximale produktie
zou in de 16de eeuw bereikt zijn, met Roosendaal als centrum. Hij meende dat
de vervening een belangrijke economische stimulans geweest moet zijn voor
Baronie en Markizaat. Meer recent kwamen deze venen nog aan de orde bij
Crompvoets9, die venen vermeldde bij Nieuwmoer, Kalmthout, Essen,
Roosendaal, Etten-Leur en Loon op Zand. Hij noemde Bergen op Zoom,
Roosendaal en Breda „de drie turfmarkten" van de streek en vermeldde nog
tal van losse details. In het recente werk van Renes10 wordt op vele plaatsen op
het belang van de voormalige veenbedekking gewezen en pas in de nieuwe
Atlas van Nederland komt een (wel wat ruim voorgestelde) gedeeltelijke veenbedekking in deze streek op (Nederlands) nationaal niveau voor het voet
licht".
Zo staan er nu twee visies op de landschapshistorie van deze streek naast
elkaar : een maximalistische en een minimalistische opvatting over de voor
malige veenbedekking. Het onderscheid ligt in de geheel verschillende kijk op
de bodemkundige gesteldheid in dit gebied bij de aanvang van de middeleeuw
se ontginningen. In de nieuwe wetenschappelijke Atlas van Nederland wordt
deze tegenstelling duidelijk geïllustreerd door de tegenstelling tussen kaart 5
uit deel 2 („Nederland omstreeks 800") en kaart 73 uit deel 13 („Paleogeogra-

VERHAGEN, 1970, 1972, 1984 ; ook BRONGERS en WOLTERING, 1978.
MAATHUIS, 1975 ; KEMPEN, 1980 ; BRANDENBARG, 1981 ; VERHAGEN, 1984 ; RENES, 1984.
8 VAN SCHAIK, 1968.
9 CROMPVOETS, 1981.
10 RENES, 1985.
11 THURKOW e.a., 1984, kaart 5 ; RENES en SCHUIJF, 1984.
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fie 1900 (C14) Romeinse Tijd"). Visies die zo zeer strijdig zijn, dat ze niet
tegelijkertijd voor juist gehouden kunnen worden. De uitgangspunten zijn
echter erg verschillend van kwaliteit. Het idee van het permanente zandBrabant stoelt vooral op de zekerheid dat er nu slechts erg beperkte veenvoorkomens zijn en dat de bodem gedomineerd wordt door het dekzand. Voorts is
er het onderliggende idee dat die dominantie van het zand er in het kwartair
wel altijd geweest zal zijn. Dat laatste werd echter nooit getoetst. Het zijn juist
historici en historisch-geografen die in de archieven en in de toponiemen de
getuigen vonden van een periode waarin er veel veen was. Dat veen, „moer"
in de streektaal, is nu verdwenen : er is geen moer meer te zien.

2. Aanscherping van de problematiek

*

In de bestaande geologische en bodemkundige literatuur is, globaal ge
sproken, van vier soorten veen sprake : venen die ver vóór het holoceen
gevormd zijn ; holocene venen in het Lage, dat is het gebied dat lager ligt dan
1 tot 2 meter + N.A.P. 12 ; holocene venen in de dalen van het Hoge en holo
cene venen buiten die dalen. Bovendien werd sporadisch aandacht besteed aan
het verdwijnen van het veen en zelfs aan recente nieuwvorming ervan".
De zeer oude venen werden op vele plaatsen aangetroffen. Voor ons
onderzoek zijn ze echter niet direct van belang. Het voorkomen van veen in
het Lage wordt niet in twijfel getrokken : onder de jonge kleilagen is het
meestal nog aanwezig. De veenkaart bij de geologische kaart Willemstad is
voor de verspreiding zeer illustratief (zie kaart 11 bij par. 4.3).
Het veen in de beekdalen geeft wat meer problemen : aan de Belgische
kant van de grens meldt men nog 4 meter veen in het Markdal, aan de Neder
landse kant niets meer ! Hier spelen duidelijk interpretatieverschillen een rol.
Het beekdalveen zou op meerdere plaatsen tot in het subatlanticum doorge
groeid zijn ; zeg maar tot de ontginning toe. Over het algemeen lijken de die
pere dalen deels met veen opgevuld te zijn.
Buiten de beekdalen wordt herhaaldelijk, al sinds Staring, een min of meer
uitgebreide veenbedekking gesuggereerd. Na Lorié heeft echter niemand daar
nog een kaart van durven maken (krt. 1). Het bleef bij het noemen van plaat-

12 In deze studie zullen alle absolute hoogten, ook die in België, aangegeven worden ten opzichte
van het referentieniveau Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.) dat overeenkomt met 2,34 m +
Oostende Peil.
13 STARING, 1856 ; LORIÉ, 1893, 1894, 1919 ; Oude geologische kaart België, 1895 ; Oude geologi
sche kaart Nederland, 1932 ; TUINSTRA, 1951 ; VAN DORSSER, 1956 ; DE PLOEY, 1961 ; VAN OOS
TEN, 1967, 1975 ; VERBRAECK en BISSCHOPS, 1971 ; ZAGWIJN en VAN STAALDUINEN, 1975 ; GEYS,
1975 ; Moderne bodemkaart België, 1957-1975 ; Moderne bodemkaart Nederland, 1964-
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Kaart 1. Stroomgebied der Maas (Naar LORIÉ, 1894).

*

sen waar „uitgestrekte venen" waren. De moderne bodemkartering vond op
twee kaartbladen van het (Nederlandse deel) van het Hoge nog ca. 2.300 ha
veen of moerige lagen ; hierin zijn ook de beekdalen meegeteld.
Uit de geologisch-bodemkundige publikaties blijkt dat met name de onder
zoekers aan Nederlandse zijde buiten de beekdalen op het Hoge wel uitge
strekte venen „vermoeden", maar vervolgens niet duidelijk kunnen aangeven
waar die venen dan precies lagen. In het Belgisch onderzoek lijkt het historisch
aspect van de bodemontwikkeling traditioneel minder belicht te worden, wat
het gemis aan opmerkingen over verdwenen venen kan verklaren. Al met al
leveren deze onderzoeken dus geen duidelijk beeld op van de veenvoorkomens
buiten hetgeen er nu nog is.
Deze onduidelijkheid heeft ertoe geleid dat bodemkundigen en geologen
lange tijd van mening zijn geweest dat in een landschap als dat van de Noor
derkempen en westelijk zand-Noord-Brabant geen reden is om een belangrijke
en inmiddels verdwenen veenbedekking aan te nemen. Toch vermeldde de
oude geologische kaart al dat dunne lagen veen door ontwatering overgaan in
humeuze zanden. Verdwijnen van veen door afgraving wordt in de moderne
bodemkaart van Noord-Brabant vermeld. Tuinstra vermeldde landvernieling
door moernering en bodemdaling, naast hoge vloeden als oorzaken van de
middeleeuwse overstromingen in het noorden van ons studiegebied.
Daarnaast bestaan er vele, zeer vele publikaties op lokaal historisch gebied
waaruit de vroegere aanwezigheid van veen in onze streek blijkt '4. Men raad
plege slechts de literatuurlijst ! Het merkwaardige is dat deze gegevens niet tot
in de nationale geografische en historische literatuur van België en Nederland
zijn doorgedrongen. Wie deze vele publikaties doorneemt, wordt echter wel
dra duidelijk hoe dat komt. Het betreft steeds artikelen, er is geen afgeronde
studie bij. Deze artikelen zijn verspreid over 65 jaar verschenen (te beginnen
met een hoofdstuk bij Van der Hoeven in 1920) in een niet snel bijeen te krij
gen lange reeks van ongeveer 30 verschillende, meestal plaatselijke, tijdschrif
ten. Ze geven alle in de regel slechts gegevens over de toestand in één, hooguit
enkele gemeenten en zijn niet altijd even nauwkeurig. De landsgrens die —
zoals we onder andere in hoofdstuk 3 nog zullen zien — bij voorkeur door
voormalige veengebieden blijkt te lopen, belemmerde bovendien wederzijds
het uitzicht op het gehele veengebied. Ook de beste overzichtsartikelen, die
van Havermans en Meeusen", gaven slechts een gedeeltelijk overzicht van de
moernering. Ze beperkten zich vooral tot de ruime omgeving van Essen,
Kalmthout en Huijbergen. Kortom, om een overzicht te krijgen van de hele
lokale literatuur moet erg veel werk verzet worden en dat heeft kennelijk
menigeen afgeschrikt.
VAN DER HOEVEN, 1920 ; HAVERMANS, 1928 ; BR. ALBERTINUS, 1955 ; HAVERMANS, 1959,
1962 ; MEEUSEN, 1959 ; WEYNS, 1959 ; VERVLOET, 1972.
15 HAVERMANS, 1959, 1962 ; MEEUSEN, 1959.
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De jongste jaren zijn steeds meer voorbeelden aangedragen waarin een
veendek vrijwel geheel of zelfs volslagen verdwenen was16. De centrale vraag
is dan : hoe volledig kan veen verdwijnen en welke omstandigheden zijn daar
bij van belang ? Deze vraag is volop aan de orde bij Gentse onderzoekers,
waar de discussie zich toespitste op het gebied De Moeren op de grens met
Frankrijk. Ook hier staan twee visies tegenover elkaar. Volgens Moormann
lag hier een hoogveenkussen dat zo hoog was dat alleen de lage rand over
spoeld werd door de Duinkerke-II en -III transgressies. De graaf van Vlaande
ren gaf zijns inziens in 1166 de moer met de ondergrond uit aan de abdijen
Sint-Niklaas te Veurne en Ter Duinen, beide vlak naast De Moeren. Zij dolven
het hoge deel van De Moeren uit en schiepen zo een uitgestrekte waterplas.
Alleen de rand, bedekt met Duinkerke-II sedimenten, bleef bewaard. In de
loop der eeuwen is het restveen volgens Moormann verteerd. Zo verschijnen
De Moeren dan als een groot meer op de vroegste kaarten. Volgens Verbruggen zou, wegens het ontbreken van de juiste klimaatsvoorwaarden, het veen
van De Moeren niet tot hoogveen zijn opgegroeid. Bruneel besluit, op grond
van bodemprofielen en stuifmeelonderzoek, dat in het centrale deel van
De Moeren niets wijst op een voormalig veendek. De vervening vond volgens
hem slechts plaats aan de rand van dit gebied, in de zogenaamde Buitenmoeren. Bruneel sluit zo aan bij oudere opvattingen, die De Moeren zien als een
fragment van een lagune. Hier spreken de resultaten van archief- en veld
onderzoek elkaar vooralsnog tegen'7.
De hypothese dat een veendek (haast) volledig kan verdwijnen werd tot nu
toe nog niet getoetst in een situatie waar de basis van het veen beduidend
boven het zeeniveau gelegen moet hebben. Ons onderzoek in de Antwerpse
Noorderkempen en westelijk zand-Noord-Brabant biedt hiervoor ampele
mogelijkheden. Door ook een ruime strook jonge zeekleigronden in het
onderzoek te betrekken, wordt de mogelijkheid geschapen aansluiting te zoe
ken bij het onderzoek dat al in Laag Nederland verricht werd. Een uitgebreide
veenbedekking zou het archeologische hiaat goed kunnen verklaren, terwijl
Keunings onopgeloste problemen wellicht ontstonden doordat hij de veenepisode in de streekgeschiedenis niet opmerkte. Daarmee is aangegeven wat
wij zien als het voornaamste doel van ons onderzoek : het verschaffen van een
volledig beeld van de veenvoorkomens, de wijze waarop de venen ontstonden
en verdwenen alsook de betekenis die ze hadden voor de (pre-)historische en
landschappelijke ontwikkeling en in welke mate er nog resten van in de bodem
achterbleven.
De studies van Kempen, Brandenbarg en Renes trachtten langs de weg van
„indicatoren" aanwijzingen voor de aanwezigheid en ligging van de verdwe
16
17

o.a. EDELMAN, 1974 ; BORGER, 1975.
MOORMAN, 1955 ; BRUNEEL, 1979.
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nen venen te krijgen. Hun resultaten, die slechts algemeen van aard konden
zijn, waren een aansporing tot nader onderzoek. Deze op indicatoren geba
seerde studies voldoen niet geheel. Ze geven hooguit een vrij globale aandui
ding van de plaatsen waar veen lag, maar het aldus opgeroepen beeld is te vaag
en te onzeker om echt te overtuigen. Bovendien ontbreekt de mogelijkheid
meer specifiek in te gaan op de aard en het belang van het veen. Het archeolo
gisch hiaat is als indicator wel suggestief, maar de beeldscherpte laat, zoals we
in paragraaf 4.6 nog zullen zien, veel te wensen over. Bovendien zou ook een
ander onheil het hiaat veroorzaakt kunnen hebben : extreme droogte in een
zandgebied bij voorbeeld.
Het in kaart brengen van het landschap van deze streek zoals dat er heeft
uitgezien vóór de veenontginning ter hand werd genomen, brengt heel wat
meer moeilijkheden met zich mee dan het reconstrueren van het vroegere land
schap van Drenthe, waar het veen veel recenter opgeruimd werd. Het normale
geologisch en bodemkundig onderzoek, de onderzoekingen middels de indica
tormethode en de schare van „lokale" artikelen volstaan blijkbaar niet om de
voormalige veenbedekking in onze streek goed in beeld te krijgen. We moeten
dit probleem daarom anders aanpakken.
Een verantwoorde reconstructie kan alleen tot stand worden gebracht op
basis van historische, toponymische en historisch-geografische gegevens. Ons
uitgangspunt zal het archief zijn. De daar gevonden gegevens worden gekop
peld aan een plaats in het terrein, zo nauwkeurig als mogelijk is. Daarbij reali
seren we ons dat die nauwkeurigheid van geval tot geval verschillend zal zijn.
De huidige terreinwelvingen zijn de welvingen van de ondergrond van het
veen, respectievelijk van de droge gronden naast het veen van weleer. Als we
de veengegevens kunnen lokaliseren, zijn ze ook in verband te brengen met
deze terreingesteldheid. Uit deze confrontatie en die met de huidige voorko
mens van veen en moerige gronden kan informatie over de aard van het ver
dwenen veen afgeleid worden. Bovendien kunnen dank zij de lokalisaties dub
beltellingen efficiënt voorkomen worden. Een economisch interessant moer
kan herhaaldelijk ter exploitatie uitgegeven zijn. Toch mogen we de opper
vlakte ervan maar één maal meetellen.
Om het onderzoek een geografisch „eindig" karakter te geven en om de
mogelijkheid in te bouwen de voormalige venen zonder hinder van moderne
staatsgrenzen te onderzoeken18, is een min of meer vierkant studiegebied
18 Onderzoek dat vanuit universiteiten of door (semi-)overheidsinstellingen verricht wordt, houdt
in de regel angstvallig aan de grens op. Dit bemoeilijkt op systematische wijze het uitzicht op sa
menhangen en verschillen ter weerszijden van deze toch vrij jonge en kunstmatige scheidslijn.
Belangrijke moeren lagen — zoals we nog zullen zien — juist in de grensstreek en ze werden voor
het grootste deel opgeruimd voordat de huidige grens meer dan lokale betekenis kreeg. Ons on
derzoek mag zich derhalve niet aan die grens storen.
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Kaart 2. Ligging van het studiegebied in de Nederlanden.

30

gekozen dat zich aan weerszijden van de Nederlands-Belgische grens uitstrekt.
Het kan in grote lijnen aangegeven worden met de vier steden die er de hoeken
van vormen : Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad. Kaar
ten 2 en 3 geven het studiegebied nader aan. Het beslaat ruim 2.500 km2.

3. De inrichting van deze studie
Wie veen wil zoeken, moet zich eerst degelijk informeren over de aard van
het gezochte. Voordat ons onderzoek van start kan gaan, zullen we in hoofd
stuk 2 daarom eerst nagaan wat veen nu eigenlijk is en welke typische eigen
schappen van het veen voor onze problematiek van belang zijn. Omdat we bij
onze zoektocht naar het veen vooral op archivalische bronnen zullen steunen,
moet ook nagegaan worden hoe men het veen in al zijn verschillende verschij
ningsvormen in deze streek vroeger noemde. Daarbij moeten we ook op de
benamingen van andere landschapselementen letten, teneinde het onderscheid
tussen veen en niet-veen zo stellig mogelijk te kunnen maken. Oppervlakte en
volume zijn twee belangrijke grootheden voor de beschrijving van de voorma
lige veenvoorraden en de exploitatie ervan. Daarom moeten we ook aandacht
besteden aan de omrekening van oude naar metrieke maten.
Als we het woord- en maatgebruik van de archieven hebben leren kennen,
kan onze speurtocht naar de verdwenen venen pas goed beginnen. We hebben
dan het gereedschap in handen om in hoofdstuk 3 de bronnen naar behoren te
interpreteren. Om de werkwijze die daarbij gevolgd is duidelijk te maken, zul
len we eerst één gebied naar voren halen en in extenso behandelen. De keuze is
daarbij gevallen op het gebied tussen Achtmaal (gem. Zundert) en Nieuwmoer
(gem. Kalmthout), omdat de beschikbare gegevens daar goede mogelijkheden
boden voor het onderzoek. Door na te gaan hoe de veenexploitatie hier ver
liep, kan o.a. de dikte van het veen nog bepaald worden. Indrukwekkender is
evenwel de vaststelling dat de uitgestrektheid van het veen hier groter was dan
het beschouwde gebied, dat bovendien door zijn droge zandwegen en met
beregeningsinstallaties uitgeruste boeren niet bepaald het aanzien van een
voormalig veengebied heeft. Niettemin werden er lange turfvaarten naar toe
gegraven. Zo blijkt dat het 35 ha grote veengebied dat thans nog aanwezig is in
het natuurreservaat De Maatjes maar een fractie van het oude veengebied is en
slechts de onderste lagen van het oorspronkelijke veenpakket vertegenwoor
digt.
Zo dringt de vraag zich op hoe de volledige omvang van het veengebied
vastgesteld moet worden. Daarvoor worden in hoofdstuk 4 technieken ont
wikkeld, die we in concrete historisch-landschappelijke situaties zullen
demonstreren. Dit biedt tevens de mogelijkheid om verspreid door heel het
studiegebied een aantal plaatsen meer in detail te bespreken.
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De werkwijze die gevolgd wordt om heel het studiegebied'te screenen op
het voorkomen van veen in het verleden, is meerledig. In eerste instantie is
geprobeerd een zo volledig mogelijke kennis te vergaren van relevante archief
stukken en artikelen. Vervolgens wordt getracht de in de archivalia genoemde
moeren zo nauwkeurig mogelijk te lokaliseren. De bestaande publikaties
waren daarbij vaak een steun, maar soms ook een hinderpaal door eerdere
foutieve interpretaties. Door zorgvuldige archiefstudie en landschapsinter
pretatie kunnen nog heel wat moeren teruggevonden worden. Maar zelfs dan
zal, als de op archiefgegevens gebaseerde venen in kaart gebracht zijn, blijken
dat er te midden van die venen hiaten overblijven. Het ligt voor de hand om
ook daar veen te veronderstellen. Niettemin moeten dergelijke plaatsen kri
tisch onderzocht worden. Een ander probleem treedt op wanneer er wel een
reeks moeren uit archieven bekend is, maar hun juiste ligging slechts betrekke
lijk globaal te achterhalen is. Toch willen we ook daar wat meer zekerheid, al
is het maar om na voltooiing van de inventarisatie een ruimtelijk en statistisch
overzicht te kunnen maken.
Als hulpmiddel hierbij werd het grote studiegebied in landschapstypen in
gedeeld. Daarbij werd vooral de hydrografische situatie als uitgangspunt
genomen. Deze werd beoordeeld aan de hand van een inventarisatie van
natuurlijk ogende waterlopen in het kadaster van 1831 en op de topografische
,

kaarten van ca. 1840 of van Ferraris (1771-1778).
Voor zover de moeren met voldoende nauwkeurigheid gelokaliseerd kon
den worden, was — zoals we dat in De Maatjes zullen demonstreren — een
leerzame confrontatie met de moderne hoogtekaart mogelijk. Aan de hand
van deze bevindingen wordt geprobeerd een model te bouwen van de boven
zijde van het veen. Een dergelijk model stelt ons in staat een oordeel te vellen
over plaatsen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar waren. Met behulp
van dit model kan vervolgens voor de grotere veengebieden een veenkaart
samengesteld worden.
Door toepassing van al deze technieken kan uiteindelijk voor heel het stu
diegebied aangegeven worden waar — vóór de aanvang van de veenexploitatie
in de 13de eeuw — veen aanwezig was. Ook de oppervlakte van dat veen en de
aard ervan kan dan aangegeven worden. De aldus verkregen resultaten wijken
dermate af van het vertrouwde beeld, dat het ons wenselijk leek deze uitkom
sten te toetsen aan andere informatie over het gebied, zoals het patroon van de
turfvaarten, het al gesignaleerde archeologische hiaat en de eerdere studies
van Kempen, Brandenbarg en Renes. Ook na deze toetsing blijven we bij de
mening dat onze gegevens betrouwbaar zijn.
Als we op die wijze zekerheid hebben verkregen over de verbreiding van de
venen, zullen we de historische gegevens onderzoeken die betrekking hebben
op het verdwijnen van dit veenareaal. Daarbij zullen we in de volgende hoofd
stukken een viertal aspecten belichten : de opkomst en neergang van de bedrij-
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vigheid in de venen, de organisatorische en technische kanten van het veenbedrijf, de economische aspecten ervan en ten slotte de landschappelijke gevol
gen van de veenexploitatie.
In hoofdstuk 5 wordt nagegaan welke omstandigheden en motieven een rol
hebben gespeeld bij het in exploitatie nemen van deze venen en welke belang
hebbenden de veenexploitatie hebben georganiseerd. Daarbij zal blijken dat in
het begin rijke particulieren en grote kloosters uit Vlaanderen koloniserend
optraden in het toen nog amper bevolkte noorden van onze streek en er aan
vankelijk de overhand hadden. In deze opstartfase ontwikkelde het gebied
zich in demografisch en technisch opzicht dermate, dat vanaf 1300 onderne
mers uit de streek zelf in staat waren het initiatief over te nemen. We belichten
hier de 13de en 14de eeuw in het bijzonder omdat zal blijken dat toen de moernering in het studiegebied zijn grootste intensiteit bereikte. Onder die omstan
digheden werden structuren en werkwijzen ontwikkeld die ook in latere eeu
wen van toepassing bleven. Opgang en neergang van de moernering worden
voorts verkend aan de hand van ontwikkeling van de geografische spreiding
van de nieuwe veenexploitaties in de loop van vijf eeuwen.
Om de structuur van deze bedrijvigheid beter te kunnen begrijpen, zullen
in hoofdstuk 6 de organisatorische en technische aspecten van het veenbedrijf
belicht worden. De grootschalige activiteiten waren geconcentreerd in conces
sies. Daarnaast roofden boeren op kleine schaal en op ongecontroleerde wijze
hun brandstof uit de venen, maar zij gebruikten het veen ook wel op grote
schaal als onderdeel van hun landbouwbedrijf. De concessies waren in hoofd
zaak gericht op de produktie van turf en het transport van deze brandstof naar
de toenmalige grote steden. Ze waren gebaseerd op overeenkomsten tussen
verkopers en kopers, die beiden hun economisch rendement trachtten te maxi
maliseren. De technische infrastructuur rondom de concessies was daarom
geheel gericht op de verwezenlijking van dit rendement. Ze drukt deels nog
steeds een stempel op het landschap. We zullen haar, beginnènctin de uitvoerhavens, veenwaarts behandelen en daarna beschrijven op welke wijze de turf
geproduceerd werd.
De economische aspecten van de turfwinning komen in hoofdstuk 7 aan de
orde. We volgen daar eerst hoe het bezit van de moergrond van boven (de
landsheer) naar beneden (de moerkoper) werd doorgegeven. Vervolgens zal de
turf van de moer tot in het vuur gevolgd worden, waarbij we ons steeds de
vraag stellen wie er onderweg aan verdiende. Ook zullen we trachten de bete
kenis van de veenexploitatie binnen het geheel der Nederlanden en binnen de
regio aan te geven. Hiertoe wordt de omvang van de produktie in de loop van
de tijd geschat. Op grond van die gegevens kan dan ook beoordeeld worden
hoe belangrijk de arbeid in de venen was voor de regionale werkgelegenheid.
Een schatting van de totale waarde van het verdwenen veen sluit dit hoofdstuk
af.
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De veenontginning leidde ook hier tot het grotendeels verdwijnen van de
veenbedekking en daarmee van de veenexploitatie zelf. Deze interactie wordt
in hoofdstuk 8 behandeld. We zullen daar zien hoe de veenexploitanten rea
geerden op de gevolgen van hun eigen activiteit en wat die gevolgen voor de
verdere ontwikkeling van het landschap betekenden. Het veenbedrijf kon zich
aanpassen door de aard van de produktie te wijzigen of door zich naar een
nieuw veengebied te verplaatsen. Hierbij moeten we ook nagaan of de onder
grond van het veen systematisch ontgonnen werd, dan wel aan zijn lot werd
overgelaten en wat hierin de beslissende factoren waren. De verschillen in
landschappelijke gevolgen van deze tweesprong in de ontwikkeling zullen
groot blijken te zijn. Het studiegebied ligt in het midden en zuiden zo hoog,
dat overstroming vanuit zee uitgesloten is. Het noorden en westen ligt daaren
tegen erg laag. De veenexploitatie verwijderde daar bovendien ook nog een
bodemlaag : het veen. Dit moet het overstromingsrisico in het Lage vergroot
hebben. We zullen nagaan of en hoe men zich tegen deze risico's wapende en
waarom men die strijd uiteindelijk verloor. Deze consequentie van de veen
exploitatie leidde tot een langdurige inundatieperiode, waarin een geheel
nieuw landschap opgebouwd werd. Deze episode lijkt op een transgressie
vanuit zee, en dat in historische tijd. Dit biedt ampele mogelijkheden tot
onderzoek van de vraag of hier werkelijk een transgressie aan het werk was.
In het slothoofdstuk hopen we vast te kunnen stellen dat in ons studie
gebied ooit werkelijk belangrijke veenvoorraden aanwezig waren en dat de
gevolgen van het opruimen daarvan voor het landschap en voor de historische
ontwikkeling van de streek van groot belang waren. We blikken dan terug op
onze hoofdvraag : waar lag er ooit veen en hoe verdween het. Het moer is mis
schien niet meer te zien, maar het zal blijken dat niettemin nog tal van sporen
in landschap en geschiedenis aan dit moer herinneren.
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HOOFDSTUK 2

VEEN
1. Wat is veen ?
Omdat bij dit onderzoek naar verdwenen venen de inmiddels ook elders
schaars geworden venen en veenlandschappen centraal staan, is voor een goed
begrip behandeling van het „veen" als zodanig hier op zijn plaats.
We dienen bedacht te zijn op een belangrijk hoofdonderscheid. Niet alleen
duidt men met „veen" een aardlaag aan die een bepaalde samenstelling heeft ;
het is ook de benaming van een ecologisch systeem waarin de produktiesnel< heid van organisch materiaal de snelheid van verwering overtreft. De resulte
rende opeenhoping van organisch materiaal vormt de eerder genoemde aard
laag.
De veenproducerende ecologische systemen zijn niet stabiel. Naarmate de
veenlaag dikker wordt, raakt de vegetatie aan de oppervlakte ervan geïsoleerd
van de onderliggende bodemlagen. De hieruit voortkomende veranderingen in
de water- en mineralenhuishouding weerspiegelen zich in wijzigingen in de
samenstelling van het plantendek. Venen in de zin van veenproducerende
ecosystemen zijn dus dynamische ecologische eenheden, die constant verande
ren, groeien, uitdijen en verweren.
Deze veranderingen zijn steeds terug te vinden in de samenstelling van de
veenlaag. Moore en Bellamy' maken daarom onderscheid tussen primair,
secundair en tertiair veen. Primair veen werd gevormd in depressies. Daar
door verminderde het waterbergend vermogen van de laagte. Secundair veen
ontwikkelde zich buiten de fysische begrenzing van een laagte of depressie.
Het veen zelf ging dan als waterreservoir functioneren en vergrootte aldus het
waterbergend vermogen van de landschapseenheid waarin het lag. Tertiair
veen ontwikkelde zich boven de fysieke grenzen van het grondwater. Hierbij
ontwikkelde het veen een waterreservoir door een hoeveelheid water capillair

1

MOORE & BELLAMY, 1976.
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vast te houden boven het grondwater dat door het landschap spoelt. Secun
daire en tertiaire venen worden alleen gevormd in streken waar het klimaat er,
dankzij een overschot aan neerslag, gunstig voor is.
Naast deze driedeling vermelden Moor en Bellamy nog de aparte categorie
van de bronvenen, die zich vormen boven waterbronnen. Het veen is dan een
reservoir dat water uit de bron vasthoudt ; de diktegroei ervan hangt af van de
waterdruk binnen het veen boven de bron. Alhoewel dit een exotisch veentype
lijkt, mag het voorkomen ervan in het onderzoeksgebied niet uitgesloten
worden2.
Uit het plantendek van een levend veen wordt heel traag de veenlaag opge
bouwd. De afgestorven plantendelen vormen een bovenste laag, die nog enigs
zins aan de lucht is blootgesteld. Door oxidatie vergaat een deel van het orga
nisch materiaal ; het verdwijnt in de vorm van C02 in de atmosfeer en in de
vorm van H20 in het grondwater. Een ander deel wordt door bodemorganis
men ontbonden tot eenvoudiger verbindingen. De uiterst natte omstandighe
den in een veen en de hoge zuurgraad beperken de snelheid van dit humificeringsproces. Dit proces verloopt trager naarmate een laag dieper in het veen
ligt.
Onder deze bovenste laag waarin zuurstof kan doordringen ligt het veen
geheel in het grondwater. Zuurstoftoetreding is daar haast uitgesloten. Alleen
langs levende worteldelen dringt nog wat zuurstof door. Eenmaal in deze zone
nemen anaerobe organismen de afbraak van het organisch materiaal over.
Deze anaerobe afbraak verloopt uiterst traag. In wezen is de humificering hier
beëindigd.
De snelheid waarmee een veenlaag aangroeit is derhalve afhankelijk van de
produktiesnelheid van de plantenlaag aan de oppervlakte en de tijd dat het
langzaam dieper bedolven rakende materiaal in de zuurstofhoudende laag ver
toeft. Die tijdsduur hangt weer af van de laagdikte en dus van de waterhuis
houding in het veen. Een periode met iets lagere of hogere waterstand leidt zo
al snel tot verdere verwering van het veen of juist tot een snellere aangroei. Zo
kan een tijdelijke verhoging van het grondwater in het veen leiden tot de vor
ming van een laag met opvallend weinig verweerde plantenresten te midden
van normale veenlagen. Een tijdelijke verlaging leidt tot het ontstaan van een
extra verweerde laag. Behalve de plantensamenstelling is ook het optreden van
dit soort lagen van belang voor de kwaliteit van de eventueel te produceren
turf.
Herhaaldelijk werd betoogd dat de kwaliteit van de turf samenhangt met
de inkolingsgraad van het veen3. Onder inkoling verstaat men de relatieve ver
rijking met koolstof doordat de aanwezige vluchtige stoffen C02, CH4, H,0
2
3

LEENDERS, 1984 a ; het Moerken op de Kraaienberg.
o.a. VERVLOET, 1972, 106 ; HAVERMANS, 1959, 128.
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en 02 geleidelijk verdwijnen. Dit is een traag proces dat plaatsvindt onder
hoge druk en bij hogere temperaturen dan aan het aardoppervlak voorkomen.
Eerst na vele miljoenen jaren leidt het tot de vorming van anthraciet, even
tueel grafiet. Bruinkool heeft een verrijking aan koolstof van 5 procent onder
gaan, maar voor dat proces was al 1 miljoen jaar nodig. Venen zijn slechts
enkele duizenden jaren oud en ze lagen steeds (vrijwel) aan de aardopper
vlakte. Zo daarin al inkoling plaatsvond is deze onmeetbaar klein en zonder
belang voor de turfkwaliteit4. Het is de mate van humificatie die de kwaliteit
van de turf bepaalt.
Veen bestaat uit zowel organisch als anorganisch materiaal. Het organisch
materiaal is in de regel deels in een goede staat van bewaring, zodat de planten
waaruit het gevormd is nog herkenbaar zijn. Een ander deel is in meerdere of
mindere mate ontbonden of gehumificeerd, zodat alleen nog de celstructuur
zichtbaar is. Is ook de celstructuur onherkenbaar geworden, dan spreekt men
van humus. Het anorganisch materiaal bestaat uit stof of zand dat het veen
inwaaide of inspoelde, of uit cellen van bepaalde planten (grassen). De ver
houding tussen deze componenten verschilt van veen tot veen, zelfs van veenmonster tot veenmonster in hetzelfde profiel. Dit is afhankelijk van de aard
van het veenvormende materiaal, de mate van humificatie en de mate van
afbraak door zuurstoftoetreding.
<
In veen blijven naast met het blote oog herkenbare plantendelen, waar
onder hout, ook dierfossielen goed bewaard zoals een „mammoet" in De
Goorkens te Zundert', evenals archeologische voorwerpen van hout6, been of
huid die in zandgronden meestal geheel vergaan zijn. Bovendien blijven stuifmeelkorrels er uitstekend in bewaard. Ongeschonden venen vormen zo een
waardevolle documentatie over de ontwikkeling van de vegetatie en mense
lijke activiteit in het verleden.
Zo kan uit de plantengezelschappen die een bepaalde veenlaag gevormd
hebben, afgeleid worden of destijds in het veen voedselrijk, voedselhoudend
of voedselarm water aanwezig was. Op grond hiervan kan veen als eutroof,
mesotroof of oligotroof getypeerd worden. Voedselrijke omstandigheden
deden zich voor op plaatsen waar water uit de omgeving toestroomde en langs
beken en rivieren ; voedselarme omstandigheden zijn typisch voor de hoog
opgegroeide tertiaire venen, die geheel op regenwater aangewezen zijn.
De voornaamste plantensoorten in veen zijn veenmos (sphagnum), riet
(phragmites), zegge (carex), berk (betula), els (alnus), wollegras (eriophorum),
struikheide (calluna), dopheide (erica), pijpestrootje (molinia). De samenstel
ling van het veen bepaalt of het geschikt is voor turfproduktie dan wel voor
GÖTTLICH, 1980.
VAN DER HOEVEN, 1920.
6 Mesolithisch beeldje bij Willemstad, VAN ES en CASPARIE, 1968.
4
5
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landbouw. Bosveen is voor beide minder geschikt : de vele boomstronken
maken het steken van turven onmogelijk en belemmeren het ploegen. Sterk
vergaan veenmosveen daarentegen is zeer geschikt als basis voor de turfproduktie.
Een groot deel van het volume van veen wordt ingenomen door water. Dit
water houdt de veenstof in zuurstofarme omstandigheden en waarborgt zo het
behoud ervan. Bovendien is dit water vaak vrij zuur, waardoor ook de activi
teit van bacteriën sterk geremd wordt. Het watergehalte is sterk van de veensoort afhankelijk. Moore en Bellamy geven Amerikaanse kwaliteitseisen weer
voor de gewichtsverhoudingen tussen water : droge stof. Hieruit blijkt een
range die loopt van 8 voor veenmosveen tot 2 voor humusveen7. Havermans
vermeldde op grond van eigen waarnemingen dat het soortelijk gewicht van
het nog in De Maatjes tussen Nieuwmoer en Achtmaal aanwezige veen 1,25
bedroeg. Na droging daalde dit tot 0,67 terwijl de volume-vermindering
36 procent bedroeg8. De Zeeuw schatte de afname van de veendikte door de
ontwatering die aan het steken van turf voorafging reeds op ca. 1/3 ; het dro
gen van de gedolven turf leidde nog eens tot een volumeverlies van ca. 60 pro
cent. Het soortelijk gewicht zou ongeveer 0,25 bedragen«. De cijfers van
Havermans en De Zeeuw lopen dus nogal uiteen.
Nadat het veen ontwaterd is, kan het gestoken worden. De veenkluiten
worden daarna in de wind tot turven gedroogd. Een tweede methode bestaat
er in dat men het veen onder water wegbaggert en de modder uitspreidt. Nadat
deze massa door aantrappen verdicht is, worden daar blokken uit gestoken die
eveneens tot turven gedroogd worden. Turf werd in deze streek gebruikt voor
de verwarming en kennelijk ook als brandstof in industriële toepassingen : in
steenbakkerijen, brouwerijen en bij de zoutproduktie. De energie-inhoud van
veen uit De Maatjes bedraagt 20 MJ/kg, voor veen uit de Antwerpse Polders
21 MJ/kg. 15 tot 19 MJ/kg zou echter een goed gemiddelde zijn voor veen.
Dit cijfer moet vergeleken worden met 35 MJ/kg voor anthraciet en 46 MJ/kg
voor stookolie i°. De Zeeuw rekende met 16 MJ/kg voor turf uit hoogveen en
18 MJ/kg voor turf uit laagveen'i.

MOORE & BELLAMY, 1976, 192.
HAVERMANS, 1959, 128.
9 DE ZEEUW, 1978.
10 HAVERMANS, 1959, 128-129.
" DE ZEEUW, 1979.
7
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2. Hoe noemde men het veen ?
Voor een goed begrip van het bronnenmateriaal waarop onze veenreconstructie zal moeten steunen, wordt eerst uiteengezet wat de betekenis is van de
verschillende termen die we in associatie met de venen aantreffen in het onder
zochte gebied. Het gaat daarbij om de betekenis van algemene aanduidingen
van terreinen, zoals moer, wildert, vroente, maar ook om meer specifieke als
goor, broek, vucht, berg of donk. Daarnaast zullen, naast de toestand waarin
de turfvelden zich konden bevinden (rauw, overdolven, rapelingenveld), ook
de turf- en veensoorten behandeld worden, al zal lang niet altijd het juiste
onderscheid tussen de soorten aangegeven kunnen worden.
Naast de archiefbronnen voor deze streek is ook dankbaar gebruik
gemaakt van Goossenaerts „De taal van en om het landbouwbedrijf in het
noordwesten van de Kempen" u. Onze opzet is overigens we) een heel andere
dan die van Crompvoets", die een dialectstudie maakte en zich minder op de
inhoud van de bestudeerde woorden richtte.
Moer, wildert en vroente zijn drie begrippen die heel in het algemeen het
niet intensief in cultuur gebrachte gebied typeerden. Daarbij is het voor deze
studie vooral van belang te weten in hoeverre men er veen mee aanduidde.
De meest gebruikte aanduiding voor zowel een veengebied als voor de
* veenmaterie zelf is in heel deze streek het mannelijk zelfstandig naamwoord,
tevens stofnaam : de moer. We vinden het voor het eerst in het onderzoeksge
bied vermeld in 1155 in „terram super Muer", waarmee waarschijnlijk het
veengebied tussen Lillo en Oorderen bedoeld werd14. Dat het woord „moer"
mannelijk is, blijkt uit talloze bronnen, het eerst in 1205 : „novern hont
moers", eveneens bij Lillo15. Ook thans is dit woord in de volkstaal algemeen
bekend. Wel wordt „moer" in de betekenis van veengebied nu onzijdig aange
voeld. In Latijnse teksten gebruikte men de term „morum". Dit blijkt eerst
duidelijk in 1257 „in moro de Lillo"16. In eerdere Latijnse akten gebruikte
men het woord moer, alsof daarvoor nog geen Latijns equivalent gevonden
was i7.
Dat men met moer/morum veen bedoelde blijkt uit het feit dat men er turf
placht te steken. In 1241 moest te Oorderen de oude keur betreffende „de turbis fodiendis", het delven van turven, nageleefd worden i». In 1263 verkreeg
de abdij Roosendaal (prov. Brabant) bij Halsteren 17 bunder „terre combustiGOOSSENAERTS, 1956-58.
CROMPVOETS, 1981.
14 1155 : GOETSCHALCKX, 1909, nr. 15.
15 1205 : GOETSCHALCKX, 1909, nr. 45.
16 1257 apr 5 : VAN DEN NIEUWENHUIZEN, 1976, nr. 47.
17 Zie behalve hierboven ook 1214 apr : KOCH, 1970, nr. 344 en 345.
'8 1241 apr 2 : GOETSCHALCKX, 1909, nr. 91.
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libus, que vulgo dicitur moer" '9. Veel later, omstreeks 1350, werd bij het aan
leggen van het Latijns Boek, een leenregister van Brabant, bij een leen te Etten
genoteerd : „mori et terra ex qua fodiuntur torbones dictas torve"20 en de
omgeving van Nieuwmoer werd omstreeks 1500 beschreven als „terram
magnam ex qua fodiuntur cespites"2'. Grond waar men turven uit delft kan
moeilijk iets anders dan veengrond zijn.
Met dezelfde betekenis als moer/morum komt sporadisch ook vene voor.
Zo werd het gebied tussen Steenlo en Stanthazen, ten westen van Geertruidenberg, in 1213 als „vene" getypeerd". Uit een verkenning in het Corpus Gysseling blijkt dat dit een typisch „Hollands" woord is, dat in Brabant of Vlaan
deren niet voorkwam. „Moer" is vooral in Vlaanderen en in mindere mate in
Brabant in gebruik. Opmerkelijk is dat de weinige plaatsen waar in het toen
malige Holland „moer" vermeld werd, nu alle in de provincie Noord-Brabant
liggen. Het zuidelijkste strookje Holland lijkt zo de overgangszone tussen
„moer" en „vene" te zijn.
Venne komt in het Brabantse in de middeleeuwen wel voor in de betekenis
van veen- of moergebied. Vooral in namen van venen is dit element opgeno
men. Doorlechtervenne, Rucvenne, Bagvenne, het zijn alle streken van hon
derden 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", kan
ditzelfde „venne" zijn, evenals het „venne" ten noorden van Dongen dat
later 's-Gravenmoer zou heten24.
Het woord wildert duidt 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 waterrijk25. Kennelijk kunnen dus ook lage, regel
matig overstroomde gronden „wildert" heten. Goossenaerts-suggereerde dat
wildert speciaal met ruigte begroeide grond betrof.
Als Latijns equivalent komt „wastina" voor, dat kennelijk als vertaling
ook wel „woestijne" opleverde. Het wordt vaak gebruikt in samenhang met
moer, meestal bij wijze van tegenstelling. De Sint-Pietersabdij van Gent kocht
19 1263 sep 16 : GOETSTOUWERS, 1956, nr. 43 : brandbare grond die over het algemeen „moer"
genoemd wordt.
20 ARAB, LvB 1 f 20r : moer en grond waaruit „torbones" gegraven worden, die men „turven"
noemt.
21 REUSENS, 1877 : een groot stuk grond waaruit brandstof gedolven wordt.
22 1213 sep 21 : KOCH, 1970, nr. 334.
23 1198 : CERUTTI, 1956, nr. 8.
24 1287 feb 20 : CERUTTI, 1956, nr. 64.
25 1 154 : GOETSCHALCKX, 1909, nr. 13 ; zie ook 1210 aug : GOETSCHALCKX, 1909, nr. 47 Merksplas.
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in 1267 een groot gebied tussen Etten en Zevenbergen, dat gekwalificeerd
werd als „mori et wastine cum totali fundi" : moer en wildert met geheel de
vaste ondergrond26. Maar in dezelfde oorkonde staat ook : „mori seu was
tine", wat eerder op twee synoniemen duidt. In ieder geval was het de bedoe
ling er turf te gaan produceren. In 1634 werd het afgeveende gebied ten noord
westen 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"27.
Meestal zijn de teksten duidelijker, zoals bij voorbeeld in de uitgifte van
Rucphen. Daar werd zowel van de wildert als van de moer de oppervlakte ver
meld, zodat beide delen elkaar duidelijk uitsloten28. Wildert duidde hier de
veenvrije grond aan. Anderzijds blijkt het woord wildert wel degelijk ook op
veengrond te kunnen slaan, zoals bleek 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" beschreven29.
De conclusie is dat het woord „wildert" woeste grond in het algemeen aan
duidt en — mits in tegenstelling tot veen gebruikt — speciaal zandgrond.
Met vroente wordt in het algemeen in het studiegebied de niet door parti* culieren of instellingen ingenomen grond bedoeld. Deze behoorde toe aan de
hertog of graaf, al trad vaak een lagere heer in diens plaats. Het woord bete
kent zoveel als ,,'s-heren grond". Niettemin zijn passages als ,,'s-heren vroen
te" ontelbaar. De vroente omvatte niet alleen het open veld buiten de intensief
beboerde gronden, maar ook de bossen, straten, pleinen en waterplassen.
Op de vroente mochten de dorpelingen hun vee laten grazen, plaggen ste
ken, zand halen en mest verzamelen. Het steken of baggeren van turf werd in
de regel door de heer verboden. De vroente was dus in gebruik als „gemene
grond" en het dorp als geheel betaalde de heer daarvoor jaarlijks een zeker
bedrag : jaarbede, bamisbede of vroentegeld. De heer behield echter het volle
recht om delen aan de vroente te onttrekken, wat de dorpen soms bracht tot
het vragen om verlaging van het vroentegeld. Slechts bij de steden Breda en
Geertruidenberg 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 type3«. In de landen van Breda en Bergen
op Zoom, als ook te Merksem, werden sporadisch kleine gebieden uit de
vroente tot een gemeynt gemaakt waar de omwonenden gebruik van konden
26
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1267 jan : CERUTTI, 1956, nr. 38.
ARAG, NDH 1205 f 5.
1357 jan 5 : GR XVI, 55.
ARAG, VTH 1643 t/m 1646 ; ARAG, NDI 275, 282, 283.
ENKLAAR, 1941.
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maken. Maar als de heer er later aanspraak op maakte, stonden de geburen
veelal toch erg zwak. In een aantal gemeenten werd de vroente rond 1800
gemeente-eigendom.
Maar is „vroente" nu slechts een juridische aanduiding, zonder strikt
landschappelijke betekenis ? Neen. Allereerst is er de grens tussen het open
veld en de akkers en beemden. Deze lijkt in veel gevallen gemarkeerd te zijn
geweest door een doorlopende haag, die vermeld wordt als „de heiningen van
(gehucht-naam)"31. Door deze scheiding sprak men wel van „binnen
vroente" waar het vroente betrof die als weg, wegberm, plein of overgebleven
hoekje woeste grond binnen die omheining lag. Soms valt de tegenstelling
vroente-moer te proeven. „Vroonte dair hier en dair moer in es, twee oft drie
voet diep ende dat egheen rechte moeren en zijn." Vroente werd gelijkgesteld
aan „velden dair men bleckeling steect ende heye maeyt"32. In 1691 lag bij de
Voetsberghoeve te Essen de „ghemeyn heijde oft sheeren vrunte"33. Het
woord vroente komt in deze streek het eerst voor in 131134.
Namen als goor, broek, vucht, beemd, akker, wei duiden op gronden met
een specifiek aanzien en gebruik. Ook hierbij is de vraag aan de orde in hoe
verre daar veengronden mee aangegeven werden. Bij de behandeling van deze
namen zal vanuit de kern van de cultuurgronden naar buiten gewerkt worden,
van de akker tot in de wildernis. Ter oriëntatie verwijzen we naar afbeelding 1,
die de ligging van de verschillende landschapsdelen schematisch weergeeft.
Het bouwland wordt in deze streek unaniem aangeduid met akker (Latijn :
ager). Wel wordt het woord op twee niveaus gebruikt : een los bouwlandper
ceel, veelal kleiner dan een hectare, heet akker. Maar ook een grote groep van
dergelijke akkertjes te zamen is een akker. In de toponymie zijn deze laatste
akkers meestal naar een gehucht vernoemd, b.v. de Essenakker (Essen) of de
Haagakker (Princenhage). De kleine akkers werden daarentegen vooral naar
eigenaren, verbouwde gewassen of aard van de omheining of ligging ver
noemd. De akkernamen lijken de oudste bouwlanden aan te géven. Jongere
heten „veld" of „heining", benamingen die overigens ook al in het midden
van de 13de eeuw worden aangetroffen. „Heining" duidt speciaal op de om
heining met hakhout die erg algemeen voorkwam. Het woord is het equivalent
van het Oostnoordbrabantse „kamp" dat hier onbekend is".
31 De heining van Nispen : 1329 okt 18 (VAN LEEUWEN, 1685, 1029) ; de hegge van Klein Zundert
ARAG, VTH 1683 ca. 1700 ; zonder benaming ARAG, VTH 1682 ao 1658 Zundert/Meer ; De
Nieuwe Moerse hegge, AAT, EKH 619 ao 1686 en RAB, PF 142 f 77v ao 1721 ; de heggen van
Hulsdonk (Zundert) RAB, PF 142 f 82 ao 1721 ; de heining van Oosterhout werd in 1326 als grens
tegen Holland gezien 1326 okt 1 (CERUTTI, 1956, nr. 129).
32 ARAG, NDI 275 (ao 1532, Dongen).
33 GOOSSENAERTS, 1956-1958, 849-850.
34 1311 aug 19 : BHB VII, 551, nr. 1 wildert seu vroente (Beerse).
35 Zie o.a. WIJNEN & VAN HASSELT, 1948 ; VAN LOON, 1962, 1964 ; LEENDERS, Toponymie Prin
cenhage.
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Afbeelding 1. Schema van een zandakkerdorp in een Kempisch landschap
(W. IVEN, T. v. GERWEN, 1974).
1 plaatse, pleintje of heuvel met bluskuil / 2 huis, hof en aangelag / 3 dries / 4 akkers /
5 langrepelakkers / 6 straat naar volgend dorp, 3-5 km verder / 7 straat / 8 dijk / 9 gewad,
voorde / 10 broekdijk of turfdijk / 11 gemeijnt, aard of heide / 12 stuifzand met „bergen" /
13 dreef of veestraat / 14 eindje, hoek of staart / 15 beemden / 16 velden / 17 del of rijt /
18 rijt of rijtloop / 19 goor / 20 broek / 21 zegge / 22 eeuwsel / 23 weier / 24 ven / 25 kamp /
26 aa, stroom
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Alhoewel de akkers nu alle op een zandbodem liggen, moet op twee afwij
kingen gewezen worden. Her en der langs de zijbeken van de Weerijs komen
diep humeuze zandgronden voor met in de ondergrond nog het veen van het
beekdal. Blijkbaar is het potstalbemestingssysteem daar zo ijverig doorge
voerd dat de akkerbodem tot aan de beek zelf werd uitgebreid. Een ander,
minder duidelijke afwijking doet zich voor langs de Amer bij Drimmelen. De
buitendijkse gronden van Drimmelen heten daar van ouds de Oude Akkeren.
Drimmelen strekte zich vóór de Elisabethsvloed verder naar het noordoosten
uit. Het toponiem houdt dus vermoedelijk verband met een verdwenen stuk
landschap36. We komen hier later nog op terug.
Langs de beken en rivieren lagen de hooilanden, die hier meestal beemd en
langs de noordrand van het studiegebied ook made of maai (Latijn : pratum)
genoemd worden37. Beemden vereisten in ieder geval natte gronden en veelal
zal daarin een veenlaag aanwezig geweest zijn. Ze liggen in het met holoceen
materiaal opgevulde deel van het beekdal. In de winter werden ze overstroomd
en het vruchtbare slib bevorderde de vaak goede hooioogst. Tevens werd zo
een jong dek van „beekafzettingen" neergelegd. Ook langs de rand van het
Lage, van Gastel tot bij Breda, was er een brede strook beemden. Aanvanke
lijk zal de bodem hier geheel veen geweest zijn ; de 15de-eeuwse overstromin
gen legden er een dun kleidek neer. Op een aantal plaatsen kwamen benamin
gen als „gemene beemden" voor. Deze duidden wellicht op gemeenschappe
lijk gebruik van de beemden, maar dat gebruik werd nergens in dit gebied
gedocumenteerd. In Schoten en Merksem waren de beemden, net als de
akkers, in 1230 reeds verkaveld en omsloot of omheind38.
Een broek is een moerassige plaats, veelal langs een beek gelegen en
begroeid met elzehout. Door ontginning kan er beemd van gemaakt worden.
Meestal heeft een broek een veenbodem. Ook komt veen voor in de bodem
van een goor, dat wat meer stroomopwaarts langs de beek ligt, of zelfs in een
(vrijwel) afgesloten kom. Door de minder voedselrijke omstandigheden kent
een goor minder houtbegroeiingw. Het goor ontving water uit „rijten". Een
rijt is de tongvormige venige kom aan het begin van een beekje. Een vucht is
onmiskenbaar ook een relatief laag en nat gebied, maar van een vrij grote uit
gestrektheid.
De vroegste vermeldingen van weiden (Latijn : pasqua) in deze streek spre
ken steeds van gemeenschappelijke weidegronden. Dit is gedocumenteerd
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VAN HAM, 1966.
LEENDERS, 1974 a.
1 233 feb 21 : BHB I, 164.
IVEN & VAN GERWEN, 1974, 34.
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voor Geertruidenberg4», Schoten en Merksem4' en Alphen«, Men weidde het
vee toen vooral op de woeste gronden, op de vroente. Eerst later kwamen de
weiden binnen het cultuurland in gebruik : tegen 1500 waren die kennelijk
reeds gemeengoed geworden. Over het algemeen zal de weide/pasqua geen
veenondergrond gehad hebben.
In de vroege oorkonden, die alle in het Latijn gesteld zijn, worden in het
onderzoeksgebied twee bostypen genoemd : silva en nemus. In de Middel
nederlandse teksten blijft slechts het woord bos over. Volgens de woorden
boeken is een nemus dichter, donkerder, geheimzinniger dan een silva. Tussen
Oosterhout en Geertruidenberg lag zo'n nemus4}. Een eeuw later werd dat
gebied ,,de broec" genoemd. We zouden in dat geval nemus met „broekbos"
kunnen vertalen : een bos dat op een moerassige plaats groeit, wellicht met
een veenondergrond 44. In Westmalle droeg in 1240 een nemus de naam „Berckenbosch" wat ons weinig verder helpt : berken groeien op zandgrond en in
moerassen«. Het bos van Essendonk werd in 1186 te zamen met een palude of
broek 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 vermeld werd46. Echt ondoordringbaar kan dat bos
toen niet meer geweest 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 jachtbos47. Een derde
Westmals bos licht ons nader in : „sylva quod dicitur Altum Nemus"4«. Was
het ooit veel dichtere bos reeds gedeeltelijk open gebroken ? Daar ziet het wel
naar uit omdat in dit document bericht wordt dat uit het bos hout verkocht
werd en dat de ondergrond uitgegeven werd aan ontginners49.
Het „silva de Cambe" tussen Gilze en Chaam, vermoedelijk bij het land
goed Valkenberg, werd eveneens in 1236 genoemd50. Dit bos ligt nabij de
plaats waar vele beekjes samenvloeien. Ook het Liesbos ten westen van Breda
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1213 sep 21 : KOCH, 1970, nr. 334.
1226 jan 18 : BHB I, 17.
1236 jul 9 : ERENS, 1948-52, nr. 122.
1213 sep 21 : KOCH, 1970, nr. 334.
1313 : VAN MIERIS, 1753, II, nr. 89
1240 feb 12 : GOETSCHAICKX & VAN DONINCK:, 1926-, nr. 32.
HB m' 97
Î?« aug
^U" 20
™ :: ^
x, V.N
nr °8 ;, 1236 mrt 13 : GOETSCHAICKX &
1233
GOETSCHAICKX
&
VAN DONINCK
DONINCK, 1926I^O , m.

VAN DONINCK, 1926-, nr. 12.
,
„
1240 feb 12 : GOETSCHAICKX & VAK DONINCK, 1926-, nr. 32 : het bos dat „Hooghout
noemd wordt.
49 BOLCKMANS, 1959.
50 1236 : ERENS, 1948-52, nr. 124.

4*

„„
ge

47

werd als silva aangemerkt 51. Dit bos heeft een Löss-achtige bodem die ook nu
nog vrij vochtig is. In het bos van Rijsbergen lagen weiden. Het gebruik daar
van werd door de heer van Breda in erfpacht uitgegeven, de houtwas van het
bos echter niet en de erfpachter mocht het hout omhouwen noch bescha
digen 52.
Alhoewel enkele silvae in of bij natte plaatsen lagen, zijn er geen aanwij
zingen dat er een moerassige bodem was. Het nemus tussen Geertruidenberg
en Oosterhout lijkt een broekbos te zijn geweest ; voor de andere nemusbossen is het karakter niet duidelijk. Wel lijkt een nemus zich via silva tot
open weide te ontwikkelen, of rechtstreeks tot een broek.
In dit toch vrij vlakke land is een geringe terreinverheffing al snel een berg.
Met name stuifduinen, die enkele meters hoog kunnen zijn, kregen al snel 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 gegeven51.
Voorafgaand aan de ontginning waren het verheffingen van een met veen
bedekte pleistocene ondergrond, die door het veen heen tot aan de opper
vlakte reikten en daar soms een kleine heuvel veroorzaakten. Twee complica
ties vertroebelden het beeld. Enerzijds waren donken kennelijk zo opvallend
in het landschap (er groeiden bv. bomen op en ze overstroomden niet) dat de
hele omgeving er naar genoemd werd. De naam voor een terreinverheffing
werd zo de naam van een laag en nat gebied. Dit proces werd te Princenhage
mooi gedocumenteerd. De Rooskensdonk is daar een kleine donk waarnaar
een gebied van ca. 100 ha beemden vernoemd werd. Niettemin vroeg de eigen
lijke donk om een eigen benaming, zodat men hem ,,het Rooskensdonks bergske" is gaan noemen. Een andere complicatie die donken minder begrijpelijk
maakte, was het verdwijnen van het moerassig gebied dat bij de donk hoorde.
Dit proces hangt samen met het verdwijnen van de venent welk verdwijnen
mede het onderwerp van onze studie is.
Vennen horen bij het Kempische landschap. Maar in de middeleeuwen
horen we er niet van ! Wel is er sprake van meren, die haast alle verdwenen
zijn. „Meer" lijkt wel de algemene benaming van watervlakten in een veenge
bied, zowel in het Hoge als in het Lage54. Vroege vermeldingen komen voor
rond Hoeven : Middelmeer, Overste Meer, Heulmeer55. Ook de waterreser
voirs die later aangelegd werden ten behoeve van de turfvaarten (zie paragraaf

51
52
53
54
55

1268 jan : MEIJERS, 1929, 240.
1 326 jan 29 : CERUTTI, 1956, 128.
VAN GORP, 1935.
Zie bv. ARAG, NDH 1018 en 1019 passim.
1298 dec 6 : MIRAEUS, 1723, II, 875.
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6.3) werden wel „meer" genoemd. De Meer is nog een bekende moerashoek
bij Nieuwmoer : dat was vóór 1583 zo'n reservoir'6.
In de 16de-18de eeuw sprak men veeleer van „blikken'.', terwijl toen ook
het moderne woord „ven" in gebruik kwam. Zo sprak men in 1618 van „het
overgroot ven ofte blick genaempt den Ouden Soeck"". Ook andere „blik
ken" blijken vennen te zijns». In het studiegebied zijn haast alle vennen
bewust droog gelegd of door de algehele verlaging van de grondwaterstand
ernstig verdroogd.
Van Loon59 behandelde in zijn „Water en waternamen in Noord-Brabants
zuidwesthoek" tal van waternamen. Enkele daarvan betreffen de turfvaar
ten : loop, riool, sloot, vaart.
De aanduiding loop is in de streek nog in levend gebruik voor alles wat
meer is dan een gewone, percelen scheidende, sloot. In namen van waterlopen
wordt er vaak een persoons- of streeknaam aan gekoppeld, of een andere
nadere plaatsaanduiding. Van Loon noemt loop terecht een neutrale aandui
ding zonder een speciale nadere betekenis, zij het dan dat een loop in principe
stromend water bevat.
De aanduiding riool komt volgens Van Loon alleen op de hogere, waar
schijnlijk woeste, gronden voor. Schönfeld meent dat een riool een droge
greppel is of een vore, wat Van Loon doet denken aan de „waterlopen" op de
, hogere gronden, „die ook nu nog het grootste deel van het jaar droog staan".
Blijkens een aantal omschrijvingen in documenten betreffende de moeren,
moet een riool in deze streek echter specifiek een moeras- of veenontwatering
geweest zijn, welke vaak tevens als grensmarkering in het veen diende. In de
regel kon er niet op worden gevaren, al zijn er uitzonderingen60. In oorsprong
was het riool slechts afwatering of grens61.
Ook de aanduiding sloot is in de streek een levende benaming voor de
kleinste vorm van waterloop en voor gegraven scheidingen tussen percelen.
Van Loon meent dat de archivalia er op wijzen dat sloot vroeger meer
beduidde dan nu. Daarbij verwijst hij onder andere naar de Monnikensloot
AAT, EKH 125 ; MEEUSEN, 1956 ; GOOSSENAERTS, 1956-58, 488.
Bij Schijf ; ARAG, NDH 1018 f 66.
58 Het Groen bij Achtmaal RAB, PF 143 f 1 ; De Helle bij Achtmaal RAB, PF 143 f 22v ; de
Houtse Blik en de Krabbeblik te Rijsbergen, DIRVEN & LEENDERS, 1973, 16, 17.
59 VAN LOON, 1965 b.
60 AAT, EKH 644, 17de eeuw.
61 AAT, EKH 611, ao 1689 : riool op het oosteinde van kavels moet gediept en geruimd worden
bij inname van moergrond ; AAT EKH 138 ao 1461, Wuustwezel : „dat deselve moer ... met rio
len omgraven heeft geweest ende metten selven graften van andere moeren daerbij geleghen ver
sehenden, dewelcke riolen men noch claerlijk daer siet ; AAT EKH 628-7 ao 1557, Zundert : de
moer De Bloemen, 65 ha groot, werd begrensd door riolen ; te Dongen heet de NO-grens van de
hoevenverkaveling ,,riool", niet : ,,vaart'* ; bij MEKUSEN, 1956, komt riool steeds voor als grens56
57

sloot die op de Lockvaart uitmondde.
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tussen Hoeven en Rucphen en de Bollaartsloot bij Huijbergen. De Monnikensloot was een grenssloot rond het bezit van de abdij van Sint-Bernaards te
Oudenbosch en Hoeven. Deze was gegraven op grond van oorkonden uit de
late 13de eeuw«. De Bollaartssloot was de ontwatering in noordelijke richting
van de venen van Huijbergen, aangelegd op grond van de uitgiftebrief van
1264«. Wie in de Kalmthoutse Heide de soms minuscule doch functionerende
ontwateringskanaaltjes gezien heeft, weet dat ook de Bollaartssloot zoiets
geweest kan zijn. Dan stelde die sloot echt niet veel voor, al was zij wel (als
„riool") van levensbelang voor Huijbergen.
Van Loon geeft twee volle pagina's met vaart-vermeldingen. Hij verklaart
zich akkoord met Schönfeld die meent dat vaart een bevaarbaar water aan
duidt. In deze streek dienden alle vaarten primair voor turftransport64.
De algemene benaming in deze streek voor een nog onaangetast veenge
bied was hele moer, rauwe moer of volle moer. Dit blijkt herhaaldelijk uit de
context waarin deze begrippen gebruikt werden65. Voorts beschikken we over
de getuigenis uit 1636 van een inwoner van Nieuwmoer, lid van een moergilde,
die eens onenigheid had met anderen over het „ontcroonen ende vuytstecken
van de rauwe moeren"
Met ontkronen zal wel het verwijderen van de veenbegroeiing bedoeld zijn, een karwei dat als eerste op een nieuw aangesneden
moer moet gebeuren. Bovendien werd in een document uit 1557 letterlijk
gezegd : „onsen anderen rouwen moer, noch niet uutghegheven sijnde"«7.
Goossenaerts68 vermoedde dat rauwe moer met lang heidekruid of gagel
begroeid veen was en vergeleek het met rauwe hei. Dit kan inderdaad de bete
kenis van rauw zijn. Volle moer en hele moeren geven wat duidelijker aan dat
het om onontgonnen veen gaat. Rucphen (Rucvenne) is wellicht een van ruig,
rauw veen afgeleide plaatsnaam.
Niet geheel duidelijk zijn de typeringen van veen als gezeten moer en
gezonken moer««. Die begrippen zijn kennelijk eikaars tegengestelde. Gezon
ken moer stond wellicht onder water, gezeten moer niet. Moeren waarvan men
de diepte niet kon peilen werden „grondeloze moeren" genoemd. Kleine
venen met een waterrijke rand of zoom werden wel „ringvenne" genoemd.
Dit is overigens een klassieke vorm voor een veen !70.
« 1282 nov 2 : ASB D6 ; 1291 jun 24 : TAXN XIII, 118 ; 1291 dec 25 : MIRAEUS, 1723, II, 873 ;
1293 mei : TAXN XIII, 197.
63 1264 apr 9 : TAXN XI, 155 : ab eadem aqua exire valeat.
64 Bij de Jan van Nispensvaart geeft Van Loon een verkeerde ligging en datering.
65 1 531 aug 31 : ARAG, NDR 2816 ; AAT, EKH 611 (verkaveling Nol ao 1680), 620 ; ARAG,
NDH 1019 f771 ; 1018 f218.
« ARAG, NDH 1018 f 146.
67 AAT, EKH 628-7.
68 GOOSSENAERTS, 1956-58, 611-612.
« AAT, EKH 612.
70 MOORE en BELLAMY, 1976, 57.
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Een bepaald veengebied zag men wel als een eenheid, het was een schijve
moers. Uit zo'n schijf werden vervolgens delen ter ontginning verkocht71. Het
dorpje Schijf, dat door de gemeentegrens tussen' Zundert en Rucphen door
sneden wordt, dankt zijn naam aan zo'n schijve moers.
In ons onderzoeksgebied werd vaak alleen het recht verkocht om gedu
rende een beperkte tijd (b.v. 30 jaar) in een bepaald gebied turf te steken.
De veenconcessie werd in het terrein uitgezet door het graven van putten op de
hoeken of zelfs een wal en gracht om heel de moer72. De moer werd aldus
,,omgraven" of „ingegraven". De grensputten hadden vaak de gedaante van
twee elkaar kruisende greppels ; men noemde dat een „kruisput". Wallen en
grachten zijn soms nu nog gedeeltelijk terug te vinden, zoals bij Otto's Hei
ninge van der Lecke, die van ca. 1400 dateert en op de grens van Rijsbergen en
Breda ligt".
Binnen een concessie lag meestal veen van wisselende kwaliteit. Bovendien
konden er plaatsen in liggen waar geen veen was. Daarom onderscheidde men
wel de „hemelsbrede" oppervlakte van de „leverbare" ; dat is bruto en netto.
Men stelde daarbij dat een veenlaag als „leverbaar" geteld werd als hij min
stens een voet dik was74. Ter plaatse van een „zandschol" kon die dikte wel
eens veel te wensen overlaten75.
Maar zelfs de leverbare moer was van wisselende kwaliteit door verschillen
, in dikte en samenstelling. Dit leidde er toe dat men onderscheid maakte tussen
de hoofdmoer en de volgermoer. In zo'n geval kocht iedere moerkoper zowel
een kavel hoofdmoer als een kavel volgermoer, zodat ook de slechte venen
verkocht konden worden. Wanneer een koper zijn verplichtingen ten aanzien
van de volgermoer niet nakwam, raakte hij niet alleen dat kwade stuk kwijt,
maar ook zijn hoofdmoer7^. Deze constructie is geheel analoog aan die in de
polders van noordwestelijk Noord-Brabant en de Hoekse Waard77.
Na afloop van de concessieperiode was niet altijd alle veen opgeruimd.
Men sprak dan van halve gedolven moeren, overdolven moeren, oude
moeren1*. Plaatselijk was het zand al aan het daglicht gekomen : een zand
schelp, Niettemin loonde het meestal de moeite de moer opnieuw voor een
reeks van jaren te verkopen«».
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AAT, EKH 671 ao 1613.
AAT, EKH 138 ; ARAG, NDI 238.
DIRVEN & LEENDERS, 1973.
AAT, EKH 611.
ARAG, VTH 1639 ; ARAG, NDH 1018 f 101.
1430 mei 1 : CERUTTI, 1956, nr. 399.
VIERLINGH, 1920, 281-282 ; BAARS, 1973.
ARAG, NDI 275 ; ARAG, NDH 1019 f 476v, 477rv, 484.
ARAG, VTH 4089.
ARAG, NDH 1019 f 467.
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Uiteindelijk raakte het veen natuurlijk toch eens op. In het laatste stadium
van veenafgraving sprak men van ouwervelden, blekelingvelden of rapelingvelden81. Ouwere, blekelingen en rapelingen zijn kennelijk zeer inferieure
turfsoorten. Het woord rapeling doet zelfs denken aan achtergelaten turfjes
die voor het oprapen liggen. Hier en daar waren er diepere plaatsen waar nog
wat veen was achtergebleven. Deze placken moers82 of swammekens« werden
nog afzonderlijk verkocht.
Als ook dat alles opgeruimd was, kon het oude moergebied terecht als
oude gedolven moeren of uitgedolven moeren betiteld worden84. In 1616 werd
zo'n gebied in Wuustwezel door een onderzoekscommissie bezocht. Vastge
steld werd dat het gebied „int geheel is uutgegraven ende uutgetorft soo dat
daer inne geen vorder moer en is"8'.
Wat er vervolgens van het terrein werd, hing van de omstandigheden af.
Rondom Huijbergen en Nieuwmoer werd ontgonnen voor de landbouw8« ;
elders werden de laagten ingericht als waterreservoirs voor de turfvaarten87 of
evolueerden ze tot heide : „sijnde alle vuytgedolven moeren ende nu gemene
heijde"88.
In het voorgaande werd de beschrijving van veengebieden behandeld. Nu
komt de kwaliteit van het veen en de daaruit geproduceerde turf aan de orde.
Van belang is daarbij de vraag in hoeverre alle „turven" ook werkelijk brok
ken gedroogd veen waren. In de literatuur komt men herhaaldelijk de mening
tegen dat ook een bepaald soort heideplaggen wel „turf" genoemd werd. Een
dergelijk vaag woordgebruik maakt het zoeken van de voormalige veenbedekking niet eenvoudiger8».
Zoals al uiteengezet werd, is een veenlaag in principe niet homogeen omdat
de ontwikkeling van het veen als ecologisch systeem erin tot uiting komt. Men
onderscheidde in deze streek dan ook verschillende veensoorten, ruwweg te
verdelen in witte en zwarte. De zwarte venen zijn het meest gehumificeerd en
leveren de beste turf ; de jongere witte lagen zijn van mindere kwaliteit.
Verschillende beschrijvingen lijken er op te wijzen dat tussen het witte en
zwarte veen vaak een laag „lok" voorkwam, dat is veen van wollegras90. Die
laag zou overeen kunnen komen met een „Grenshorizon van Weber"«'. Nu
si GAB, IV-1-13 f 33.
82 GAB, HA VERMANS 514, 177.
«3 AAT, EKH 609, 610, 671.
8" ARAG, NDH 1205 f 5 ; ARAG, VTH 1679, 1680, 1681.
« AAT, EKH 144.
86 AKH, Registrum Hubergensis monasterii, sub moercijns.
87 AAT, EKH 125 ; MEEUSEN, 1959.
88 ARAG, NDH 1019 f 760v.
89 GOOSSENAERTS 1956-58, 289, 646, 768-770 ; GEERTS, 1977.
*> MEEUSEN, 1959, 143 ; AAT, EKH 677.
91 MOORE & BELLAMY, 1976, 153-154.
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het veen verdwenen is, kan die veronderstelling uiteraard niet meer gecontro
leerd worden.
Voor de zwarte turfsoorten zijn benamingen als bagger, derdeling, derdeputs, kliet, klot, slagturf, speteling en spletting in gebruik geweest. Kliet, klot,
bagger en slagturf lijkt zowat hetzelfde te zijn. Het is turf die bereid is door
onder water veen weg te baggeren met een baggeremmer, de modder uit te
spreiden, vast aan te trappen, met de greef of de klotslager in regelmatige
blokjes (15 bij 15 cm) te steken of slaan en die blokjes in de wind te drogen».
Er waren nog verschillende soorten slagturf : „Hollandse" en gewone slagturf
in 1738 te Kaimt hout« en „Zwarte" en „Postelse" klot te Arendonk w.
„Delfturf", die gegraven of gestoken werd, kan als tegenhanger van de slag
turf beschouwd worden. Slagturf werd eerst gevormd nadat hij uit het water
opgehaald was ; delfturf behield de vorm die door het steken verkregen was.
Derdeling en derdeputs zijn namen voor turf die van drie putten diep
gedolven werd. De „put" is hier een dieptemaat in het veen ; in een laag van
1 put haalde men 5 of 6 turfjes. Helaas zijn de turfmaten zo wisselend, dat
daar geen metrieke maat van bekend is. We mogen wellicht denken aan
50 tot 75 cm per put. Derdeputs turf komt dus van vrij diep en heet van goede
kwaliteit te zijn. Speteling en spletting zijn wel zwarte turf, maar nadere gege
vens ontbreken. In noordoost-Nederland werd in de 19de eeuw de naam
* „spletting" gebruikt voor turf uit een vaart of riool die als eerste in de rauwe
moer gegraven werd. Witte turf95 heette ook wel boventurf ; turf van de
bovenste veenlaag96. De kleur werd ook wel als grauw opgegeven : het ging
dan om slechte turf die ook vleet genoemd werd97 of,,luif", „luyspoock"9*.
Almode was een turfsoort die wat beter was dan vleet, maar toch veel slechter
dan zwarte turf99. Ten noordoosten van Kalmthoutse Hoek ligt — in het voor
malige veen De Ou wervelden — het gehucht Vleet.
Tot hier spraken we over turfsoorten die onmiskenbaar uit veen bereid
werden. We komen nu toe aan de soorten waarbij de aard van de grondstof
minder duidelijk is : heiturf, dunne turf, schabturf en schatturf. De zg. „hei
turf" werd onderscheiden van „moerturf". Moerturf werd uit echt veen
geproduceerd"». Voor heiturf is dat zo duidelijk niet. Te Wuustwezel lijkt het
woord slechts te beduiden dat de turf van de heide kwam. De heiturf werd
VORSSEIMANS, 1944, 1956 ; PRIMS, 1923.
AAT, EKH 618.
94 COVELIERS, 1934.
95 LEENDERS, 1979/80a, 57.
96 AAT, EKH 611 ; VORSSELMANS 1956, 13.
97 ARAG, NDH 1018 f212.
98 COVELIERS, 1934 ; ARAG, NDH 1019 f 699.
99 MEEUSEN, 1959, 144.
100 COVELIERS, 1934 ; GOOSSENAERTS, 1956-58, 510, 252.
92

93

\
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daar „geslagen", wat er op kan duiden dat het klot is101. Het was de inwoners
van Wuustwezel verboden om aan de moer op de heide te komen. Maar er was
een uitzondering : „Slaghtorff met saeyen van de vroenten gedeckt, sal de
gemeynte moegen aanveerden sonder misdoen oft toeseggen oft vroente
waere"io2. Juist slagmoer (mits met heide overgroeid) mocht wel gebruikt
worden ! Goossenaerts hield heiturf voor dunne turf die op de heide gestoken
werd. Volgens hem waren dat geen heideplaggen IM. Maar te Oosterhout werd
letterlijk gesteld dat men zich er te buiten ging aan het „steken van heyplaggen
off soogenaamde heyturf'^.
Het onderscheid tussen veen en niet-veen wordt nog wat groter door de
schijnbare samenhang tussen de woorden schab, schat en schadde. Schab of
schat zou een droge dunne laag op natte hei zijn, waar dophei groeit : schab
hei, schabturf of schatturf zou dunne turf zijn10'. Schadde of schol is een
heidevlag'o«. Op de Aard van Beerse c.a. mocht men in 1551 de schadden niet
tot op het zand afsteken ; men moest daar 5 cm boven blijven. Dat gold — ter
complicatie — ook voor turf. Beide mochten alleen voor brandstof gebruikt
worden en niet als strooisel in de stal. Ten behoeve daarvan haalde men op de
heide strooisel, vlaggen en zand107. De vlag is een dunne zode die met de vlagzeis op de heide gehakt werd om gedroogd onder de beesten gegooid te wor
den, voorafgaand aan het eigenlijke strooien108. Ook werd er heide gemaaid.
Daarbij bleef de grond ongeroerd, zodat we zeker zijn dat die bezigheid geen
turf van veen opleverde. We hebben hier met het toch vrij intensieve gebruik
te maken dat men destijds van de heide maakte.
Het onderscheid tussen veen en niet-veen was ook oudtijds weieens in het
geding. Zo betoogden inwoners van Wuustwezel in 1530 dat zij op de heide
geen moer staken (wat verboden was), doch clijn. Van hogerhand werd echter
gesteld dat : „clijn, daer men slaghtorff ende goeden brandt aff maeckte, als
delfmoer oft speetmoer in de voorschreven vennen ende heijde sijnde, soude
verclaert worden te sijn waerachtigen moer"109. In de moer De Aard tussen
Meer en Zundert zat in 1658 „altemael swarte clijm, sonder datter eenich vleet
daer boven op leyt". Dit woord „clijn" of „clijm" lijkt op kleem, dat een
samenvoeging lijkt van klei en leem en ook een dergelijke grond aanduidt110.
101 PEETERS, 1932, art. 22.
PEETERS, 1932, art. 17.
103 GOOSSENAERTS 1956-1958, 289.
104 ARAG, NDH 1017 f456.
105 COVELIERS, 1934 ; GOOSSENAERTS, 1956-58, 646.
106 GOOSSENAERTS 1956-58, 646.
107 GEERTS, 1977.
108 GOOSSENAERTS, 1956-58, 827.
109 PEETERS, 1929.
110 ARAG, VTH 1682 ; zie ook VERWIJS e.a., 1884-1941, III, 1499-1500 op „cleem".
102
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Twijfel over wat „echte" moeren zijn en wat niet, spreekt ook uit : „Vroonte
dair hier en dair moer in es, twee oft drie voet diep ende dat egheen rechte
moeren en zijn". Vroonte werd gelijk gesteld aan „velden dair men bleckeling
steect ende heye maeyt"111.
Zeker bij de slechtste turfsoorten moeten we er rekening mee houden dat
ze niet uit echt veen, doch uit een humeuze heideplag gevormd zijn. Voor
grootschalige commerciële ontginning was een dergelijk arm produkt echter
niet geschikt en het zal vooral door de boeren gebruikt zijn.
Als het zeewater veen overspoelde, verdrong het zoute water het zoete
water uit het veen. Zo ontstond „besout moer". Dergelijk moer werd in 1425
bij Wagenberg verkocht, kennelijk na overstroming in de Elisabethsvloed van
1424"2. Bij langdurige overstroming of ligging binnen het bereik van het getij
zette zich op de bezoute moer een zand- of kleilaag af. Zo ontstond derrie,
darink, darg. Voorafgaand aan het steken van derrie moest dus eerst de afdek
kende laag verwijderd worden"3. Een vroege vermelding van darinkdelven
betreft Beijmoer bij Halsteren : „Al 't lant... dat ghedarijnct es, dat sulken si
delven" "4. Dit gebeurde tot in de 19de eeuw in de Antwerpse Polders binnen
dijks"' en in de middeleeuwen in noordwestelijk Noord-Brabant ook buiten
dijks. Deze werkwijze vereiste een bijzondere techniek (zie 6.5).
Darink en bezout moer werd vooral gebruikt als basis voor de zoutproduk* tie. Nadat eerst turf gemaakt was, werd die verbrand tot zouthoudende as of
zelle. De Selsebrug ten noorden van Hoeven verwees hiernaar'16. Dit tussenprodukt werd vervolgens in platte pannen met zeewater gekookt en inge
dampt, zodat er zelzout gevormd werd. De afvalprodukten werden wegge
gooid op de zellebergen (een wijk van Oudenbosch werd zo genoemd). Een
moer waar al deze bedrijvigheid plaatsvond werd wel een pannemoer
genoemd"7 ; de arbeiders waren de pannemannen.
Ook de vorm van de turf kwam in de benamingen tot uiting, zoals in dikke
turf"8 die 10 tot 15 cm dik was en uit moergrond gestoken werd. De dunne
turf was maar 5 tot 8 cm dik en was turf van heigrond"9. Buitendijks bij de
Zwaluwe stak men in 1690 „kleine turf" en binnendijks „grote turf". Deze
laatste was bestemd voor de Zeeuwse pannelieden120.
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ARAG, NDI 275 (ao 1532, Dongen).
GAB, HAVERMANS 514, 166.
Koninklijk Besluit van 2 sep. 1822.
1319 jan 21 : GABoZ, ARRR 46.
MEEUSEN, 1959.
LEENDERS, 1979/80a, 57.
1300 apr 24 : GYSSELING, 1977, nr. 1869.
GOOSSENAERTS, 1956-58, 769 ; GOOSSENAERTS, 1958 ; COVELIERS, 1934.
GOOSSENAERTS, 1956-58, 769.
AAT, EKH 666-29.
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3. Oude maten in het veen
Bij de interpretatie van de bronnen vormen de oude maten een struikelblok
apart. In de middeleeuwen was in het studiegebied allerminst sprake van één
maatsysteem en evenmin van een gelijke omvang van de basismaat. Bovendien
blijkt de grootte van de maten in de 13de eeuw soms aantoonbaar af te wijken
van de omvang die rond 1800 vastgesteld werd met het oog op de modernise
ring van het maatstelsel 12'. Op deze problematiek, die van belang is voor de
omrekening van de opgegeven omvang van de venen en hoeveelheden verhan
delde turf, wordt in het volgende dieper ingegaan.
In het algemeen kunnen we voor de landmaten de volgende uitgangspun
ten hanteren. Op het zand gebruikte men de in 400 vierkante „lange" roeden
verdeelde bunder ; in het veen werd de bunder in 900 vierkante „korte" roe
den verdeeld'22. De „lange" roede werd verdeeld in 20 strekkende voeten en
de „korte" in 12. Voorts kwam het gemet voor, dat steeds
bunder mat.
In Zuid-Holland kende men niet de bunder, maar de morgen, die 2 gemet
groot was en in de regel in 600 vierkante „korte" roeden verdeeld werd. Op
dit basisschema bestonden er echter tal van uitzonderingen.
Naast dit bunder-roeden stelsel kwam nog een maatstelsel voor dat op het
lopen-zaadland (oostelijker : meuken) gebaseerd was. Een bunder werd
meestal in 8 lopen verdeeld. Men sprak voorts van kwartierzaad (i/41) ; lopenzaadland (1 1) ; veertel zaadland (4 1) ; halster zaadland (8 1) en soms zester
zaadlands (16 lopen). In de zuidoosthoek kwamen nog de dagwand en de zille
voor ; ze hadden een oppervlakte van 1/4 bunder. Al deze maten waren typisch
voor zand-akkergronden van relatief goede kwaliteit.
Voorts kwam ook in deze streek, tot vlak bij Antwerpen, de hoeve als
oppervlaktemaat voor. De eerste vermelding is te Stabroek, in 1257|23. In Bra
bant was deze in de regel 12 bunder groot, in Zuid-Holland Jen oosten van
Geertruidenberg 16 morgen'2*», ten westen echter 18 morgen 125. De hoeve had
bovendien een principe-vorm : in Brabant 12 maal zo lang als breed ; in ooste
lijk Zuid-Holland 16 maal. De breedte van zo'n hoevestrook werd eveneens
hoeve genoemd. De hoeve kon dus ook een lengtemaat zijn'2«. In de verkave
ling zette men stroken uit die ieder een hoeve groot waren. Als het terrein dat
vereiste werd deze lengte-breedte verhouding evenwel verlaten. De hoeve komt
SCHERFT, 1950-52 ; VAN DER WEE, 1963 ; DE SCHRYVER, 1968 ; RENTENAAR, 1971 ; J. BOEN
1857.
'22 zie getuigenis 1628 in TAXN XXIX (1932) 42.
'23 1 25 7 apr 5 : VAN DEN NIEUWENHUIZEN, 1976, nr. 47 : unam hovam terre.
124 zie b.v. 1313 sep 8 : ARAG, NDR 162.
121

125 zie b.v. 1373 mei 26 : ARAG, NDR 696 ; ook de Vierendelen, 1357 mrt 31 (ARAG, NDR 551)
bij Made blijken aldus gemeten te zijn.
126 LEENDERS, 1974b.
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als landmaat herhaaldelijk in de venen voor, maar het blijft mogelijk dat deze
maat ook in zandstreken gebruikt werd127.
Een typische streekeigen maat was de „spade". Analyse van de spadevermeldingen leert dat deze maat steeds bij met enige klei overdekte veen
grond of grond in jonge polders gebruikt werd en dat alleen in oostelijk
Zeeuws-Vlaanderen en de Antwerpse polderstreek, met als uitzondering een
voorbeeld te Mechelen in een broek128. De spade lijkt geen vaste relatie tot het
bunder-roede landmatensysteem te hebben en overeen te komen met 2,5 tot
6 gemet of 1 tot 2,5 ha. Gottschalk meent dat de spade juist bij niet-veengrond, het z.g. „land" gebruikt werd, terwijl het veen in bunders gemeten
werd. Ze geeft daarvan enkele voorbeelden, waaronder één waarin de spade
als basiseenheid voor de omslag van de polderkosten gebruikt werd'29.
Wellicht is de spade een verkavelingseenheid die men bij inpoldering mede ten
behoeve van de verdeling van het werk en de kosten gebruikte en waarvan de
juiste grootte afhankelijk was van de omstandigheden van dat moment.
De grootte van de oude maten is een probleem apart. Het bestaan van per
gewest verschillende maten blijkt uit de vermelding in 1333 van de Bredase130
en in 1357 van de Hollandse grafelijke maat»». Deze maten werden toegepast
door officiële landmeters, waarvan we de eersten al in het midden van de 13de
eeuw tegenkomen. In 1251 werden Servatius van Steenlande, Arnoldus
* Ludinc en Henricus de Barbe genoemd als landmeters van de heer van
Breda132. Later, ca. 1277, zou dat werk door vader en zoon Omeken gedaan
worden133. Deze middeleeuwse landmeters moesten, naast hét meten van per
celen en het uitzetten van nieuwe verkavelingen, ook wegwijs weten uit de van
plaats tot plaats verschillende maten.
Analyse van het werk van laat 13de- en vroeg 14de-eeuwse landmeters
de door hen uitgezette verkavelingen — leert dat de Bredase bunder ca. 1,262
ha groot was (zie tabel 1). Rond 1800 werd echter 1,292 ha opgegeven'«, ter
wijl uit gegevens van rond 1700 1,298 ha af te leiden is135.
127

L EENDERS, 1985a, 1985b.

Voor deze analyse zijn de spade-vermeldingen verzameld uit PRIMS, 1927 (alle ca. 1270-1290) ;
GYSSELING, 1977 en de reeks oorkonden 1246 nov 29 (VAN DEN NIF.UWENHUIZEN, 1976, nr. 30) ;
1278 mrt 26 (GOETSCHALCKX & VAN DONINCK, 1926-, nr. 390) ; 1277 jun 15 (GOETSCHALCKX &
VAN DONINCK, 1926-, nr. 370) ; 1277 jul 1 (GOETSCHALCKX & VAN DOMNCK, 1926-, nr. 374) ;
'277 jul 15 (GOETSCHALCKX & VAN DONINCK, 1926-, nr. 378) ; het hertogelijk cijnsboek voor de
Antwerpse polders ARAB, RK 45010 (ao 1441) waarin het hoofdstuk „dit es tGravenlant" o.a. in
spayen telt.
128

GOTTSCHALK, 1984.
1 333 mei 11 : CERUTTI, 1956, nr. 152.
131 1357 mrt 31 : ARAG, NDR 551.
132 1 251 jun 22 : BHB I, 253, 1251 jul 7 : CERUTTI, 1956, nr. 30.
133 1276 mei 12 : GOETSCHALCKX & VAN DONINCK, 1926-, nr. 352 ; 1278 mrt 26 : GOETSCHALCKX
& VAN DONINCK, 1926-, nr. 390.
134 SCHERFT, 1950-52.
129

130

57

Tabel 1 : Grootte van de Bredase bunder ca. 1300 in ha
plaats

jaar

grootte

Etten, Groot Blok
Etten, Bremberg
Zegge

1268
1332
1290

1,264
1,251
1,270

GEMIDDELD

1,262

Bron : LEENDERS, 1979780a, 26, 74

Uit de reconstructie van de verkaveling van Achterbroek136 kon een bundermaat van 1,304 ha afgeleid worden, mogelijk de grootte van de Antwerpse
bunder rond 1300. Omstreeks 1800 werd die bunder op 1,316 ha gesteld'3?.
Net als de Bredase bunder lijkt de Antwerpse iets gegroeid te zijn.
De moerbunder van Essen was beduidend groter dan de Antwerpse landbunder. Volgens een opgave uit 1523138 waren 30 (korte) Essense roeden even
lang als 21 Antwerpse (lange) roeden. Hieruit kan de oppervlakte van de
Essense moerbunder geschat worden : 1,438 ha. Hetzelfde document legde
nog een relatie met de Roosendaalse bunder : 400 Roosendaalse voeten waren
even lang als 22 Antwerpse roeden ; 12 Roosendaalse voeten vormden aldaar
een roede. Hieruit volgt voor Roosendaal een bunder van 1,278 ha.
In Dongen werden in de tijd rond 1300 vanuit Holland gronden ingenomen
en in hoeven verkaveld. Deze blokken konden teruggevonden worden (zie
hierna). Uit hun maten kan afgeleid worden dat de hoevebreedte, hier gelijk
aan 24 roeden, ca. 97 m bedroeg. De morgen mat hier kennelijk 0,980 ha.
Van Swinden gaf de grootte vàn de morgen van Putten Overmaas, die ook
rond Dordrecht in gebruik was, op als 0,989 ha ; die van Zuid-Holland als

135 Volgens Dou, 1629 was de Bredase bunder iets groter dan 912 vierkante Rijnlandse roeden.
Volgens STEVIN, 1605 was de Bredase bunder 919 Rijnlandse roeden groot. Op een maatplaat van
Kleman en zonen uit 1804 is de Rijnlandse voet 313,95 mm lang, op een maatplaat van A. Steitz
uit 1769 313,21 mm. ZEVENBOOM, 1964, 20 concludeert na bespreking van metingen van het tra
ject Den Haag-Leiden door Simon Stevin in 1615 en 1622, dat de Rijnlandse roede 3,7674 m en de
voet 313,85 mm lang waren. Combineren we deze twee verhoudingen tussen de Bredase bunder en
de vierkante Rijnlandse roede enerzijds en de drie maten voor de Rijnlandse strekkende voet an
derzijds, dan vinden we zes oppervlakten voor de Bredase bunder. Op grond daarvan kan de bundermaat op 1,298 ± 0,006 ha geschat worden (65 % waarschijnlijkheid). Houden we het puur op
Simon Stevin, dan vinden we voor de vroege 17de eeuw : 1,304 ha.
136 LEENDERS, 1985b.
13' VAN DER WEE, 1963, I, 103.
138 AAT, EKH 611, inliggend stuk.
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0,939 ha's». Uit de grootte van de Vierendelen en de zuidelijke strook van
Drimmelen (beide gem. Made en Drimmelen) valt op te maken dat de morgen
daar in het midden van de 14de eeuw wat kleiner was, ca. 0,925 ha. Dit heet de
's graven landmaat te zijn.
Als complicatie geldt nog dat rond 1300 veel venen geëxploiteerd werden
door personen en instellingen uit Oost- en West-Vlaanderen. Het is mogelijk
dat zij met hun eigen maten gemeten hebben, maar ook dat zij verplicht wer
den met de maat van het land te meten. Hierbij moeten we er bovendien op
wijzen dat landmeter Servatius van Steenlande vermoedelijk uit noordelijk
Vlaanderen afkomstig was. De Schryver140 geeft — op basis van gegevens van
rond 1800 — de in tabel 2 vermelde bundermaten :
Tabel 2 : Vlaamse bundermaten ca. 1800
plaats

oppervlakte (ha)

Gent
Brugge
Veurne

1,337
1,327
1,403

Op grond van deze bevindingen werd tabel 3 samengesteld.
Doordat in tabel 3 de maten gerangschikt zijn naar oplopende grootte van
de roede, tekenen zich drie maatgroepen af : de Noordvlaamse met Bredamoer en Roosendaal (roede 14-15 m2) ; de maten van de venige streken met
zuidwestelijk Vlaanderen (roede ca. 16 m2) ; en de Brabantse landmaten
(roede ca. 32 m2). Opvallend is wel dat de hoeve in twee groepen uiteenvalt :
de hoeve van ca. 15,6 ha en de wat grotere van ca. 16,9 ha. Tabel 3 bevat voor
de Vlaamse maten echter opgaven van rond 1800. Voor de hier ondernomen
studie worden alleen de „oude" maten gebruikt : die van Antwerpen (zand
gronden buiten land van Breda), Breda (land van Breda ; moeren met
900r/bu ; anders 400r/bu), Essen (moeren in Brabant buiten land van Breda),
Dongen (Zuid-Holland oost van Geertruidenberg), Zuid-Holland (westelijk
deel).
Als maat voor grondverzet was in deze streek de „schaft" of „schacht" in
gebruik. Deze werd berekend als 1 korte roede in het vierkant, 1 voet diep.
Afhankelijk van de roedemaat bevatte de schaft aldus 4,3 tot 4,7 m3. Het be
staan van de tijdseenheid „schaft" ter waarde van een kwart werkdag, doet
vermoeden dat deze hoeveelheid grond door één man vergraven kon worden141.
139
140
141

Rentenaar, 1971, II, 113-114.
DE SCHRYVER, 1968.
De schaft werd door Meeusen ten onrechte „schaak" genoemd. MEEUSEN, 1959, 135.
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Tabel 3 : Maten in het studiegebied ca. 1300
maatsoort

voet roede hoeve roede2 gemet
m
m
m
m2
ha

Breda-moer
Roosendaal
Brugge
Gent
Z. Holland
Veurne
Essen
Dongen
Putten OM
Breda-land
Antwerpen

0,31
0,31
0,27
0,28
0,33
0,28
0,29
0,29
0,29
0,28
0,29

3,74
3,77
3,84
3,85
3,93
3,95
4,00
4,04
4,06
5,62
5,71

112
113
115
116
118
118
120
97
97
112
114

14,0
14,2
14,7
14,9
15,4
15,6
16,0
16,3
16,5
31,5
32,6

0,42
0,43
0,44
0,45
0,46
0,47
0,48
0,49
0,49
0,42
0,43

morgen
ha

0,925

bunder hoeve
ha
ha
1,262
1,278
1,327
1,337
1,388
1,403
1,438

0,980
0,989
1,262
1,304

15,14
15,34
15,93
16,04
16,65
16,84
17,26
15,68
15,82
15,14
15,65

Het gereed produkt van de vervening, turf, werd gemeten in tonnen en las
ten. Voor de hier gebruikte last kon een inhoud van 10,7 m3 afgeleid
worden"«. In een last zouden in prinsipe 10.000 turfjes gaan, die dan ieder
ongeveer 1 dm3 groot waren. De tonnenmaat is wisselend : er zijn grote en
kleine tonnen : resp. 50 en 80 in het last, maar er werden ook andere aantallen
(bijv. 40 en 60) genoemd. In de late 13de eeuw werden drie lasten gelijkgesteld
aan een „honderdvoeder""«. Een „voeder" omvatte dan 300 turfjes. Dit
stemt enigszins overeen met de verdeling van de last in het Waasland in 1315 in
25 voeder of 300 „hont". Een „voeder" was daar kennelijk 400 turfjes groot.
Mogelijk was de „voeder" een transporteenheid. Voor Gent en Antwerpen
werd ook het gewicht van de last turf opgegeven : 2.182 respL.2.068 kg. Dit
suggereert een soortelijk gewicht van ca. 0,21 voor droge turf, wat wel moge
lijk is
Ook zout was een produkt van de moernering. Het werd in kuipen
gemeten. Voor Vlaanderen werd opgegeven dat 1 kuip 90 pond of 41,76 kg
woog en als een halve wagen gold. Daar de moernering in het studiegebied
vooral vanuit Vlaanderen gestart werd, kunnen we (bij gebrek aan andere
gegevens) deze maten aanhouden 1«.

'"2 LEENDERS, 1979-80b, 242.
1« 1286 dec 26 : ERENS, 1928/9, nr. 15.
144 AUGUSTIJN, 1977, 74.
Deze opgave werd gevonden in een niet nader te traceren verwijzing naar „J.D.S., Biekorf,
1940, 24". Op die plaats staat niets over zoutmaten.
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HOOFDSTUK 3

VERKENNINGEN TUSSEN NIEUWMOER EN ACHTMAAL
1. Het landschap
Zoals in paragraaf 1.3 aangekondigd begint onze speurtocht naar de ver
dwenen venen in het gebied tussen Achtmaal in de gemeente Zundert en
Nieuwmoer in de gemeente Kalmthout (zie kaart 4). Daar ligt een streek die
De Maatjes of De Matjes, de Hoge Moer, De Groene en De Hel genoemd
wordt. Wat zuidelijker liggen in de gemeente Wuustwezel de Begijnemoeren,
het Moerven, de Chartreuse Moeren en het Hollands Diep. Ten noorden van
* Nieuwmoer ligt bij Den Helder het gehucht Venetië. Bij ons onderzoek zullen
we dankbaar gebruik maken van het onderzoek dat Robert Havermans in
1963-65 publiceerde en waarvoor hij zich van de medewerking van een schare
deskundigen verzekerd wist1.
De Maatjes liggen in een ruime kom, die goed afgetekend wordt door de
hoogtelijn van 12,5 m + N.A.P. Het moeras is zeer vlak, met een kenmerken
de hoogte van 12,2 m + N.A.P. Het dorp Nieuwmoer werd gebouwd op een
hoogte boven 14,5 m + N.A.P., de bovenzijde van de drempel van de kerk
poort ligt op 16,36 m + N.A.P. Midden in het hier behandelde gebied ligt nog
een kennelijk door afgraving verkleinde hoogte met een top op 15,9 m
+ N.A.P. ; het dorp Achtmaal ligt op een hoogte van rond 13,5 m + N.A.P.
Even ten westen van Achtmaal ligt De Aard. Dit is een voormalig stuk
gemeenschappelijk gebruikte grond, dat meestal boven 14 m + N.A.P. ligt,
met een top op 14,9 m + N.A.P. Van Achtmaal naar Nieuwmoer loopt een
hogere strook, die meestal boven 14 m + N.A.P. blijft. Aan de noordzijde
hiervan daalt de bodem meestal tot 12 m en plaatselijk onder 11 m + N.A.P.
Aan de zuidzijde daalt de bodem tot ca. 12,5 m, plaatselijk 12 m + N.A.P.
Verder naar het zuiden stijgt het terrein langzaam naar 15 m + N.A.P.
We stellen dus vast dat het terrein hier vrij geaccidenteerd is, met hoogtever

1

HAVERMANS, 1963-1965.
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schillen van 4 tot 5 m. Met name op de hogere gronden heerst, door de diepe
moderne ontwatering die de lage percelen voldoende droog tracht te houden,
al snel droogte. De zandwegen zijn er 's zomers rul en moeilijk begaanbaar en
de boeren zijn al snel gedwongen hun beregeningsinstallaties aan te zetten.
Havermans' aandacht ging vooral uit naar een ongeveer 35 ha groot moe
rasgebied, de eigenlijke Maatjes. Zowel het Belgische als het Nederlandse deel
van dit gebied werd inmiddels als natuurmonument geklasseerd. In 1955 mat
het nog 32 ha rietvelden en 3 ha die met russen begroeid waren. Dit laatste ter
rein ging goeddeels over in een natuurweide-broekbos met wat houtvegetatie
(grauwe wilg, els, enz.). Rondom dit moeras strekken zich jong ontgonnen
gronden uit ; rond 1900 trof men hier nog heidevelden met vennen aan. Deze
gronden worden gekenmerkt door de volkomen afwezigheid van de opgewor
pen houtwallen (heggen) die men wel op eerder ontgonnen gronden, zoals
rond Nieuwmoer, aantreft. Direct rondom het moeras liggen natte tot voch
tige weilanden die vroeger tot het moeras behoord hebben. Door ontginning
en verlaging van het grondwaterpeil werden ze er uit losgemaakt, maar in 1955
vertoonden ze nog de neiging om terug te keren naar vormen als wilgenbroekbos, rietveld of gagelland. Indien deze gronden meegeteld worden, komt men
aan een oppervlakte van ca. 60 ha voor het hele complex De Maatjes.
Eertijds moet het moerasgebied nog een groter areaal beslagen hebben.
Buiten De Maatjes vindt men namelijk nog een aantal kleinere gelijkaardige
laagten die vroeger deel uitmaakten van het grote natte heidegebied tussen
Nieuwmoer en Achtmaal. Door de ontginning van de tussenliggende hogere
stroken bleven deze inzinkingen en kuilen afgezonderd liggen. Havermans
typeerde de Wiewouw, de Heen, de Diepe Heen en het Helleken als wilgenbroekbos. Hij signaleerde het nog steeds actuele gevaar dat dergelijke kleine
poelen gemakkelijk opgevuld kunnen worden. Voor dit aankarren van laagten
wordt zowel huisvuil als zand uit afgegraven hoogten gebruikt .Dit proces is er
een van alle eeuwen. Met de moderne transportmiddelen gaat déze afvlakking
van het landschap echter sneller dan ooit terwijl het opvulmateriaal nu ook
giftige stoffen kan bevatten.
Het vrij open en golvende landschap rond De Maatjes was in voorbije eeu
wen het doel waarop turfvaarten vanuit Rucphen, Roosendaal en Breda zich
richtten. Dit wijst erop dat er gedurende lange tijd een grote turfproduktie uit
deze streek geëxporteerd werd, wat de aanleg van drie vaarten van langer dan
10 km rechtvaardigde. De 60 ha van De Maatjes kunnen hiervoor niet alleen
aansprakelijk gesteld worden2. Dit duidt erop dat de veenoppervlakte in deze
streek veel groter was dan De Maatjes alleen, maar laat de vraag nog open hoe
In De Maatjes is nog een veenlaag van 1,15 tot 1,5 m dik aanwezig. Niet alle veen werd er dus
weggestoken en vervangen door een jonge veenlaag. De maximale vervangen veeninhoud zou der
halve 500.000 mJ zijn waaruit 130.000 droge turf bereid kon worden of 30.000 last. Een dergelijke
2
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de situatie in detail er uitzag. Een meer gedetailleerd beeld kan opgebouwd
worden door de moeruitgiften in en om Nieuwmoer aan een nader onderzoek
te onderwerpen.

2. Het ontstaan van Nieuwmoer
De eerste uitgifte van moeren in de nabijheid van Nieuwmoer vond plaats
in 13313. Het betrof 65 ha moer in de noordwesthoek van Wuustwezel, die
door de heer en vrouwe van die plaats met de ondergrond verkocht werden
aan twee ondernemers uit Antwerpen : Dibbouts en Van de Putte. Ook te
Etten (N.Br.) namen zij deel aan een grote veenontginning : dit tweetal zat
kennelijk in de turfnijverheid". In 1359 verkochten zij een kwart van hun
moer aan de Antwerpse Kartuizers, die kennelijk later ook de rest kochten.
In 1440 getuigde men dat de aldaar gewonnen turf per kar naar de stad ver
voerd was ; er bestond inderdaad nog geen turfvaart5.
In de jaren 1430-1435 kocht een twaalftal personen moer van de abdij
Tongerlo. Dit moer lag in het Wilde Goor ten zuiden van de Horink (nu :
Horendonk genaamd) en mat ca. 78 ha6. Uit deze onderneming ontstond het
Schomven, dat in de 19de eeuw tot een laag, deels met bomen omringd, weide, gebied ontgonnen werd. Kort na 1435 werd ook het Gansgoremoerken, groot
ca. 9 ha, uitgegeven, nu aan 4 kopers7. Het gaat hier dus kennelijk om „kleingebruikers", mogelijk naburige boeren. Dit laatste moertje kon niet gelokali
seerd worden.
Een turfvaart kwam er pas toen in 1449 de abdij Tongerlo een groot gebied
rond het huidige Nieuwmoer uitgaf aan drie ondernemende lieden : Van
Driel, koopman te Brussel, Van Smaelvoort, botenbouwer uit Antwerpen en
Sanders, koopman aldaar8. De totale omvang van hun gebied, waartoe ook
het Wilde Goor en het Gansgoremoerken behoorden, was waarschijnlijk ca.
1.170 ha. De oost-zuidoost en zuidwestzijde van hun gebied zijn in het terrein
nog als doorlopende sloten herkenbaar. De rest van de grens liep vermoedelijk
turfproduktie over de periode 1430-1730 uitgesmeerd is 100 last per jaar of 25 schuitenladingen.
Van Nieuwmoer alleen al weten we dat er minstens 64 schuiten tegelijk in actie waren, die 10 tot
20 maal per jaar voeren. Het ziet er dus naar uit dat er meer veen was. Wanneer we het veenniveau
in De Maatjes optrekken tot 13,0 m + N.A.P. (dus 80 cm erbij), kan het moeilijk anders of de
veenoppervlakte neemt snel toe tot 200 of 300 ha.
3 1331 sep 7 : RAA, KART 320v, 321r.
4 1332 apr 15 : CERUTTI, 1956, nr. 152.
5 AAI, EKH 138-144.
6 AAT, Cens 5 f 127r.
7 AAT, Cens 5 f 127v.
8 1449 feb 12 : ARAG, NDR 1611. Sinds HAVERMANS, 1928 wordt herhaaldelijk het foutieve jaar
tal 1337 genoemd. Nog MEEUSEN, 1959.
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Kaart 4. Nieuwmoer, overzichtskaart.
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nabij de latere grens Essen-Kalmthout, die een eerst in 1710 aàngelegde vaart
volgde.
Om de produktie van deze onderneming naar de afnemers te kunnen bren
gen, werd een turfvaart gegraven naar de Jan van Nispensvaart'. Dat is een
turfvaart die ca. 1290 vanuit Roosendaal naar het oosten gegraven was en kort
na 1357 naar Rucphen was doorgetrokken. De nieuwe vaart was, gemeten
vanaf de noordgrens van de concessie Nieuwmoer, juist 10 km lang. Te
Roosendaal kocht de heer van Breda een bestaand turfhoofd met de bijbeho
rende rechten van de oude eigenaren op10, zodat hij dit aan Van Driel c.s. ter
beschikking kon stellen. Zo werd Roosendaal de uitvoerhaven van de Nieuwmoerse turf. Tot de onderneming behoorden in het begin vermoedelijk 64
schuiten die ieder 4 last turf konden vervoeren. In 1451 werd bovendien een
deel van de Roosendaalse Beek gekanaliseerd om het verdere transport te
vergemakkelijken11.
De nederzetting Nieuwmoer bestond nog niet. Centraal in het gebied lag de
hoogte van de Blijdenberg, waarvan de naam ook voor het prille Nieuwmoer
gebruikt werd '2. Tegen 1500 was de naam Nieuwmoer echter al overheersend
geworden. De nederzetting ontstond vermoedelijk uit een groep keten van de
turfarbeiders die, zoals in deze streek gebruikelijk, wel op een dergelijk centraal gelegen hoogte gevormd zal zijn. Deze groep huisjes werd De Kijfhoek
genoemd H.
In 1455, 6 jaar later, gaf de heer van Breda het aangrenzende veengebied
van westelijk Zundert eveneens uit '4. Bij de kopers treffen we Van Smaelvoort
weer aan, samen met o.a. Van Overhof, Van de Putte e.a. In Zundert kregen
26 een gebied van naar schatting 1.650 ha ter beschikking. Nieuwmoer was nu
waarlijk het centrum van een grote bedrijvigheid geworden : de twee aaneen

9 Over die vaart zijn vele overeenkomsten gesloten, o.a. omdat deze zowel over Tongerlose grond
als over Bredase en Bergen-op-Zoomse geleid moest worden. De heer van Breda en de abt gaven
elkaar over en weer het recht nieuwe vaarten op deze vaart aan te sluiten. 1449 feb 12 . ARAG,
NDR 1611 ; 1449 feb 24 : ARAG, NDR 1612 ; 1449 feb 24 (2e) : A RAG, NDR 1613 ; 1449 mei
'O : ARAG, NDR 1615 ; 1449 okt 24 : AAT, CH 1885 ; 1449 okt 25 : AAT, CH 1886.
10 1448 mei 4 : ARAG, NDR 1585 en 1586.
" VAN GOOR, 1744, 383.
, , , , . ,
12 De betekenis van de naam Nieuwmoer (Latijn : Novum Morum) is daarmee wel geheel du.delijk. BOEN, 1931 haalde PEETERS, 1892 aan die betoogde dat de naam Nieuwmoer afgeleid zou zijn
van een „germaansche" persoonsnaam Nieman. Dat is duidelijk veel te ver gezocht. De zoge
naamde eerste vermelding van Nieuwmoer in 1402 blijkt op een foutieve lezing van het jaartal
1502 te berusten : ERENS (1936) las „vire" waar duidelijk ,,vive" staat. AAT, ch 2090.
13
14

AAT ch 2002, 2070, 2112, 2113 ; de oudste van 1460.
AAT, EKH 612 ; 15de-eeuwse kopie van een vidimus door schepenen van Antwerpen dd 8 juli

1460 van de uitgifte dd 19 augustus 1455.
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sluitende concessies maten samen 2.800 ha. Er werden nieuwe vaarten gegra
ven die aansloten op de vaart naar Roosendaal. Voor een deel zijn deze reeds
vroeg vervallen en vervaagd, maar vooral in De Maatjes ten oosten van
Nieuwmoer bleef het patroon, zoals we nog zullen zien, bewaard.

3. De ontwikkeling tot 1610
Na enige tijd verkochten de moerkopers hun aandelen in de moernering
rond Nieuwmoer'5. Een van de kopers was Jan van Overhof, die op zijn beurt
weer moeren verkocht aan bij voorbeeld de abdij van Sint-Bernaards aan de
Schelde16 en wegschonk aan de Kartuizers van Leuven17. Deze moeren lagen
naar het schijnt ten oosten van Nieuwmoer, op huidig Zunderts gebied. Dit is
begrijpelijk omdat voor moerlieden als Van Smaelvoort en Van Overhof de
grens tussen Zundert en Kalmthout weinig betekenis had. Hun onderneming
strekte zich aan weerszijden uit. In het terrein was de grens ten oosten van
Nieuwmoer in ieder geval wél duidelijk dankzij de al in 1449 vermelde grens
palen Steenpaal en de Ellendige Berk of Hanne-Wie-Wau. Toen de heer van
Breda de moeren aan de Zundertse kant, die hem blijkbaar weer waren toege
vallen, opnieuw wilde uitgeven, ontstonden er conflicten met de abdij van
Sint-Bernaards18, Van Overhof19 en de Leuvense Kartuizers20. Nog na 1650
duiken deze problemen soms op. De bezitsverhoudingen raakten verder
gecompliceerd doordat de heer van Breda in 1510 de moeren (zonder onder
grond) van de Antwerpse Kartuizers kocht21 en deze liet weggraven door
moerlieden uit Roosendaal, die sinds 1501 ook in De Hel turf groeven22.
De heer van Wuustwezel gaf vóór 1523 nog ca. 78 ha moeren uit, genaamd de
„Butoirsmoeren"23 ; in 1534 de Brouwersmoeren (69 ha)24 en samen met SintBernaards in 1552 52 ha moer aan de Smeyersvaart25. Zonder datering en
omvang bleven de Zuimoeren en de Begijnemoeren, die vermoedelijk ook in
deze tijd zijn uitgegeven.

AAT ch 2047.
ASB (Bornem) landboek, blz. 92-93 ; ARAG, VTH 1681 ; RAB kaart ao 1700.
17 REUSENS, 1877, 235.
IS AAT, EKH 675.
19 ARAG, NDI 388.
20 ARAG, NDI 329, NDR 2078.
21 AAT, EKH 142-1.
22 AAT, EKH 624-1 ; GAR, Boek de Roos, f 361 ev.
« AAT, EKH 624 ; ch 2884.
24 AAT, EKH 626 ; ch 3051.
25 PEETERS, 1929.
15

16
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In Zundert werden de moeren in De Maatjes in het midden van de 16de
eeuw nogmaals voor een termijn van 60 jaren uitgegeven aan de heer van Elderen. De hele transactie betrof ook grote moerkavels op verschillende andere
plaatsen in Zundert, zodat later her en der de naam „Elderse Moeren"
opduikt 26.
Zo bloeide de moernering volop toen de Tachtigjarige Oorlog voor een
ramp zorgde. In 1583 trokken plunderende en brandstichtende legerbenden
door de streek. De dorpen werden verlaten en heel het turfbedrijf kwam stil te
liggen. Te Nieuwmoer werd de kapel (en misschien een watermolen) verwoest.
Eerst in 1609, het begin van het Twaalfjarig Bestand, kwamen er weer nieuwe
initiatieven. De toestand van de moeren werd opgenomen27, de vaarten wer
den hersteld, op eerder verlaten terreinen kwamen nieuwe moeruitgiften tot
stand en de kapel van Nieuwmoer werd in 1614 weer opgebouwd28.
Tabel 4 : Moeren Wuustwezel, 1331-1583
uitgiftejaar

<1481
*<1527
^34
^52
'

benaming
Karthuizersmoer
Overhofmoeren
Butoirsmoeren
Brouwersmoeren
aan Smeyersvaart
Zuimoeren
Begijnemoeren

TOTAAL

°PP-

moer

(hfl)

65
54
78
69
52
pm
pm
318

De gegevens voor het Wuustwezelse deel van dit veengebied laten niet toe
de moeren erg nauwkeurig te situeren. Alle in tabel 4 genoemde moeren, met
uitzondering van de Zuimoeren, lagen kennelijk in het noorden van Wuust
wezel, tegen de rechte grens ten oosten van de paal Hanne-Wie-Wau. Dat
grensstuk is ongeveer 3 km lang, zodat de breedte van de moerenstrook
gemiddeld ruim 1 km geweest moet zijn. Dit geeft toch alvast een voorlopig
beeld van de veensituatie aldaar.

26
27
28

ARAG, NDH 1018 en RAB, PF 142 div. plaatsen.
ARAG, NDH 1018 f66 ; AAT, EKH 144.
BOEN, 1941-2a.
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Kaart 5. Nieuwmoer-Achtmaal, 1460-1790.
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De strook direct ten noorden en oosten van Nieuwmoer kan uit een Tongerlo's register29 van nieuw uitgegeven gronden, ca. 1530, gereconstrueerd
worden (zie kaart 5). Het blijkt dan dat ten noordoosten van de kom van
Nieuwmoer de vaart van Roosendaal naar De Maatjes liep, doch veel rechter
en wat meer naar het zuidwesten dan de huidige Roosendaalse Vaart. Hiervan
takte een drietal vaarten af : naar De Maatjes en naar de Karthuizersmoer.
De derde vaart werd de „vaart van de oude gemoerten" genoemd. Deze
laatste draaide in de richting van de Marijnevennen en de Meer ten zuiden van
Nieuwmoer. Uit een beschrijving uit 1510 van de abdijhoeven van Tongerlo te
Nieuwmoer30 blijkt dat een perceel ervan in het oosten aan ,,de ou vaert"
grensde. Als we dit in samenhang met de gegevens uit 1530 zien, betekent dit
dat de Maatjesstraat een oude vaart was. Voorts blijkt de Lepelstraat (zowel
in Nieuwmoer als in Achtmaal) toen de hoofdvaart geweest te zijn. Deze twee
vaarten liepen dan vrijwel parallel en zullen in het noorden samengekomen
zijn in de vaart naar Roosendaal. Deze vaartendichtheid is geen schijn. De
vaarten zijn alle vrijwel gelijktijdig : ze werden na 1449 gelegd terwijl onze
gegevens uit 1510-1530 dateren. Een dergelijke vaartendichtheid kan niets
anders betekenen dan dat er ter plaatse turf gewonnen werd.
De voorlopige conclusie is derhalve dat er in het noorden van Wuustwezel
langs de grens een strook van gemiddeld minstens een kilometer breed met
veen was. Aan de oostkant van Nieuwmoer moet een grote hoeveelheid veen
gelegen hebben en ook onder Zundert werd een belangrijke moeruitgifte gesi
tueerd. De tot hier onderzochte gegevens stellen ons reeds in staat om vast te
stellen dat er bij Nieuwmoer, in het westen van Zundert en het noorden van
Wuustwezel een omvangrijke turfgraverij gaande was. De huidige Maatjes,
met zijn 35 ha veen, vallen bij dit alles in het niet. Maar voor het oplossen van
de vragen waar dit precies gebeurde en of het ging om versprejd liggende ven
nen die uitgedolven werden dan wel om een alles bedekkende veenlaag, bieden
de gegevens van vóór de periode 1583-1610 onvoldoende houvast. Daarvoor
moeten we op de rijkelijk aanwezige jongere gegevens steunen.

4 . De moeruitgaven rond De Maatjes na 1610
Voor de zuidwesthoek van Achtmaal bieden enkele kaarten uit de 17de
eeuw de mogelijkheid de moeren nauwkeurig te lokaliseren. Drie kaarten wer
den vervaardigd bij de voorbereiding van de verkoop van een centrale strook
moeren. Ze dateren van 1616, 1617 en 16523'. De twee eerste werden vervaar
29
30
31

AAT, Cens 47.
AAT, Cult 75 f 104.
ARAG VTH 1679, 1680, 1681.
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digd ten behoeve van een beoogde verkoop van deze moeren. Die verkoop
mislukte. Mogelijk was het Twaalfjarig Bestand reeds te ver gevorderd om de
moerkopers nog tot een project van meerdere decennia te kunnen verlokken.
De verkoop van 1652 ging wel door en past in een golf van moeruitgiften die al
in 1643 begon. De voorwaarden van de verkoop en de opgebrachte prijzen per
kavel bleven bewaard 32. De kaarten lichten ons in over de ligging van die
kavels, maar ook over eerder uitgegeven en inmiddels uitgedolven moeren met
hun vaarten. De eerdere uitgiften konden in de archieven van de Bredase
domeinen teruggevonden worden33. De drie kaarten geven ons daardoor hou
vast voor de periode vóór 1600.
Havermans publiceerde reeds de kaarten van 1616 en 165234. Het gebrek
aan een schaalaanduiding en de vermoede vertekening maakten de kaarten
voor Havermans minder bruikbaar. Vermoedelijk is hij er vanuit gegaan dat
de zuidwesthoek van de kaart de paal Hanne-Wie-Wau was. Die paal lag ech
ter nog 540 m zuidelijker want tussen de hoek en de paal lagen nog de moeren
In 't Groen (zie hierna). Nu we dat weten, blijken de kaarten in hoofdzaak
zeer betrouwbaar te zijn. Door de kaart van 1652 (die de meeste informatie
biedt) op schaal 1:10.000 af te laten drukken, werd de interpretatie nog verder
vereenvoudigd. De resultaten daarvan zijn weergegeven op kaart 5 te zamen
* met gegevens van de nog te bespreken kaart uit 1700.
Van zuid (grens met Wuustwezel) naar noord blijken er in dit gebied de
volgende moeren te liggen : In 't Groen ; de Elderse Moer, de Royale Moer,
nog een Elderse Moer en de uitgedolven vol water staande moeren De Hel.
In het noordoosten werd nog de Princessemoer aangegeven. Al deze moeren
moeten herhaalde uitgiften op kleinere schaal zijn van moeren uit het gebied
van Zundert-west dat in 1455 werd uitgegeven.
De moeren In 't Groen werden in 1657 uitgegeven en waren 95 bunder 300
roeden, ca. 124 ha, groot35. De opgegeven maten van lengte en breedte klop
pen nauwkeurig met die van het aangegeven terrein op kaart 5. Het is waar
schijnlijk dat dit dezelfde moeren zijn als de in 1509 aan Roosendalers uitge
geven moeren bij De Hel. Die moer mat ca. 170 ha levermoer. Ze lagen „ach
ter" de ca. 10 jaar eerder ingenomen moer en ten noordnoordoosten van
Hanne-Wie-Wau36. Een eerdere uitgifte van een vrijwel gelijke oppervlakte
moer bij Hanne-Wie-Wau in 1520, kan dit zelfde gebied betreffen.
De Elderse Moeren zijn hier present met twee stroken. Voor het onder
scheid zullen die hier de Elderse Moeren bij 't Groen en de Elderse Moeren bij
32
33
34
35
36

AAT EKH 675c.
Vooral RAB, PF 143.
HAVERMANS, 1963-65, 59-61.
ARAG, NDH 1019 f 467-484 ; RAB PF 143 f 1.
GAB, HAVERMANS, 514.
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De Hel genoemd worden37. De Elderse Moeren bij het Groen werden in 1543
voor de termijn van 60 jaar uitgegeven ter grootte van 52 bunder of 67 ha, in
de vorm van een strook van 3.048 m bij 228 m. De heer van Breda gaf in 1551
zijn trouwe dienaar Jan van Renesse, heer van Elderen, deze moeren tegen erfcijns in bezit. In 1616 heetten deze moeren „uitgedolven". Toch werd door
Van Elderen nog in 1688 26 bunder moer voor 40 jaar uitgegeven ; de rest viel
in 1687 weer aan de heer van Breda terug38.
De Royale Moer en de Princesse Moer danken hun naam aan de dochter
van koning Karei I van Engeland, de echtgenote van prins Willem II, stadhou
der en heer van Breda. Na Willems dood heerste zij over Breda en gaf ze ook
moeren uit. De Royale Moer heette in 1616 dan ook nog heel bescheiden
„rauwe moer". Dit moer had men al in 1580 willen uitgeven, maar door de
oorlogsvernielingen van 1583 waren er slechts 2 kavels werkelijk verkocht
(dwz. betaald)3«. In 1616 en 1617 werden de twee kaarten gemaakt, waaruit
afgeleid mag worden dat een hernieuwde poging tot verkoop gedaan werd die
eveneens mislukte. In 1652 volgde dan eindelijk verkoop. De verkoop omvatte
toen 117 bunder 401 roeden of 153 ha moer40.
De Elderse Moer bij De Hel werd in 1545 uitgegeven voor 60 jaar. Deze
moer mat 50 bunder of 65 ha. In 1616 werd hij als „uitgedolven" aangegeven.
Ook hier werd in 1688 nog 27 bunder aan de westzijde opnieuw voor 40 jaar
uitgegeven door de heer van Elderen41.
De Hel zelf werd in 1501 uitgegeven aan moerlieden uit Roosendaal«.
De ligging ervan blijkt uit onze kaarten en komt overeen met het gebied van de
Heistraat, de Helloop en De Hel op moderne kaarten. De oppervlakte veen
bedroeg 130 ha. Zoals De Hel in 1652 in uitgedolven toestand als een water
vlakte staat afgebeeld, zo ziet ook het blok ten oosten van de moeren
In 't Groen er dan uit. Dit gebied omvatte ca. 44 ha moer. Hetbetreft vermoe
delijk het in 1657 niet opnieuw uitgegeven deel van de uitgiften van 1509 en
1520.
De Princessemoer werd in 1644 of 1645 uitgegeven. Deze moer mat 21
bunder 373 roeden of 28 ha43. Ten behoeve van deze moer werd de Bredase
turfvaart verder doorgetrokken, zodat in 1652 nog slechts een geringe verlen
ging tot de Royale Moer nodig was.

Deze aanduidingen komen in de archieven niet voor.
ARAG, NDH 1018 f 2 ; f 214v-216 III ; RAB PF 142 f 81v.
3' ARAG, NDH 1018 f 30 ; f 104 ; f 66 nr. 2 ; f 54-5.
4° AAT EKH 675c.
37

38

41
42
43
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ARAG NDH 1018 f 214v-216 VI ; RAB PF 142 f 82r.
AAT EKH 624-1, GAR, Boek de Roos, f 361 ev : 103 bunder 54 roeden Levermoers.
ARAG NDH 1018 f 41v-6 ; f 265 ; VAN DER HOEVEN, 1920, 317.

In de vaartenbundel die van Nieuwmoer afkomt, schuilen nog moerpercelen met de namen De Huycke en de Verloren Kost. Ze werden in 1535 uitge
geven aan de abdij van Sint-Bernaards aan de Schelde en maten ieder 6 bun
der, samen 15 ha. Ze waren genomen uit een groter geheel dat niet duidelijk is.
De abdij had hier in 1652 nog enig bezit44.
Zo leverden de archieven ons de in tabel 5 opgesomde moeren op, die vaak
herhaaldelijk opnieuw uitgegeven werden en dus niet van beperkte dikte
geweest kunnen zijn.
Tabel 5 : Moeren om De Maatjes onder Zundert
uitgiftejaar
1501
1509
1535
1543
1545
1645
1 1652
1657

benaming

opp. (ha)

De Hel
Ven 't Groen
Huycke & Verloren Kost
Elderse Moer/Groen
Elderse Moer/Hel
Princesse Moer
Royale Moer
In 't Groen

130
44
15
67
65
28
153
124

TOTAAL

626

De kaarten van 1616, 1617 en 1652 laten toe het wel en wee van de moergebieden wat te volgen. Latere kaarten van ca. 1700, 1773, 1790 en ca. 185045
dragen daarvoor nadere gegevens aan. Al op de kaart van 1652 zien we deels
onder water staande uitgedolven gebieden en de resten van verlaten turfvaar
ten. Aan de kant van Achtmaal is mooi te zien hoe die vaarten alleen nog be
staan in de vorm van twee walletjes die, dieper in de waterplas, door afslag
zijn overgegaan in een snoertje eilandjes om verderop geheel te verdwijnen.
De kaart van ca. 1700 toont voor het eerst de kromme Roosendaalse vaart,
zoals we die nu nog kennen. Blijkbaar is deze in de 2de helft van de 17de eeuw
gegraven en werd toen de rechte oude vaart verlaten. Ook bij de Princessemoer is er zo'n verlegging geweest, hier van de Bredase Turfvaart. Door het
verleggen van vaarten trachtte men hoogten en laagten te omzeilen, die na het
afgraven van het veen aan het daglicht kwamen. De Roosendaalse vaart
44

ASB Bornem, landboek 92-3 ; ARAG VTH 1681 ; RAB kaart ca. 1700.

45

ca. 1700 : RAB, ongeïnv. ; 1771-8 : Ferraris ; 1790 : GABoZ, Adan ; ca. 1850 : Topogr.

Dienst Emmen en Van der Maelen.
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raakte omstreeks 1733 buiten gebruik, de Bredase in 1743. De kaarten van
Ferraris en Adan tonen ons het veengebied in geheel uitgedolven toestand :
grote watervlakten en moerassen met droge stroken ertussen. Rond 1850 blijkt
de weg Achtmaal-Nieuwmoer nog amper te bestaan : het is een pad langs een
vervallen turfvaart. Na 1900 werd het gebied pas ontgonnen ten behoeve van
agrarisch gebruik. De verandering van het milieu blijkt wel uit het feit dat men
onlangs naast de grenspaal Ellendige Berk een beukeboom geplant heeft.

5. Oppervlakte en aard van het veen
Als we de weg Nieuwmoer-Achtmaal als noordgrens van onze beschouwin
gen nemen, kan onderzocht worden welk deel van het door die weg, de west
en zuidgrens van Zundert en de lijn tussen de brug over de Bredase Turfvaart
in de weg Achtmaal-Nieuwmoer en de grenspaal 231 ingesloten gebied in de
moeruitgiften verantwoord werd. Dat gebied is slechts ca. 380 ha groot. De
kaarten geven overigens duidelijk aan dat het veen verder naar het oosten
strekte. Derhalve kan gesteld worden dat praktisch heel dit gebied onder het
veen zat en dat de grens van het veen in noordelijke richting (De Hel !) niet
gepeild kon worden. Aan de oostzijde, tegen Achtmaal, werd de veengrens
wel gekarteerd. Tussen veen en zandgronden werd daar een waterloopje gete
kend dat nu, net als het veen, spoorloos is. De Achtmaalse Aard lag buiten het
veengebied. In het zuiden en westen sluit dit gebied aan bij de stroken van
Wuustwezel en Nieuwmoer waar we eerder al veen aantoonden. Ook daar kon
de veengrens niet nauwkeurig gevonden worden. Dit resultaat, samengevat in
tabel 6, lijkt te wijzen op een zeer uitgebreid veen, met een doorsnede van ca.
3,5 km.
Tabel 6 : Venen tussen Achtmaal en Nieuwmoer
deel
Achtmaal
Nieuwmoer
Wuustwezel
TOTAAL

oppervlakte
468
500 ?
318 + pm
1.286 + pm

Indien hier een laagveen gelegen zou hebben, moeten we toch enkele merk
waardige vaststellingen doen. Dergelijke venen hebben een vlakke ligging.
De rand van het veen bij Achtmaal lag in een vlak dal, met een bodem bij
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12,5 m + N.A.P. Dit moer werd begrensd door de hoogtelijn van 13 m
+ N.A.P. Naar het westen stijgt de bodem snel naar 14 m + en daar lag blijk
baar toch ook veen ; aan de oostzijde is een gelijke stijging zonder veen.
Bovendien lag er midden in het veen een rug boven 14 m + met een kop tot
15,9 m + N.A.P. Deze laatste staat niet op de kaart van 1652 maar wel op die
van ca. 1700. De vaartenbundel ten oosten van Nieuwmoer ligt in een gebied
dat tussen 12,7 en 14,7 m + N.A.P. hoog ligt. Dit lijkt te wijzen op een veenniveau bij 15 m + N.A.P. Kijken we noordwaarts, dan daalt het terrein gelei
delijk naar 10 m + N.A.P. en uiteindelijk 0 N.A.P. Een strikt horizontaal
veenoppervlak hoort dus evident tot de onmogelijkheden. De topografie van
het veenoppervlak moet dus op grote schaal betrekkelijk complex geweest
zijn.
Dankzij de beschikbaarheid van de kaart van 1652, de kavelprijzen van de
verkoop uit dat jaar46 en een gedetailleerde moderne hoogtekaart, kan het ver
loop van de veenoppervlakte binnen de Royale Moer in 1652 berekend wor
den. Hiertoe gaan we er van uit dat de prijs die ieder kavel opbracht recht
evenredig was met de veeninhoud, alsmede dat de kopers die veeninhoud ken
den. Dit laatste ligt voor de hand, niet alleen omdat het een grootschalige
commerciële onderneming betreft, maar ook omdat er kaarten en lijsten van
* veendiktepeilingen bewaard zijn gebleven41. Die betreffen weliswaar andere
venen in het studiegebied, doch ze geven aan dat dergelijke peilingen een voor
komende praktijk waren. De prijsvorming kan nog verstoord zijn door mono
polievorming. Daar zowel de moerkopers uit Roosendaal als uit Breda dat
herhaaldelijk probeerden, mag deze mogelijkheid niet op voorhand uitgeslo
ten worden. In de verkoop van 1652 was er echter een Bredase verstoorder tus
sen de Roosendalers : Hendrik Gobbings, die 3 kavels kocht. Ook burgemees
ter Snellen uit Breda bemoeide zich weldra met dit moer. Het is daarom moge
lijk dat de prijsvorming vrij eerlijk was en wél de veeninhoud van de kavels
weerspiegelde.
De veeninhoud van een kavel werd bepaald door de hoogte van de onder
grond en die van de veenoppervlakte. De ondergrond kennen we uit de hoog
tekaart, de ligging van de kavels uit de kaart van 1652. Van ieder kavel werd
het gemiddelde van de 20 tot 40 hoogtepunten per kavel bepaald. Deze meet
punten waren vrij egaal over de kavels verspreid. Op deze manier is als het
ware de peiling door de moerlieden nog eens overgedaan. De gemiddelde
hoogte van de veenoppervlakte in ieder kavel is de grootheid die berekend
moet worden.

46
47

AAT, EKH 675.
AAT, EKH 620 ; 611.
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Van het verloop van de bovenzijde van het veen, de veentop, weten we in
principe niets. De stelling dat de veentop strikt horizontaal was, leidt tot moei
lijkheden (zie hiervoor). Daarom is aangenomen dat het veen wel degelijk een
hoogveen was, met een vlak-bolle ligging en wat steilere kanten. De Royale
Moer is een langgerekte strook en we zullen dus de vorm van het veen maar in
één richting (min of meer oost-west) kunnen bepalen. Op grond van de vast
stelling dat de bodem in de kavels 1 en 2 gemiddeld even hoog ligt, maar dat de
opbrengst van kavel 2 toch beduidend hoger was dan die van kavel 1, is aange
nomen dat het hoogste punt van het veen in kavel 2 lag. Voor het verloop van
de helling van de veentop nemen wij aan dat deze recht evenredig is met de af
stand tot het midden van kavel 2, zowel in oostelijke als westelijke richting.
In formulevorm vertaald wordt dit :
1. De prijs per bunder (p) is het produkt van de prijs per cm veendikte (cl) en
de dikte van het veen (D) :
p = cl x D
2. De dikte van het veen (D) is het verschil tussen de gemiddelde hoogte van
de veentop t.o.v. N.A.P. (T) en de gemiddelde hoogte van de ondergrond
t.o.v. N.A.P. (h) :
D = T-h
3. De hoogte van de veentop in het kavel (T) is de hoogte in kavel 2 (To)
minus de daling van de veentop in cm/m horizontaal (c2) vermenigvuldigd
met de afstand van het kavelmidden tot het midden van kavel 2 (1) :
T = To - c2 x 1
Deze drie formules leveren op, als ze ineengeschoven worden :
4. p = cl x To - cl x c2 x 1 - cl x h
of wat korter geschreven :p = a-bxl-cxh
H i e r i n m oeten a(= cl x T), b (= clxc2)enc( = cl) berekend worden ; de
waarden van p, 1 en h zijn voor ieder kavel bekend. Dit probleem is opgelost
met multiple regressie-analyse, waarvoor de basisgegevens in tabel 7 staan
weergegeven.
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Tabel 7 : Basisgegevens analyse veendek Royale Moer
kavel

prijs (p)

hoogte (h)

ligging (1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

615
700
340
325
445
300
450
250
240
85

1.315
1.314
1.424
1.408
1.334
1.361
1.339
1.345
1.312
1.281

520
0
300
560
850
1.150
1.450
1.700
1.920
2.220

P in guldens / h in cm boven N.A.P. / 1 in m vanaf het midden van Kavel 2

Daar de veenrand in kavel 10 mogelijk steiler was dan in de rest van de moer,
werd kavel 10 buiten de berekening gehouden. Die berekening geeft dan als
uitkomsten :
* a = 4306
b = 0,2165
c = 2,737
To = 1.573 cm + N.A.P.
cl = 0,079 cm/m
c2 = 2,74 gulden per cm bunder veen, of anders gerekend,
2,1 cent per m3 veen
De multiple correlatiecoëfficiënt is 0,948 bij df = (2,6) wat duidelijk signifi
cant is op 5 °7o niveau. Toevoeging van kavel 10 aan de berekening deed de
correlatiecoëfficiënt dalen tot 0,90.
Door de boven- en onderzijde van het veen in profiel te tekenen (afbeel
ding 2) blijkt duidelijk dat aan de rand van het veen een steilere helling nodig
is om de veenrand te halen die uit de 17de-eeuwse kaarten blijkt. In al zijn
ruwheid toont deze analyse echter de doorsnede van een hoogveen : vrij vlak
in het midden, steilere rand en aan de voet van die rand een waterloop. Hoog
venen worden vaak door een waterrijke zone omzoomd. In de literatuur
noemt men die zone „Lagg", in deze streek werd daarvoor de uitdrukking
„zoom van de moer" gevonden. De vaststelling dat hier een hoogveen lag,
maakt tevens duidelijk hoe Achtmaal (13,5 m + ) veenyrij kon zijn terwijl ter
reinen boven 15 m + onder het veen zaten. Bovendien kan nu vastgesteld
worden dat in de Royale Moer veendikten van 1 tot 1,5 m normaal waren, met
een dikste plek van 2,6 m. Voor de plaats van de huidige Maatjes betekent het
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dat boven de nog aanwezige 1,5 m veen destijds nog 3,5 m veen lag, tot een
totaal van 5 m. Het natuurgebied De Maatjes is dus met recht een „restveen".
Als we veronderstellen dat heel het 1.300 ha grote veengebied gemiddeld
met 1,5 m veen bedekt was, dan lag er 20 miljoen m3 veen. Tegen de zojuist
berekende opbrengst van 2,1 cent per m3 vertegenwoordigde dat een waarde
van 400.000 guldens (prijs van 1652). Deze veenmassa omrekenend blijkt dat
er 480.000 last turf geproduceerd kon worden. Daarvoor had men 300 jaar
nodig, wat een gemiddelde jaarproduktie van 1.600 last betekent. Dit is niet
veel in vergelijking tot de uitvoercijfers van de exporthavens in het studiege
bied, die we in tabel 19 (paragraaf 6.3) nog zullen zien. We hebben hier dus
maar een deel van het veen gevonden.

6. Conclusie
Het nu grotendeels droge zandgebied tussen Achtmaal en Nieuwmoer
blijkt aanvankelijk geheel met een uitgestrekt (ca. 1.300 ha groot) commer
cieel exploitabel veen overdekt geweest te zijn. Aan de kant van Achtmaal
werd de grens van dat veen gevonden, voor het overige strekte het verder dan
> het hier in detail onderzochte gebied. Blijkens de analyse van de veentop moet
het een hoogveen geweest zijn, waarvan het hoogste punt tot ca. 15,73
m + N.A.P. reikte. Gedurende de periode 1449-1740 werd hier turf geprodu
ceerd. Het natuurgebied De Maatjes is van dit veen een laatste restant.
De belangrijkste vaststelling is dat er belangrijke veenvoorkomens gelegen
kunnen hebben op plaatsen die daar nu op het eerste gezicht amper voor in
aanmerking lijken te komen. We staan nu voor de opgave om heel het studie
gebied te onderzoeken om vast te stellen op welke plaatsen dit verschijnsel zich
herhaalt.
Daartoe zullen we heel het studiegebied op minutieuze wijze uitkammen
op het voorkomen van moeren. In deze zoektocht naar de venen worden aller
eerst de informatiebronnen belicht waarop bij die tocht vertrouwd moet wor
den. Vervolgens wordt beschreven hoe in de meer eenvoudige gevallen de
plaats van de voormalige venen aangewezen kon worden Voor de situaties
met een hogere moeilijkheidsgraad zijn twee hulpmiddelen ontwikkeld : de
indeling van het studiegebied in deelgebieden en anderzijds de toepassing van
een model voor de hoogteligging van de bovenzijde van het veen.
Na de behandeling van deze twee hulpmiddelen zullen de resultaten van
ons onderzoek gepresenteerd worden. Na een toetsing ervan kan dan onze
conclusie met betrekking tot de omvang en verbreiding van de verdwenen
venen geformuleerd worden.
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HOOFDSTUK 4

OP ZOEK NAAR DE VENEN
1. De bronnen
We zagen in de inleiding reeds dat het uitgangspunt voor ons nadere
onderzoek het archief zal moeten zijn. De eerste opgave is dan te achterhalen
welke gegevens zoal bewaard bleven. De archieven die ter beschikking staan
voor het onderzoek naar de verdwenen venen betreffen voornamelijk de wijze
waarop die venen opgeruimd werden. Voor de oudste periode moet daarbij
geheel gesteund worden op oorkonden. Vanaf het midden van de 14de eeuw
zijn ook rekeningen en registers voorhanden, terwijl kaarten eerst na 1500 een
belangrijke informatiebron worden. Naast deze en andere archiefbronnen is
voor het onderzoek ook gebruik gemaakt van relatief moderne hoogtekaarten
en van veldwaarnemingen.
,. ,
Veel transacties rond de venen werden in de middeleeuwen vastgelegd in e
vorm van oorkonden. Voor het studiegebied bestaat er geen pubhkatie die
vrijwel alle oorkonden omvat, zoals voor de Meijerij deel I van het Oorkondenboek van Noord-Brabant'. Wel bestaan er tal van uitgaven van regesten
van oorkonden betreffende deze streek (oorkonden van de heren van Breda en
van Bergen op Zoom), of zelfs van volledige teksten (meest van oorkonden
van kerkelijke instellingen). Voorts zijn er verspreid nog vele oorkonden gepu
bliceerd. Voor het Noordbrabantse deel van het studiegebied wordt thans
door M. Dillo gewerkt aan een oorkondenboek, maar de pubhkatie daarvan
kan nog wel een decennium op zich laten wachten.
Zo drong zich de noodzaak op zelf de oorkonden betreffende deze streek
op te sporen en er tekstuitgaven van te verzamelen. In het kader van een bre
der opgezet onderzoek2 werd samen met W.A. van Ham een aantal geschre
ven of in druk uitgegeven bescheiden opgespoord. De samenstellers van het

* D^bredere onderzoek betreft de historie en geografie van het noordwesten van het voormalige
hertogdom Brabant in de periode tot ca. 1340.
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Noordbrabants oorkondenboek waren zo vriendelijk om reeds nu afschriften
van charters ter beschikking te stellen. Toch moesten we onze eigen criteria
aanhouden. Geografisch was heel het studiegebied maatgevend : handelingen
door of vroege vermeldingen van personen uit dat gebied dienden opgenomen
te worden. In de tijd gezien werd tot 1312 alles opgenomen, zodat die gegevens
voor Dillo een vergelijkingsbasis konden vormen. Van 1312 tot 1340 zijn in
ieder geval de belangrijke documenten opgenomen : de dan inmiddels al veel
voorkomende stichtingen van renten met onroerend goed als onderpand en
andere eenvoudige transacties werden alleen nog opgenomen als er ons inziens
interessante gegevens met betrekking tot de streekgeschiedenis in voorkwa
men. Na 1340 zijn alleen die documenten opgenomen die de veenexploitatie,
de inpolderingen en de organisatie van het land betroffen. Hierbij hebben
onvermijdelijk subjectieve oordelen een rol gespeeld. In een aantal gevallen,
vooral bij oudere tekstuitgaven, diende de datering van het document herzien
te worden'. Het resultaat is een verzameling van ruim 1.600 oorkonden.
Op deze wijze is, voor ons onderzoek althans, het ontbreken van een oorkon
denboek efficiënt opgevangen.
In de loop van de 14de eeuw komen geleidelijk meer bronnen beschikbaar,
met name leen- en cijnsregisters en rekeningen. De oudste rekeningen betref
fende dit gebied zijn die van het Sint-Janshospitaal te Brugge. Ze vangen voor
ons studiegebied aan met de aankoop van moeren te Zevenbergen in 1287 ; in
1297 komen daar moeren te Etten bij. Uit de tweede helft van de 14de eeuw
bleven zelfs afzonderlijke rekeningen van die twee moeren bewaard, die een
schat van informatie geven. De rentmeestersrekeningen van de heerlijkheid
Bergen op Zoom zijn sinds 1385 bewaard, de eerste slechts gedeeltelijk en in
een reeks met flinke hiaten tot 14244. De rekeningen van de domeinen van
Breda beginnen pas in 1634 ; van vóór die datum zijn enkele verspreide kleine
fragmenten in kopievorm bewaard gebleven'. Voor de moernering was ook de
abdij van Tongerlo van belang. Deze abdij bezat de dorpen Essen, Kalmthout
en half Huijbergen. De Tongerlose rekeningen beginnen rond 1400. Zowel de
Bergse, Bredase als Tongerlose rekeningen zijn wat de moeren betreft minder
informatief dan de moermeestersrekeningen voor het land van Waas. Zoals
hieronder (paragraaf 7.1) nog zal blijken, hangt dit samen met het feit dat in
onze streek de vervening door de heren geheel uit handen gegeven werd.

3 In onze tekst en voetnoten geven we de herziene dateringen. Verantwoording van de afwijkende
dateringen valt buiten het kader van onze huidige publikatie. Hiervoor moet naar het te zijner tijd
te verschijnen oorkondenboek verwezen worden.
* VAN HAM, 1980a.
5 Algemeen Rijksarchief in Den Haag : archief van de Nassause Domeinraad te Breda. Inventaris
periode tot 1581 : DROSSAERS, 1948 ; periode daarna : inventaris in handschrift door Hingman.
Oude rekeningfragmenten in Gemeentearchief te Breda, collectie Havermans.
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Slechts enkele algemene bedragen als een jaarlijkse cijns en de eventueel ont
vangen belasting op geproduceerde turf of zout werden geboekt. Oyer het
algemeen hebben de particuliere moerneerders noch hun „compagnieën"
archieven nagelaten. Daardoor bleven van het beheer van de turfvaarten
slechts enkele rekeningen bewaard. Ook de hertogelijke rekeningen (vanaf
1405) geven weinig informatie over de moeren omdat de hertog van Brabant in
deze streek na de vorming van het Land van Turnhout geen belangrijke
domeinen meer bezat.
Moeren werden zelden in leen gegeven. De leenboeken van de diverse
heren helpen ons daarom slechts sporadisch. Het oudste Brabantse leenboek
dateert van december 13126 ; de reeks loopt daarna continu door. De leenregisters van Bergen op Zoom vangen in de late 15de eeuw aan. Deze lenen wer
den uitvoerig gepubliceerd?. De Bredase leenadministratie bieef gebrekkig
bewaard. Met behulp van bij het Leenhof van Brabant te Brussel ingediende
bescheiden kan deze administratie evenwel vanaf 1474 in hoofdzaak gerecon
strueerd worden.
In Brabant was de meeste ontgonnen grond in cijns uitgegeven en in ver
band daarmee in cijnsregisters geregistreerd. Deze cijnsregisters vermelden
vaak ook de aan partikulieren of instellingen uitgegeven moeren. In een aantal
* plaatsen werd daarvoor zelfs een apart hoofdstuk „moercijnzen geïntrodu
ceerd. Brabantse cijnsregisters beginnen in 13688. Buiten een register met
moercijnzen uit 1441, dat vermoedelijk de omgeving van Stabroek betreft9,
komen hierin weinig moeren voor. Rijker zijn de Tongerlose cijnsboeken, die
in 1362 beginnen. Het merendeel van de moeren worden hierin samengebracht
onder de kop ,,moercijns". Daarnaast komen in de andere hoofdstukken spo
radisch nog moerperceeltjes voor. In het register van de inkomsten van de heer
van Bergen op Zoom staan eveneens vele moeren vermeld. In latere cijnsboe
ken zijn deze minder gemakkelijk terug te vinden. De oudste Bredase cijns
boeken dateren eerst uit de 15de eeuw en bleven niet voor alle plaatsen
bewaard. Niettemin bieden ze een goed overzicht van de moeren, soms vol
doende gedetailleerd om reconstructie mogelijk te maken.
De voornaamste kaartenverzamelingen voor deze streek en voor de moernering aldaar worden te Den Haag10, Bergen op Zoom 1 en Tongerlo12
Casselboek, ARAB, RK 542.
VAN HAM, 1969 en 1981a (inventaris).
8 Deels gepubliceerd door VAN GORP, 1929, 1934, 1953 ; JANSEN, 1935.
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7

9

ARAB, RK 45010, 2de deel.
ARAG, VTH. Het deel van deze kaarten dat het Markiezaat betreft, berust nu op het gemeen

10

tearchief van Bergen op Zoom.
11 Inventaris : VAN HAM, 1980b.
.
12 Inventaris : KOYEN, 1957. Hierin worden overigens de kaarten die in dossiers verscholen zitten
niet alle beschreven.
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bewaard. Daarnaast komen verspreid nog goed bruikbare kaarten voor. De
oudste kaarten dateren uit het midden van de 15de eeuw en betreffen de omge
ving van Made en van Putte. Met zorg geïnterpreteerd geven ze waardevolle
informatie. Na 1500 neemt het aantal kaarten snel toe. Van belang voor ons
onderzoek zijn met name kaarten van moeren, vooral die waarop de resulta
ten van veendiktepeilingen zijn aangegeven. Steeds is geprobeerd de kaarten
exact te lokaliseren, wat slechts in een enkel geval niet met volledige zekerheid
kon gebeuren.
Vroege overzichtskaarten van deze streek zijn beschikbaar in de vorm van
gravures naar kaarten van Van Deventer, de kaarten van Sgrooten, waarvan
de kaart uit 1592 zowel moeren als turfvaarten aangeeft, en een grote manuscriptkaart van het noordwestelijk kwart van het studiegebied uit 1565 '3. Ook
de Scheldekaarten uit 1468 en 1504/5 moeten genoemd worden, al beelden
deze slechts de westrand van ons gebied af14. Van omstreeks 1663 dateert een
overzichtskaart van de dan in vervening zijnde gebieden tussen Zundert en
Roosendaal15.
Naast de oorkonden, rekeningen, registers en kaarten zijn vooral de ove
rige bescheiden, zoals briefwisseling, contracten en aantekeningen erg waarde
vol. Ieder probleem dat zich in of om de moeren voordeed bracht archivalia
voort, waarvan vooral na 1600 vrij veel bewaard bleef. Over de periode voor
dien zijn we veel slechter geïnformeerd omdat vooral in de laatste decennia
van de 16de eeuw de Tachtigjarige Oorlog in deze streek nogal hevig heeft
huisgehouden. Bovendien lijkt vooral de Bredase administratie de bescheiden
betreffende beëindigde tijdelijke moerconcessies systematisch te hebben laten
verdwijnen. Bij toeval kan het bestaan van zo'n concessie vastgesteld worden,
meer kan soms nergens gevonden worden.
Voor de reconstructie van de ligging van de moeren werd^jiaast het primi
tief kadaster i6 en de vroegste topografische kaarten (midden 19de eeuw), ook
dankbaar gebruik gemaakt van gedetailleerde hoogtekaarten. Voor België
dateren de hoogtegegevens van de laat 19de-eeuwse waterpassing ; de Neder
landse kaarten gebruiken veelal metingen uit de jongste 25 jaar. De dichtheid
van de meetpunten is daarbij veel groter (ca. 1 meting per ha) dan op de Bel
gische kaarten. Ook zijn zeer gedetailleerde hoogtekaarten gebruikt die voor
ruilverkavelingsvoorbereiding vervaardigd werden. Deze kaarten hebben als
nadeel dat bebouwde kommen en natuurgebieden (de ,,enklaves" in de ruil

13 Afgedrukt in : LEMOINE-ISABEAU, Belgische cartografie in Spaanse verzamelingen, van de 16cle
tot de 18de eeuw, Brussel, 1985, 36-37 ; ASB, Gastelse kaart.
14 GOTTSCHALK & UNCER, 1950.
15 ARAB, krtn. hs. nr. 687.
16 Kaarten uit de jaren 1810-1830 en bijhorende registers.
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verkaveling) ongemeten bleven. Met behulp van de algemene kartering zijn die
gaten te vullen, tenzij het opgehoogde stads- en industriegebieden betreft.
Maar ook op het platteland is voorzichtigheid met de hoogtekaarten geboden.
In het Brabantse land is altijd heel veel met grond gesleept, een proces dat nog
steeds in omvang toeneemt. Steilkantjes verraden uitgelaagde percelen.
Minder duidelijk zijn de plaatsen waar ooit hele duinen afgegraven zijn.
Al door Robert Havermans zijn gedetailleerde veldverkenningen uitge
voerd. Daarbij werden hoogteverschillen gemeten en werd met de grondboor
de opbouw van de bodem onderzocht. Ook beschreef Havermans de terrein
gesteldheid die hij aantrof. Minder gedetailleerd, maar niet minder belangrijk,
is het ooggetuigenverslag dat Lorié op het eind van de vorige eeuw gaf van een
verkenning in de oude moergebieden. Dergelijke waarnemingen kunnen nu
niet meer gedaan worden17.
In beperkte mate zijn eigen verkenningen uitgevoerd. Ze waren vooral
gericht op het controleren van terreindetails die van belang waren voor de
lokalisatie van moeren en vaartstructuren. Daarvoor zijn ook luchtfoto s
(vanaf 1932) geraadpleegd.

* 2. De lokalisatie
We hebben ons ten doel gesteld de archiefgegevens over de moeren steeds
aan een plaats in het terrein te koppelen. In de gunstigste gevallen bleven kaar
ten van de te verkopen moeren bewaard. Voorbeelden aarvan warnen a aan
de orde bij de moeren rond Nieuwmoer. Toch gaat de lokal.sane ook met
kaarten niet altijd gemakkelijk. Zelfs technisch betrouwbaar lijkende kaarten
kunnen grote problemen geven bij de lokalisatie.
Zo geeft de kaart »an 53 kavelen moer, die in 1618 te Ztmdert uitgegeven
werden, ter oriëntatie slechts één ander moer, twee kruisende vaarten en een
noordpijl aan. Het belendende moer was onbekend en bood dus geen houvast.
De vaarten zouden naar resp. Oudenbosch en Leur open. aar er was geen
punt bekend waar een dergelijke kruising voorkwam of op het eerste gezicht
mogelijk geacht werd. Pas toen een groot aantal andere moeren gelokaliseerd
was, bleek dat er een „gat" overbleef van de juiste vorm en grootte. De kaart
van de moer uit 1618 gaf enkele zandschellen weer, die nu nauwkeurig bleken
samen te vallen met nog bestaande terreinhoogten. Eerst dit feit verifieerde de
lokalisatie van de 53 kavelen moer (zie kaart 6). Bovenden werd hierdoor de
kennis over de turfvaarten vergroot18.

17
18

LORIÉ, 1893.
LEENDERS, 1984b.
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Kaart 6. De 53 kavelen moer, 1618 en de Nieuwe Bloemen te Zundert, met
de vaarten naar Oudenbosch en Leur (ondergrond : Topografische Dienst
Nederland).
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Alhoewel oorspronkelijke merktekens op de hoeken van moeruitgiften
inmiddels verdwenen, zijn daar in een aantal gevallen nieuwe voor terug geko
men. Kennelijk bleef de omgrenzing van een moerconcessie als wal of gracht
nadat de vervening beëindigd was in de heide zichtbaar. Bij agrarische ontgin
ning of bebossing werden deze lijnen dan weer als kavelgrenzen opgevat.
De nieuwe ontginningspercelering vormt dan blokken waarvan de buitengrens
n°g op oude moerconcessies terug gaat. Vooral daar waar ontginning vrij snel
op de vervening volgde en de grond in eigendom van de moerexploitant en zijn
nazaten bleef, kan zelfs de interne verkaveling van de moer bewaard blijven.
Zelfs enkele 13de-eeuwse moergebieden konden zo nog teruggevonden wor
den.
Als voorbeeld daarvan kan het voormalige veen ten oosten van Roosen
daal gelden. In de jaren 1280-1287 verkocht de heer van Breda daar een groot
veengebied. Het werd verdeeld in 8 blokken van ieder 12 hoeven, te zamen
ruim 1.450 ha (zie kaart 7). De noordelijkste twee blokken werden grotendeels
ingenomen door Gerard de Spikere uit Brugge ; de volgende twee door instel
lingen en personen uit Gent ; een vijfde blok weer door De Spikere, het
zevende door het klooster Catharinadal te Roosendaal, dat in 1290 nog
^4 hoeven uit het 8ste blok kocht. Alleen van het 6de blok en van 8 hoeven uit
het 8ste ontbreken gegevens over de primaire uitgifte. In de loop van de 14de
eeuw zouden al deze moeren deels voor de tweede en derde maal uitgegeven
worden, nu aan moerexploitanten van meer lokale herkomst.
Deze grote moer had twee uitvoerkanalen naar de Roosendaalse Beek . een
bij Doorlecht en een nabij het dorp Roosendaal dat zich in die tijd vormde bij
een in 1266 gestichte kapel'9. Voorts waren er langs de westzijde van de moer
..anthoofden" : brede stapelplaatsen voor de turf die tevens als loskade dien
den. In de moer functioneerden enkele moergerechten . een van de Gentse
Neminge, een van de Brugse Neminge en nog een Brugse „in de Twelve Hoe
ven" (blok 5).
Kennelijk werden nog in de 14de eeuw in de noordelijke helft van dit moer
agrarische ontginningen aangevat. Van Loon20 vermeldde dat de korentiend
van Doorlecht in 1394 nog maar 3 en in 1396 2 veertel rogge opbracht. In de
jaren 1425-38 was die opbrengst al tot 30 veertel opgelopen. Dankzij de korte
tijdspanne tussen de veenafgraving en de agrarische ontginning, is in dat deel
van het grote moergebied ten oosten van Roosendaal de 13de-eeuwse kavel
indeling tot de ruilverkaveling gaaf bewaard gebleven. Op grond van de cijns
boeken en de grote verzameling oorkonden over deze moer, kunnen de primaire moeruitgiften met grote zekerheid in deze verkaveling geplaatst worden.

19
20

1266 jun 9 : ERENS, 1948-52, nr. 206.
VAN LOON, 1966.
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Kaart 7. De moer ten oosten van Roosendaal, 1280-1287 (ondergrond
Topografische Dienst Nederland).
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concessie- en blokgrens
hoofdvaart
overslagplaats

Roosendaalse Beek
wegen om de moer
4.

zie tekst

In het zuidelijke deel werd de oorspronkelijke indeling vermoedelijk uitge
wist : er resteert een veel rommeliger strokenstructuur dan in het noorden, al
bleven enkele hoofdlijnen bewaard. De noordelijke verkaveling liet zelfs nog
toe een nauwkeurige schatting van de toen gebruikte landmaat te maken.
De resultaten daarvan presenteerden we al in paragraaf 2.3.
Het grote belang van deze moer werd nog onderstreept toen in 1290 de
grens tussen de in 1287 gevormde landen van Breda en Bergen op Zoom vast
gesteld werd21. De moer ten oosten van Roosendaal werd bij die gelegenheid
afzonderlijk verdeeld. De noordelijke helft werd aan Bergen op Zoom toege
wezen, de zuidelijke aan Breda. De toen getrokken grens is nu nog de grens
tussen Roosendaal en Rucphen en loopt inderdaad juist midden door de moer.
Ten zuiden van de 8 x 12 hoeven loopt deze grens direct weer westwaarts.
Lang niet altijd zijn de mogelijkheden tot reconstructie van de venen zo
gunstig als in de voorgaande twee voorbeelden. Toch willen we een zo goed
mogelijk beeld vormen van de verbreiding van het veen in het verleden. Om de
mogelijkheden en moeilijkheden goed te appreciëren, dient er onderscheid
gemaakt te worden tussen 1. grootschalige ondernemingen met veen als basis
grondstof, 2. agrarische veenontginningen, 3. legale boerenverveningen en
4.-» illegale turfgraverij door boeren. Voor de lokalisatie van het veen leveren
deze exploitatiewijzen ieder hun eigen problemen op.
De illegale boerenvervening komt in de archieven hooguit in openbare
bekendmakingen van verbodsbepalingen tot uiting. Dergelijke bekendmakin
gen zijn meestal in erg algemene bewoordingen gesteld. Ze geven daardoor
geen nauwkeurige aanwijzingen voor de plaats van het misdrijf : het graven
van turf of het stelen van gereedstaande turf.
De legale turfgraverij door boeren kan getraceerd worden via de „moercijnzen". Binnen de cijnzen (een soort erfpacht) werd onderscheid gemaakt
tussen „landcijnzen" en „moercijnzen" voor respectievelijk zand- en veen
gronden. Waar deze laatste in vele kleine percelen verschijnen, moet er sprake
zijn van legale boerenvervening. In de regel bleken dergelijke kleine percelen
niet meer nauwkeurig te lokaliseren. We moeten dan met een globale aandui
ding van de ligging tevreden zijn.
Agrarische veenontginningen zijn in de uitgiftebrieven van de moeren zel
den direct als zodanig te herkennen. Eerst uit de latere ontwikkeling van een
gebied blijkt of men daar turf ging produceren dan wel landbouw ging bedrij
ven. De lokalisatieproblematiek wordt door continuïteit van een agrarische
ontginning vereenvoudigd. Maar doordat dergelijke ontginningsgebieden in
de loop der tijd uit hun oorspronkelijke grens plachten te groeien of zelfs als
geheel opschoven naar een betere plek, wil dit nog niet zeggen dat de oor
spronkelijke lokatie steeds zonder problemen vastgesteld kan worden.
21

1290 nov 6 : CERUTTI, 1956, nr. 71.
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Van de grote commerciële veenexploitaties zijn veel uitgiftebrieven
bebaard gebleven Helaas zijn er ook heel wat verloren gegaan In de archie-
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belending van een ander moer genoemd werden.
D. genoemde omstandigheden maken het niet alt„d mogd,,k de ltgemg en
aard van de verdwenen venen met een zelfde nauwkeurigheid te bepa en.
Noodgedwongen moeten bij het lokaliseren van de moeren dne niveaus onderscheiden worden: globaal, gedetailleerd en exact.
Bij de globale lokalisatie wordt de moer geplaatst in een bepaal dorp, of
in e«i gebfed dat tussen bepaalde dorpen ligt. De mtgiftebneven bevatten m
de mêeste gevallen in ieder geval déze informatie. De bepaling dat men van een
me^arne genoemde uitvoerhaven en/of vaart gebruik moest maken levert
vaak aanvullende globale informatie op.
Een meer gedetailleerde lokalisatie wordt mogelijk als m de uitgiftebrief of
latere documenten de grenzen van de moer genoemd worden. Succes is dan
echter allerminst zeker, omdat grenzen in de moeren vaak met putten en kruis
appels aangegeven werden. Met de veenlaag waarin die gaten gegraven
waren verdwenen ook die merktekens. Berge.i",wegen en vaarten zijn
betere herkenningspunten, terwijl meren alleen bruikbaar bleken als ze nu nog
als een laagte in de pleistocene ondergrond zichtbaar zijn. Oppervlakkige
meren in het veen waren echter een normaal verschijnsel. Dergelijke meren
ziin nu meestal niet meer terug te vinden. Belendende moeren kunnen ten
slotte een belangrijke hulp zijn. De pogingen om beide moeren te lokaliseren
kunnen gecombineerd worden, zodat dan een groter aantal mogelijke herken
ningspunten ter beschikking staat.
Zoals gezegd, het streven was er steeds op gericht om tot een exacte lokali
satie van de moeren te komen. Indien er oude kaarten beschikbaar zijn die van
een voldoende landmeettechnische kwaliteit zijn, levert dat zelden nog proble
men op. Een ontbrekende schaalaanduiding kan berekend worden door de
oppervlakte van het getekende moer en de opgegeven oppervlakte met elkaar
te vergelijken. Deze berekening kan eventueel per kavel herhaald worden, wat
dan een indruk van de betrouwbaarheid van de kaart geeft.
Als de oorkonden maar uitvoerig genoeg aangeven waar de verkochte
moer lag, kan ook zonder de hulp van „moderne" terreingegevens nog een
betrekkelijk betrouwbare reconstructie gemaakt worden. Een dergelijk geval
deed zich voor met moeren die ten oosten van Zevenbergen lagen, in een
gebied dat nadien geruime tijd door de getijden bespoeld werd. Hierdoor werd
een dikke kleilaag afgezet die het middeleeuwse landschap vrijwel volledig aan
het oog onttrekt.
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In de betreffende oorkonden, drie in het Middelnederlands gestelde docu
menten uit mei 1287, werd als het ware het inrichtingsplan voor de moer ge
schetst. Een centrale vaart liep tussen twee vierkante blokken van ieder
100 bunder (ca. 125 ha ieder). Om die blokken moest ook een vaart komen en
de interne verkaveling tussen moerkopers werd duidelijk aangegeven. Uit
latere gegevens is op te maken dat de centrale vaart identiek was met de hui
dige weg Zevenbergen-Langeweg. Deze weg was in het begin van deze eeuw
nog een vaart met aan weerszijden een weg, juist zoals in 1287 beoogd werd.
Dat deze vaart de overstromingen overleefde is aannemelijk omdat hij al op
zeer vroege 16de-eeuwse kaarten voorkomt, kaarten die getekend werden eer
de huidige bedijking tot stand kwam".
Zo kennen we de hoofdas van de moer van Zevenbergen en resteert nog de
vraag wââr langs die vaart de twee blokken van 100 bunder lagen. In de oor
konden staat dat de moeren strekten tot aan de kerk van Zevenbergen. Boven
dien zijn deze drie documenten de eerste waarin deze plaats vermeld werd en
eerst in 1290 kreeg de heer van Zevenbergen de bevoegdheid om geheel zelf
standig moeren uit te geven. Daarom lijkt het redelijk om de twee blokken
inderdaad pal tegen de kerk aan te schuiven en ze te zien als de eerste aanzet
tot exploitatie van deze moer. Zoals uit kaart 8 blijkt, dwingt de middeleeuwse
loop van rivier de Mark ons evenwel de twee blokken moer ongeveer 500 m
naar het oosten te projecteren.
In latere jaren blijkt dat er hier een grote schare moerexploitanten uit
Brugge en vermoedelijk ook uit Gent neergestreken is. Als zij gemiddeld 50 ha
moer kochten, komt de totale oppervlakte moer die te Zevenbergen in handen
van Vlamingen was ongeveer overeen met het in de 16de eeuw bedijkte Oudland (oost van de Hazeldonkse Weg) plus de Grote Zonzeelse Polder (zover
onder Zevenbergen). Alhoewel we nu wel in heel grove schattingen belanden,
blijft de conclusie toch dat een belangrijk deel van het land van Zevenbergen
aan de hoofdvaart kennelijk door Vlamingen uitgemoerd is23.
In een groot aantal gevallen kon op bovenstaande wijze direct of indirect
het veen gelokaliseerd worden. Uiteraard waren er niet in alle gevallen vol
doende gegevens beschikbaar. Daarom zijn er twee hulpmiddelen ontwikkeld
die in deze gevallen toch betrekkelijk zekere uitkomsten mogelijk maken. Wel
zullen we genoodzaakt zijn te werken met minimum- en maximumschattingen
van de veenoppervlakte. Alhoewel het veen in de aldus opgevulde globale
gebieden wat minder „hard" zal blijven dan het uit archivalia bewezen en in
het terrein te lokaliseren veen, kunnen er dan toch argumenten voor en tegen
overwogen worden. Zo wordt niet ieder plekje tussen de venen automatisch
ook met veen gevuld.
22
23

1 287 mei (3 stuks) : GYSSELING, 1977, nrs. 722, 723, 724 ; ARAG, VTH 1716, ca. 1530.
LHENDERS, 1979/80b.
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Kaart 8. De twee blokken van ieder 100 bunder moer ten oosten van Zeven
bergen, 1287 (ondergrond : Topografische Dienst Nederland).
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Deze hulpmiddelen ten behoeve van het aanvullend onderzoek zijn de
indeling van het studiegebied in landschapstypen en het gebruik van een model
van de welvingen van de veenoppervlakte. Deze laatste werkwijze maakt het
mogelijk om ook de buitenzijde van de veengebieden te controleren. Daar val
len eventuele hiaten immers niet op en toch willen wij de uitgestrektheid van
het veen met enige zekerheid vaststellen. In de volgende paragraaf zullen we
eerst de landschapstypen en hun toepassing in het veenonderzoek behandelen.
In de paragraaf daarna komt dan het model van het veenbovenvlak aan de
orde.

3. De landschapstypen
De landschapstypen die we ontworpen hebben, moeten een hulpmiddel
zijn bij het lokaliseren van de venen zijn. Daarom werd de ontwateringstoe
stand van het terrein als hoofdingang voor de indeling van het landschap
genomen. Daar de lage gronden in de late middeleeuwen sterk onder getijde
invloed stonden en daardoor een andere ontwikkeling doormaakten, is de
eefste verdeling die in hoog en laag, waarbij een hoogte van 1 tot 2 m +
N.A.P. als scheiding genomen werd. Aansluitend bij het spraakgebruik in het
studiegebied, zal het lage gebied kortweg „Het Lage" genoemd worden en het
hoge „Het Hoge".
Het hoge gebied is verdeeld naar waterscheidingszones en afwateringsgebieden. Binnen de waterscheidingen is de hoge rand van Bergen op Zoom
apart genomen, omdat deze een zeer typisch eigen karakter heeft dankzij 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 180024 een natuurlijk ogende loop hadden en die
door beekafzettingen geflankeerd worden, werden hierin meegeteld. De
bekenrijke gebieden zijn nader verdeeld naar hun geologische ondergrond :
wel of niet Tegelen-Kedichem formatie.
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 dagzoomt,
is een typering als rand van het Hollandveen tegen het (huidige) zandgebied
meer op zijn plaats. Verder naar het noordwesten zit het pleistoceen dieper en
komen we in het echte Hollandveengebied. Deze lage gronden zijn voor een
belangrijk deel met laat-middeleeuwse klei- en zandafzettingen bedekt.
24

FERRARIS, 1771-1778, kadaster.
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Kaart 9. Landschapstypering (benadering van de toestand ca. 1000 AD).

1 De Hoge Rand
2 Ov. waterscheidingen
3 Veel beekjes, niet op Tegelen
4 Veel beekjes, op Tegelen
5 Dominerende beek
6 Weinig beken

94

7 Rand van zand tegen Hollandveen
8 Rand van Hollandveen tegen zand
9 Vol Hollandveen

* Zie voor deze eenheid ook kaart 10.

De 9 aldus onderscheiden landschapstypen worden in tabel 8 kort beschre
ven. Ze komen niet in even zovele aaneengesloten zones voor. Er kunnen een
vijfentwintigtal werkeenheden onderscheiden worden. Zo beslaan gebieden
met vele beekjes op een Tegelen-ondergrond ieder vaak maar een betrekkelijk
kleine oppervlakte terwijl de gebieden met één enkele dominerende beek of
zonder beken door de waterscheidingsruggen van elkaar gescheiden worden.
Kaart 9 toont deze verdeling van het studiegebied in werkeenheden.
De begrenzing van de onderscheiden landschapstypen werd in eerste
instantie bepaald door de grove indeling hoog/laag (grens bij 1 tot 2 m +
N.A.P.) en vervolgens door het natuurlijk afwateringspatroon zoals dat rond
1800 te herkennen was. Daarnaast werden de Hoge Rand en de zuidflank van
de Tegelenformatie apart genomen.
In principe is dit een bruikbare indeling. Bij de uitwerking blijkt dat het
moeilijk kan zijn om waterscheidingen en „gebieden zonder natuurlijke afwa
tering" van elkaar te scheiden. Als er een markante terreinhelling aanwezig is,
ligt het voor de hand die als grens te kiezen (b.v. de hoge rand van Bosschenhoofd naar het zuiden of het duinenfront aan de oostzijde van de Hoge
Rand), maar in andere gevallen kan de keuze arbitrair worden. Voor de oost
grens van de waterscheidingszone ten westen van Rucphen werd uiteindelijk
de rand van het veen volgens het daar toegepaste veenbovenvlak-model (zie
hierna) aangehouden. Op andere plaatsen kan een waterscheidingszone zo
smal worden, dat het niet langer zinvol is om hem afzonderlijk te onderschei
den, zoals tussen Nieuwmoer en Achterbroek.
Ook de onderscheiding hoog-laag levert principiële problemen op, die
veroorzaakt worden doordat het Hollandveen van plaats tot plaats tot verTabel 8 : Overzicht van de landschapstypen
kode

betiteling

1
2
3
4
5
6
7
8
9

de Hoge Rand
overige waterscheidingsgebieden
gebied met vele beekjes niet op Tegelen
gebied met vele beekjes op Tegelen
gebied met een dominerende beek, amper zijbeken
gebied met weinig beken
rand van zandgebied tegen het Hollandveen
rand van Hollandveen, donken en ruggen
het volle Hollandveen, zonder donken en ruggen

TOTAAL

opp. (km2)
137
461
169
362
233
277
199
426
274
2.538

x) zie ook kaart 9.
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Kaart 10. Moerenkaart : werkkaart bij het lokaliseren van de moeren.
Gebied van De Nol in het zuiden tot Het Laag in het noorden.
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schillende hoogten tegen de hogere gronden opkroop. Deze hoogte was afhan
kelijk van de lokale waterhuishouding en ligt vaak tussen 1 en 2 m + N.A.P.
Pas uit analyse van de gegevens blijkt wat ter plaatse de toestand was ; het
onderzochte gebied is dan echter al „getypeerd". Een en ander leidde op
enkele plaatsen tot correctie achteraf van een aanvankelijk gedane keuze.
Als voorbeeld van het werken met de landschapstypen op het Hoge wordt
het gebied ten westen en zuiden van de oude agrarische kern van Wouw geana
lyseerd. Op grond van het feit dat de daar in 1820-30 aanwezige waterlopen
een nogal kunstmatig karakter dragen en niet door normale beekdalafzettingen begeleid worden, werd dat gebied ingedeeld als „gebied met weinig
beken" (Landschapstype 6). Het heeft een langgerekte vorm, die strekt van de
Nol te Kalmthout en Essen tot en met het Halsters Laag. Halverwege heeft het
gebied een wespentaille, omdat de duinenzone van de hoge rand daar het oude
agrarische gebied van Wouw, dat zeer rijk aan waterloopjes is, dicht nadert.
Heel dit gebied meet ongeveer 6.575 ha.
Met 52 afzonderlijke moeren kon in dit gebied ca. 2.400 tot 2.900 ha veen
verantwoord worden. Vele van deze moeren kunnen precies aangewezen wor
den, van andere is alleen zeker dat ze in ieder geval ergens in dit gebied liggen
(zi® kaart 10). Meestal is op grond van de beschikbare gegevens wel uit te
maken dat ze niet in de duinenstrook liggen en evenmin in de bouwlundgebieden van Wouw, Essen, Nispen etc. In 9 gevallen werd van een moer niet meer
bekend dan een jaartal, een naam en een vaag idee van de ligging. Voor derge
lijke moeren, zelfs als ze „onse grote moer" heten, werd door ons géén opper
vlakte gerekend25. In andere gevallen kon de oppervlakte niet nauwkeurig

25 Deze 9 moeren zijn :
1. Jan de Baardmakersmoer te Wouw, uitgegeven vóór 1340 mei 1 : GABoZ, ARRR 54 ;
2. Gerard Hermans' moer te Wouw ten noordwesten van de moer van Ter Duinen, uitgegeven
vóór 1354 mei 9 : SMBR 1913 ;
3. Gerard van der Dilfts moer te Bergen op Zoom, uitgegeven vóór 1359 (GABoZ, ARR1
597) ;
4. Bouden Hermans neminge, te Bergen op Zoom, uitgegeven vóór 1359 (GABoZ, ARRI
597) ;
5. De Lombardenmoer te Wouw, uitgegeven vóór 1420 (VAN LOON, 1966) ;
6. De Brouwersmoer te Wouw en Nispen, kennelijk uitgegeven vóór 1445/6, toen de heer van
Bergen op Zoom zijn helft van deze moer opnieuw verkocht. De andere helft lag in het Land
van Breda (GABoZ, ARRI 646 f 15) ;
7. De Vitshoeve te Wouw, uitgegeven vóór 1465 april 29. Volgens VAN LOON, 1966 een ouder
goed van vermoedelijk ca. 95 ha. Onduidelijk is of en hoeveel veen hierin was. Daarom niet ge
teld ;
8. Het noordelijk deel van Hotmeer onder Wouw, uitgegeven in of om 1467/8 blijkens reke
ning GABoZ, ARRI 648 f 15v ;
9. „Onsen Groten Moer" van Tongerlo, nog ongemeten in 1518 en vermoedelijk later in ge
deelten uitgegeven (AAT, CENS 12 f 130 ; 45 f 330 e.V.).
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vastgesteld worden : daar werden minima en maxima berekend. Alles optel
lend ontstond zo een minimale en een maximale schatting. Deze zijn beide aan
de lage kant omdat de 9 niet nader bekende moeren niet meegeteld zijn. Juist
in deze streek komen heel veel „moercijnzen" voor. De bronnen geven zelden
een nadere lokalisatie : de registers volstonden in de regel met de naam van de
innemer, het jaarlijkse cijnsbedrag en een zeer globale streekaanduiding. Aan
die laatste wordt juist genoeg steun ontleend om die moeren in deze zone te
plaatsen. Ook hier moest in een aantal gevallen volstaan worden met een
schatting van de minimale en de maximale oppervlakte van het veen. Op deze
gegevens werd tabel 9 gebaseerd.
De post „additionele moeren" komt voort uit de lijst van „alle gemeten
moeren" die Tongerlo in 1518 liet opstellen. De totale oppervlakte die in die
lijst verantwoord werd, beliep 302 bunder 200 roeden, omgerekend tegen
1,438 ha/bu. is dat 435 ha. In die lijst komen echter enkele moeren voor die in
onze opstelling al in de reeks afzonderlijke moeren verrekend waren. De ove
rige moeren in de lijst zijn mogelijk „nieuwe", die nog niet geteld werden,
maar het kan niet uitgesloten worden dat ze toch al, onder een andere aandui
ding, in de berekening opgenomen waren. Derhalve wordt de oppervlakte van
deze groep, 210 ha, alleen in de maximumvariant meegeteld. De oppervlakte
van 302 bu. 200 r. werd in de literatuur herhaaldelijk aangehaald2«. Men ver
gat dan dat zowel de reeds uitgedolven moeren als de nog niet ingemeten
rauwe moeren niet in deze lijst verantwoord zijn. De lijst van 1518 geeft dus
maar een heel betrekkelijk cijfer.
Tabel 9 : Moercijnzen in het gebied van De Nol tot in het Halsters Laag
moercijns

Bergen op Zoom
Huijbergen/Huijb.
Huijbergen/T'lo.
Tongerlo
Wouw
Moerstraten
additioneel

jaar

1359
1625
1518
1463
1359
1359
1518

plaats

BoZ
Huijb.
Huijb.
Spilbeek
Wouw
Wouw
Huijb.

TOTAAL
bron : vele verspreide archivalia
26

Nog recent bij CROMPVOETS, 1981, 42.
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bunder
min.
max.
312
0
71
34
338
0
0

hectare
mm.

max.

312
0
71

393
0
102

34

49

559
48
146

427
0
0

61
210

971

1.520

393
0
102

49
705

Tabel 10 : Moeren van De Nol tot en met het Halsters Laag, per gemeente
gemeente

betr.
opp.

opp. moer (ha)
min.
max.

Bergen op Zoom
Halsteren
Huijbergen
Kalmthout
Essen
Roosendaal en Nispen
Wouw

825
300
1.175
225
1.175
75
2.900

670
252
502
211
510
44
1.183

686
252
1.042
211
603
44
1.574

81
84
43
94
43
59
41

83
84
89
94
51
59
54

TOTAAL

6.575

3.372

4.412

51

67

relatief (%)
min.
max.

bron : vele verspreide archivalia

Door de gegevens anders te rangschikken, werd tabel 10 met een overzicht
vag de moeren per gemeente (voor zover binnen dit gebied) verkregen. Hierin
zijn de afzonderlijke moeren en de moercijnzen samengevoegd.
Ondanks de moeilijkheden die deze moeren ons soms gaven, kan dus toch
een erg informatief overzicht verkregen worden, terwijl een maximum aan
lokalisatie werd doorgevoerd. Nu blijkt dat vrijwel heel het gebied van Bergen
op Zoom, Halsteren, Huijbergen en Kalmthout — voor zover in het hier
behandelde gebied gelegen — als moeruitgifte teruggevonden kan worden.
Gezien twee mogelijk vrij grote nemingen binnen Bergen op Zoom, waarvan
de oppervlakte onbekend bleef, kan daar de 100 % zelfs dicht genaderd wor
den. In Essen, Nispen en Wouw lag de situatie duidelijk anders. Daar kon
slechts ongeveer de helft van de oppervlakte als moer teruggevonden worden.
In Essen is een duincomplex ten westen van de Zandstraat daarvoor verant
woordelijk. Bij Wouw werd ca. 700 ha (25 %) ingenomen door het agrarische
Moerstraten waar, ondanks de suggestieve naam, nog geen duidelijke aanwij
zing voor veen gevonden werd-7. De overige 22 tot 34 procent niet-veen lag
waarschijnlijk verspreid tussen de moeren, naar we vermoeden als een tweetal
veenvrije banen. De ene kan tussen het moer van Ter Duinen (nu Wouwse
Plantage) en het Poorterenmoer van Bergen op Zoom gelegen hebben ; over
de andere zal de oude weg van Wouw naar Bergen op Zoom gelopen hebben.
De landschapstypen 7, 8 en 9 kennen een problematiek die haast het tegen
overgestelde is van het voorgaande. Was daar de vraag waar er wel degelijk
veen lag, nu is de vraag waar het veen ontbrak en of er plaatsen waren waar op
21

VAN HAM, 1977a.
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het veen al vóór het midden van de 13de eeuw een dermate dikke laag klei of
zand afgezet was, dat het veen voor het grondgebruik zonder direct belang
was.
Blijkens de moderne geologische kartering mogen we voor het lage deel
van het studiegebied in eerste instantie uitgaan van een algehele veenbedekking. Dit heel ruwe beeld moet natuurlijk genuanceerd worden. Allereerst is er
onzekerheid over de rand van het Hollandveen tegen de hogere gronden. Deze
problematiek speelt vooral in landschapstype 7, waar mogelijk een deel van de
huidige zandgronden vroeger met veen bedekt was. Van plaats tot plaats moet
deze veengrens verkend worden. Een algemeen veenniveau mag op deze schaal
niet gehanteerd worden. Dit wordt nog onderstreept door de waarneming dat
een niveau van ca. 0,7 m + N.A.P. te Ekeren veenvrij was?* terwijl het veen
te Dongen tot bijna 6 m + N.A.P. omhoog kroop29. Bij de bespreking van de
resultaten van de zoektocht naar de verdwenen venen, zal dit interessante
aspect nader aan de orde komen.
Door het Hollandveengebied liepen enkele rivieren. Hun loop is meestal
gewijzigd in de overstromingsperiode van de 14de en 15de eeuw en kan voor
een deel zelfs niet meer teruggevonden worden 3°. Dit roept de vraag op of deze
rivieren wel oeverwallen van enige betekenis hadden en wat hun breedte des
tijds was. Oeverwallen langs deze oude rivieren werden tot nu toe nergens aan
getoond. Langs de Oude Donge, tussen Oosterhout en Raamsdonk, wordt op
de bodemkaart geen oeverwal aangegeven. De rivieroever werd er nooit als
vestigingsbasis gebruikt. De verlaten rivierbedding is er erg smal en ondiep in
het veen ingesneden3'. Ook in de Grote Waard lijken de oeverwallen van de
grote rivieren in het veen te verdwijnen32. In de Zwartenbergse Polder was tot
de ruilverkaveling nog de middeleeuwse, ca. 1400 verlaten, bedding van de
Mark te zien. Deze was vanuit het zuiden wellicht wat door erosie aangetast,
maar had niettemin slechts een breedte van ongeveer 75 m. De Mark ten noor
den van deze polder, een jongere getijdegeul, was rond 1500 nog 350 m
breed !

M IBENS, 1976, 49 : het maaiveld ligt tussen 3 en 4 m + O.P, de vondstenlaag zit 40 tot 45 cm
diep.. Hieruit schatten
we
ca. 3,0
0, 7/ m
+ iN.A.r.
w a D r.
. een absoluut
, ..... niveau
,
' m + O P of
viv
m f
fcigen waarnemingen op de opgraving aan de Wilgenhoeve te Ekeren in 1983 bevestigen dit niveau • ODDer
vlakte eerder 3,8 m + N.A.P. doch diepte mogelijk 70 cm. Een nauwkeurige waterpassing on
moderne basis (de hoogtelijnen zijn laat 19de eeuws !) is hier zeker gewenst
29 ARAG, VTH 1643 t/m 1646 ; ARAG, NDI 275, 282, 283. Zie ook par. 2.2 voor de Wildert van
Dongen, die ca. 6 m + N.A.P. lag.
30 TUINSTRA, 1951 ; VERBRAECK & BISSCHOPS, 1971, LEENDERS, 1982
31 KRABBENBORG, 1964.
32 RENES, 1984.
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Als rivier bleek de Mark in de 19de eeuw genoeg te hebben aan een bedding
van ongeveer 20 m breed. Eerst de additionele functie als getijdegeul voor een
breed overstromingsgebied vroeg om de enorme breedte die de rivier in 1500
had". Deze breedte vinden we op de geologische kaart nog terug (kaart 11).
Hierop mag men zich niet verkijken. Naarmate het overstromingsgebied door
bedijking steeds verder verkleind werd, kon deze grote breedte niet meer
gehandhaafd worden. In de brede geulen vormden zich toen slikken en gor
zen, die in de loop der tijd ingepolderd werden.
Deze redenering volgend, zien we dat de rivieren in een tijd dat het veen
nog niet overstroomd werd eveneens erg smal geweest kunnen zijn. Dit stemt
wel overeen met het ontbreken van oeverwallen. Bijgevolg hoeven we in de
tijd vóór 1250 nog niet te rekenen met de brede erosiegeulen in het veen die de
geologische kaart ons toont.
Onduidelijkheid bestaat er over een eventuele oudere kleibedekking van
dit veen dan de laat-middeleeuwse afzettingen. De onderzoeken spreken
elkaar tegen ; als een dergelijke laag er was, dan is zij blijkbaar moeilijk te
herkennen34. Erg massief kan die laag dus niet geweest zijn en het veenkarakter van de bodem zal dus haast overal nog wel overheerst hebben. Uit de archi
valische vermelding van zoutwinning en „darink" in dit gebied kan afgeleid
worden dat op die plaatsen het veen met zand of klei bedekt was. Wanneer
deze lagen afgezet zijn is niet te bepalen. Meer naar het oosten is afzetting van
dergelijke „vroege" kleilagen erg onwaarschijnlijk omdat de eeiste veenexploitatie er op turfwinning gericht was en de zoutproduktie eerst later op
gang kwam. In het zuiden van de Antwerpse Polders lag er onmiskenbaar een
laag rivierklei op het veen, met kleine verlande kreken en oeverwallen die de
eerste bewoning aantrokken 35.
Op grond van deze overwegingen kunnen we de toestand van het Lage,
voordat de middeleeuwse ontginningen aanvingen, kenschetsen als een vrijwel
aaneengesloten veengebied. Het werd doorsneden door enkele kleine rivieren,
die geen of slechts beperkte oeverwallen opgebouwd hadden. In het westen,
langs de Schelde en Striene, was er een kleilaagje op het veen afgezet. Daar
kwamen ook kreken voor, waarvan een deel alweer verland was. De grens van
het veen tegen het Hoge was zeer wisselend. Kennelijk bepaalden lokale om
standigheden heel sterk hoever het veen tegen de helling kon opkruipen.

33
34
35

LEENDERS, 1974C.
VERBRAECK & BISSCHOPS, 1971.
SNACKEN, 1964 ; LEENDERS, 1985a.
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Kaart 11. Hollandveen in de Noordwesthoek (naar VERBRAECK & BisSCHOPS, 1971).
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4. Het model van het veenbovenvlak
Binnen afzonderlijke landschappelijke eenheden kan de bodem nog erg
wisselende hoogten vertonen. Als in een dergelijke omgeving moerconcessies
lagen die ook veenvrije plekken omvatten, wordt het zaak nog wat nauwkeu
riger te gaan kijken. Voor de reconstructie van de ligging van dergelijke venen
en voor de „invulling" van niet gedocumenteerde gaten tussen de concessies,
wordt gebruik gemaakt van de reconstructie van het veenbovenvlak : het vlak
dat de hypothetische hoogteligging van de bovenzijde van het veen aangeeft.
Geaccepteerd wordt dat dit vlak globaal scheef kan liggen. In de gevallen
waarin een helling van 1 m/km ver overschreden lijkt te worden, zal kritisch
nader onderzoek plaats moeten vinden. In het (eventueel globaal hellende)
veenbovenvlak kunnen voorts bulten en dalen voorgekomen zijn. Deze zijn in
de regel niet meer te reconstrueren. Het reconstrueerbare veenbovenvlak
wordt noodzakelijkerwijs voornamelijk door de veenrand bepaald. Een even
tueel bol veenbovenvlak, passend bij een hoogveen, zal waarschijnlijk
gemaakt moeten worden door gegevens over de aard of hoogteligging van het
veen ter plaatse.
* Hulpmiddel bij de reconstructie van het voormalige veendek zijn o.a. don
ken en oude wegen. In een gebied met verspreide venen die niet aaneensluiten
mag verondersteld worden dat de oudste wegen de venen ontweken en droge
stroken volgden«. Reconstructie van die wegen is soms mogelijk op grond van
middeleeuwse archivalia. Voor het overige moet vertrouwd worden op latere
kaartbeelden, wat in een zo sterk veranderde streek als deze toch enig risico
meebrengt. Met name opmerkelijke bochten in wegen of zelfs min of meer
rondlopende wegen kunnen wijzen op de ligging van venen (voorbeelden op de
kaarten moeren ten oosten van Roosendaal en Monnikenmoer Etten ; kaarten
7 en 12). Voor de reconstructie van het veenbovenvlak is vooral de wijze waar
op die wegen laagten oversteken van belang. Het verloop van de hoogtelijnen
in het terrein naast de weg (de weg zelf is vaak opgehoogd) geeft aan tot welke
hoogte het veen daar maximaal gereikt kan hebben. Ook bij vroeg vermelde
„donken" en „bergen" geeft een dergelijke toepassing van de hoogtekaart
nuttige informatie.
Ten behoeve van de lokalisatie van de moeren tussen Rucphen, Etten,
Rijsbergen, Zundert, Wuustwezel, Kalmthout en Essen zijn twee werkwijzen
ontwikkeld die een indicatie opleveren voor de ligging van het veenbovenvlak.
Beide methoden hebben gemeen dat punten in het terrein opgespoord moeten
worden waarvoor zinvolle uitspraken over de hoogte van het veenbovenvlak
ter plaatse mogelijk zijn : dat zijn onze meetpunten. Voorts veronderstellen

36

Vergelijk BORGER, 1977, 378.
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Kaart 12. De Ettense Monnikenmoer met de gereconstrueerde veenbedekking (ondergrond : Topografische Dienst Nederland).
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beide methoden dat binnen het veen een voldoende hydrologische samenhang
was om een over grote afstanden min of meer egaal hellen van het veenbovenvlak mogelijk te maken. De grootte van die helling moet echter een uitkomst
zijn. Verschil tussen beide methoden zit in de wijze waarop de meetpunten
verwerkt worden. In de eerste methode, ontwikkeld bij de voorbereiding van
„Etten en de Turf'", geschiedde dat geheel met de hand en op de kaart ; in
de tweede methode, ontwikkeld voor de meer complexe situatie tussen Sprundel en Zundert, werden de gegeven punten benut in een Tekenprocedure, waar
van de uitkomst weer verder op de kaart verwerkt werd.

a. eerste benadering
Bij het vinden van de „meetpunten" is de gedachtengang als volgt
geweest. Uit het oorkonden- en rekeningenmateriaal kan duidelijk worden
waar wel of niet veen lag, al is het slechts bij benadering. Door te letten op
ingesloten veenvrije enclaves, wegen die „iets" (waarschijnlijk het veen) ont
wijken, wegen die een dal oversteken en opgaven van veendikten op bekende
plaatsen, kunnen meetpunten gevonden worden. Een gedetailleerde hoogtekaart verschaft dan de vereiste informatie. Kader 1 geeft enkele voorbeelden
betreffende de Ettense Monnikenmoer ; de nummers verwijzen naar punten
op kaart 12.
Met maximale punten kan een vlak geconstrueerd worden, dat het veenbovenvlak voor de maximale versie aangeeft. Immers, iedere 3 punten bepalen
een vlak. Aan de constructie mag de eis gesteld worden dat er een niet al te
„wild" vlak uitkomt.
Door voorts de eis te stellen dat een moer toch ergens veen bevat moet heb
ben, bij voorkeur met de in documenten vermelde oppervlakte en diepte, kan
een minimumniveau verkregen worden. Door snijding van het gevonden
maximale veenbovenvlak met de op de hoogtekaart weergegeven pleistocene
ondergrond, wordt een maximaal veengebied verkregen. De oppervlakte daar
van kan bepaald worden en vergeleken worden met de archiefgegevens. Indien
de veenoppervlakte te hoog is, moet het veenbovenvlak dalen, tot beide opper
vlakten overeenstemmen.
In het geval van de Monnikenmoer te Etten hebben we te maken met een
duidelijk hellend veenbovenvlak. Aan de weg Etten-Hoeven vonden we een
veenbovenvlak op hoogstens 4,0 m + N.A.P. ; aan de weg Etten-Sprundel op
9,5 m + . De afstand tussen beide punten is 3,6 km, zodat de helling hier ca.
1,5 m/km bedraagt. In het noorden kan het veen niet veel hoger gelegen heb
ben, zonder de Hoge en Lage Donk te verdrinken. In het zuiden kan het vlak
niet veel lager liggen zonder de omgrenzing van de Monnikenmoer onbegrijpe-
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KADER 1
1. De Donk (Hoge-, Lage-). Deze donk is blijkens cijnsregisters een agrarische
enclave in het veen van de Monnikenmoer. In de verkaveling is de omvang van
het gebied De Donk goed af te lezen. Het veen kan niet hoger gelegen hebben
dan een op de hoogtekaart af te lezen niveau. Immers, anders zou de donk „ver
drinken" in het veen. In dit geval kunnen we dus een maximum veenbovenvlak
aflezen. Nabij de weg Etten-Hoeven is deze hoogte ca. 4,0 m + N.A.P.
2. De weg Breda-Bergen op Zoom ontwijkt tussen Etten en Sprundel de Monni
kenmoer. Het laagste punt in die weg (9,8 m + N.A.P.) zal dus boven het veenbovenvlak in de letterlijk aangrenzende moer gelegen hebben. Dit leidt weer tot
een maximumniveau omtrent 9,5 m + N.A.P.
3. De weg Sprundel-Hoeven steekt bij het Heulmeer een diep dal over, waarin
zeker veen zat. Dit gebeurt juist op een drempel (4,5 m + ) in dat dal. Die drem
pel lijkt dus zichtbaar geweest te zijn toen deze oude weg gebaand werd, ergens
voor 1350. Dit geeft een veenniveau voor beide aangrenzende venen.
4. De centrale vaart van de Monnikenmoer was oorspronkelijk geheel recht.
Eerst later, 15de eeuw, werd daarin bij de Hoge Donk een bocht naar het westen
aangelegd. Aangenomen mag worden dat deze omlegging diende om een hoogte,
die aanvankelijk onder het veen bedolven lag en nu hinderlijk te voorschijn
kwam, te ontwijken. Dit levert een minimum hoogte voor het veenbovenvlak op
bij 4 m + N.A.P. De nabij gelegen Hoge Donk is nabij deze plek hoger dan
5 m +, zodat het veenniveau hier tussen 4 en 5 m + N.A.P. gelegen moet
hebben.

lijk te maken. Aan een helling in het veen in de orde van grootte van ruim
1 m/km valt hier niet te ontkomen.
, ;
Nadere analyses leerden dat de moer in de Branden bij Sprundel reikte tot
ca 8 0 m + in de al genoemde zuidoosthoek tot ca. 9,25 m + N.A.P. en aan
de weg Etten-Hoeven tot 3,0 m +, om in noordelijke richting verder te dalen.
Er blijken dan drie grote moergebieden geweest te zijn : ca. 242 ha rondom de
Kleine Lokker, met enkele uitlopers ; ca. 100 ha ten zuiden van de Hoge
Donk ; 56 ha in het dal tussen Hoeven en de Hoge en Lage Donk. Deze drie
gebieden en hun uitlopers omvatten ca. 530 ha moer, waarvan 500 binnen de
grenzen van de moerconcessie lagen. 55 % van die concessie, die als ,,moer en
wildert" omschreven werd, was dan bij de uitgifte met veen bedekt
De methode van het veenbovenvlak heeft als nadeel dat meestal de meet
punten aan de rand van de moer liggen. Een holle of bolle ligging van het
veendek kan zo niet gedetecteerd worden. Bij de interpretatie van de uitkom
sten moet daarmee rekening gehouden worden.
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b. tweede benadering
In het gebied tussen Sprundel en Zundert, dat vol hoogten en laagten zit
(toppen bij 15 m + , diepten bij 6 m + ) is een groot aantal meetpunten te vin
den van hetzelfde type als hiervoor te Etten behandeld werd. Deze overdaad
aan informatie leidde er toe in de procedure een berekeningsslag op te nemen.
Deze berekeningen werden geautomatiseerd, zodat gemakkelijk met varianten
geëxperimenteerd kon worden. Deze procedure verlangt van ieder punt de
X, Y coördinaat alsmede een minimale en maximale schatting van het veenbovenvlak. Beide schattingen mogen gelijk zijn. Vervolgens worden enkele
stappen doorlopen, waarbij steeds voor de hoekpunten van het kilometernet
(gridpunten) berekeningen worden uitgevoerd. In kader 2 worden deze stap
pen beschreven.
Dankzij de verspreide hoogten in dit gebied zijn er hier ook meetpunten in
het veengebied. Dit leidt er toe dat nu wel het hol of bol liggen van het veen
nagegaan kan worden. Voorts zou de uitkomst moeten aansluiten met het eer
der berekende veenbovenvlak in Rucphen-Schijf en rond de Maatjes. Dit biedt
een zekere onderlinge controle-mogelijkheid.
KADER 2
1. berekening afstand gridpunt tot meetpunt
2. berekening gewichtsfactor. Deze is juist 1,0 als gridpunt en meetpunt samen
vallen en neemt lineair af naarmate de afstand groter is. Vooraf wordt opgege
ven boven welke afstand de gewichtsfactor nul is, d.w.z. het meetpunt niet meer
meetelt. Deze afstand is de reikwijdte van de gewichtsfactor.
3. bijtelling in een gewichtentabel van de berekende gewichtsfactor.
4. bijtelling in de hoogtensomtabel van het produkt van gewicht en meetpunt
hoogte. Er zijn twee van dergelijke tabellen : één voor de minima, één voor de
maxima.
5. nadat voor ieder meetpunt het hele grid doorgerekend is, wordt door deling
van de hoogtensomtabel door de gewichtentabel een tabel met veenbovenvlakhoogten per gridpunt verkregen. Dit wordt afzonderlijk gedaan voor max. en
min. tabel ; tevens wordt een gemiddelde tabel berekend.
6. de berekende hoogten worden op een kaart gezet, waarna met de hand hoog
telijnen getekend worden. Aldus wordt een beeld van het veenbovenvlak verkre
gen. Hiermee kan verder gewerkt worden zoals eerder beschreven werd.

c. enkele verkenningen
— Variatie van reikwijdte van de gewichtsfactor
De invloed van de gewichtsfactor op de uitkomst moest eerst onderzocht
worden. We hadden er geen ervaring mee en iedere waarde voor de reikwijdte
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Kaart 13. Verzamelkaart gegevens voor hoogteligging bovenzijde veen.
Streek tussen Nieuwmoer en Rucphen, Etten, Zundert.
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ervan zou arbitrair zijn. Het onderzochte gebied mat 45 km2 en er waren
35 meetpunten. De gemiddelde afstand tussen de meetpunten bedroeg
derhalve 1,5 km. Dit gegeven was grond voor een eerste verkenning met reik
wijdten van 1, 2 en 3 km.
De resultaten toonden alle een naar het noordoosten afhellend veenbovenvlak, met een opbolling bij het midden. Dit is op zich een acceptabel beeld.
De hoogtelijnen van het veenbovenvlak hadden bij een reikwijdte van de
gewichtsfactor gelijk aan 1 km een veel grilliger verloop dan bij 3 km. De op
bolling was dan ook meer uitgesproken. Bij 3 km werden de hoogste delen wat
lager, de laagste wat hoger. Een grotere reikwijdte van de gewichtsfactor leidt
dus tot een „vlakker" resultaat : vooral de algemene hellingtendens wordt in
dat geval weergegeven. Maar om de opbolling in zicht te krijgen, moeten we
een korte reikwijdte gebruiken. Wel is opvallend dat buiten de opbolling de
hoogtelijnen van de drie varianten elkaar zelden meer dan 500 m ontlopen.
Er is dus een redelijk consistente uitkomst.
— Variatie maximum - minimum
Ter plaatse van de diepste laagte, waar het veenbovenvlak onmogelijk te
schatten was, kon ook ons model geen veenbovenvlak berekenen bij een reik
wijdte van de gewichtsfactor van 1,0 km. Hier bleef dus een hiaat bestaan,
juist op een plek waar het veen vijf of meer meter dik geweest kan zijn ! Daar
om werd verder gewerkt met een reikwijdte van 1,5 km. Deze reikwijdte komt
(toevallig ?) overeen met de gemiddeld afstand tussen de meetpunten. Met
deze waarde werden kaartjes van het maximale en minimale niveau van het
veenbovenvlak getekend. Overeenkomstig het verschil van ca. 1 m dat vaak
bij de meetpunten opgegeven werd tussen minimum en maximum, verschuift
het vlak ruwweg een meter, met plaatselijke afwijkingen. In het onderzochte
gebied wordt het hoogste punt van het veen gevonden in of bij de Oude Zoek,
op 14,0 tot 14,5 m. De grootste opbolling even ten westen van de Grote Lok
ker : in beide gevallen ca. 1 m (zie kaart 13).
— Vergelijking met de streek rond De Maatjes en ten zuiden van Rucphen
Bovenstaande werkwijze werd toegepast op alle grote, mogelijk aaneen
sluitende veengebieden : ten westen en zuiden van Wouw tot bij De Nol, ten
oosten van Roosendaal, bij Oosterhout en Dongen, rond De Maatjes en ten
zuiden van Rucphen. Alleen deze twee laatste gebieden grenzen aan andere
grote veengebieden en dit schept de mogelijkheid om de resultaten van de toe
passing van het veenbovenvlakmodel te toetsen. Immers, het resultaat is eerst
echt bruikbaar, wanneer het ook overeenstemt met (deels op andere wijze ver
kregen) resultaten voor aangrenzende gebieden.
Een eerste vergelijking betreft De Maatjes met ruime omgeving : een uitge
strekt moer dat begrensd wordt door de Mendijk bij Achtmaal. De voor dit
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moer geschatte hoogtelijnen van 13,0 en 13,5 m sluiten eenvoudig aan bij de
overeenkomstige lijnen uit de berekening. Anderzijds lijkt er rond de Oude
Zoek een lokale opbolling geweest te zijn, daar de hoogtelijn van 14,0 m
amper buiten de moeren rond De Maatjes schijnt te komen. Maar daar is in
principe geen bezwaar tegen : juist de Oude Zoek kan best het centrum van
een veenkussen geweest zijn, net als De Maatjes.
Op basis van de in de uitgiftebrief opgegeven oppervlakte van het veen te
Rucphen, werd daar een „eigen" veenbovenvlak geconstrueerd. Bij vergelij
king met de uitkomsten voor het gebied tussen Sprundel en Zundert, blijkt dat
de minimum variant tot een nogal gewrongen veenbovenvlak leidt. De maxi
mumvariant sluit echter goed aan bij de Rucphense bevindingen. Dit heeft
weer gevolgen voor de aansluiting met de moeren rond De Maatjes : daar
verandert wel wat aan, maar dat levert geen problemen op. Voor de Oude
Zoek vinden we nu een veenkussen, dat ca. 14,5 m hoog reikte en 3,5 m dik
was.
We hebben zo in het proefgebied twee grote veengebieden onderscheiden.
Het ene lag rond De Maatjes, aan de benedenzijde begrensd door de Mendijk ; het andere was een veen met de Oude Zoek als centrum, dat in noord
oostelijke richting vooral door de Zurendonk gestuit werd. Ten noordoosten
van de Zurendonk daalde de veenoppervlakte met 1,2 m/km ; tussen de Zoek
en de Zurendonk met slechts met 0,6 m/km. Het met veen gevulde dal naar
Rucphen was een uitloper van de Oude Zoek. In het veen kwamen enkele
zandkoppen voor, doch in het algemeen kunnen we hier van een vrij aaneen
gesloten veendek spreken (kaart 13).
Op enkele plaatsen werden aanwijzingen gevonden voor venen die een aan
merkelijk schever veenbovenvlak hadden dan 1 m/km, een waarde die op veel
plaatsen in dit gebied gevonden werd. Het mooiste voorbeeld is het Goor van
Sint-Job-in-'t-Goor. Het bestaat uit twee, thans vrij sterk ontwaterde, gebie
den met veen of venige lagen in de bodem. We kunnen ze aanduiden met de
namen Most en Ringvenne die al rond 1300 in gebruik waren.
Deze venen liggen ten zuiden van het dorp én ten zuiden van de pleistocene
Kempische kleilagen. Ze zijn juist gesitueerd halverwege de zuidhelling van
het Kempenplateau, tussen een zone zonder waterlopen doch met verspreide
vennetjes hoger op de helling en een gebied met beginnende beken lager op de
helling. In historische tijd heeft men deze beken opwaarts verlengd tot in de
Most en het Ringvenne om deze twee venen te ontwateren. Vermoedelijk ont
stonden deze venen hier halverwege de helling juist daar waar het grondwater,
dat door hogere hellingdelen gevoed werd, zo overvloedig werd dat de bodem
permanent nat bleef. Pas nog wat lager was er dan voldoende water om beek
jes te voeden. Bovendien werden dermate uitgestrekte en dikke ijzeroerlagen
gevormd, dat ze in de Tweede Wereldoorlog de moeite van een grootschalige
exploitatie waard waren. Deze lagen zullen belangrijk aan de grote vochtig110

heid in deze streek hebben bijgedragen.
De helling van het veenbovenvlak beloopt 3,6 m/km in het Ringvenne en
2,3 m/km in de Most. Daar het veen hier nog aanwezig is en het hoogte
verschil tussen de boven- en benedenzijde van de venen resp. 5 en 3,2 m
bedraagt, dringt de conclusie zich op dat we hier twee sterk hellende venen
voor ons hebben. Zelfs al werkte een vroeger dikker veen enigszins nivelle
rend, hellingen van 2 tot 4 m/km blijven hier onontkoombaar.
Vergelijkbare hellingen in vetn komen elders in West-Europa wel meer
voor. Moore en Bellamy publiceerden enkele veenprofielen met hellingen van
3,2 en 1,6 m/km over enkele kilometers39. Binnen dergelijke venen is er steeds
een diffuse waterbeweging naar de voet toe, die aan de bovenzijde van het
veen door neerslag en opwellend grondwater gecompenseerd moet worden om
het hydrologisch evenwicht in het veen niet te verstoren.
De conclusie dat ook in de Kempen dergelijke hellende venen voorkwa
men, heeft mogelijk ruimere consequenties. Borger veronderstelde voor de
venen aan de noordwestzijde van de Veluwe een helling van het veenboven
vlak van 0,14 tot 0,15 m/km en vond aldus een erg hoog waterpeil in het mid
deleeuwse Almere. Inmiddels werd reeds betoogd dat dit om archeologische
redenen niet mogelijk was40. Borger kwam tot zijn schatting van de helling op
grond van twee overwegingen. Ook een veen moet ontwateren, wil het niet
volledig verdrinken. Deze ontwatering vraagt een zekere helling die Borger
schatte aan de hand van het verhang in bemalen polders en in de beneden
rivieren. Daar betreft het echter water dat vrij kan afstromen door een brede
bedding, terwijl het grondwater in een veen door de veenmaterie in ernstige
mate geremd wordt in zijn beweging. De doorlatendheid van veen wisselt ove
rigens sterk en is van tal van factoren afhankelijk4'. Niettemin stellen we vast
dat blijkbaar zelfs bij een helling van meer dan 2 m/km venen konden blijven
bestaan, mits er naast het regenwater ook anderszins een watertoevoer was.
Aan die voorwaarde was te Sint-Job-in-'t-Goor voldaan, maar ook op de
Veluwerand. Borgers schatting van de helling van het veenbovenvlak zal daar
om veel te laag zijn en als gevolg daarvan kwam het peil van het Almere veel te
hoog uit. Borger nam een daling van 1,5 m over 10 km aan ; vermoedelijk
was daar minder dan 1 km voor nodig en is er — wat de helling van het veen
betreft — geen enkele reden om het Almere veel hoger te denken dan 0 N.A.P.
Ook binnen het onderzoeksgebied hebben onze bevindingen consequen
ties. Zo doet de verkaveling in stroken grond ter grootte van één hoeve te Sta
broek, Hoevenen (de naam alleen al zegt het) en Kapellen het vermoeden rij
zen dat dit veenontginningen zijn. Deze gebieden liggen op een helling van ca.
39
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Kaart 14. Strokenverkaveling te Eerdbrand, Kapellen, Hoevenen en Sta
broek (Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, ca. 1777).
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2 m/km die, net als te St.-Job, een vrij grove ondergrond heeft. Toch komt er
ondiep in de grond een uitgestrekt veen voor, dat op veel plaatsen door enkeerdgronden bedekt raakte. Dit veen klimt de helling op tot 7 m + N.A.P.,
met een helling van 2,9 m/km. Dit is geen gereconstrueerd veen, maar nog
aanwezig veen ! Het is daarom wel degelijk denkbaar dat heel het systema
tisch verkavelde gebied in deze drie dorpen voor agrarisch gebruik uit veen
ontgonnen werd en dat de veenlaag op de meeste plaatsen in de loop der eeu
wen weggeboerd is (zie kaart 14). Toch is er hierbij nog een bedenking. Met
name in Stabroek is de verkavelingsrichting haast evenwijdig aan de hoogtelij
nen. De kavelsloten hadden dus een richting die eerder op het vast houden van
beschikbaar water lijkt te duiden, dan op geforceerde ontwatering van een
veel te natte veenbodem. De archieven laten zich over de aard van de bodem te
Stabroek e.o. maar sporadisch uit. De in 1257 genoemde hoeve gronds kreeg
als kwalificatie : „terre", wat vaak als „niet-moer" gelezen mag worden.
Anderzijds heet deze gemeente StaBROEK (Staecbroeck), wat toch op veen of
minstens opvallende natheid als kenmerk van de plaats wijst. Derhalve is dit
gebied alleen in de maximale variant als veen geteld en is in de minimale
variant alleen het nog aanwezige veen meegeteld. De kwestie Stabroek roept
de traag op in hoeverre de midden 13de-eeuwse ontginners van deze rand van
de zandgronden een in het veen veel beproefde ontginningsmethode hebben
overgeplant op het zand. Als dat het geval is, moet bij de interpretatie van
strokenverkavelingen, zelfs die van het hoeven-type, op het hoge land ook
ontginning van zandgronden als mogelijkheid overwogen worden.
Typische „hoogvenen" hebben zoals gezegd een bol veenbovenvlak : het
midden is hoger dan de randen ; in het midden is het veen vrij vlak en naar de
randen neemt de helling toe. Op een helling gelegen, zoals hier op het Hoge
haast altijd het geval is, zullen dergelijke venen zich asymmetrisch ontwikke
len ; in een vlakke ligging kunnen ze concentrisch zijn. Göttlich« leidde uit
een inventarisatie van 64 hoogvenen in Nedersaksen het volgende gemiddelde
profiel van een hoogveen af, dat we hier in tabel 11 weergeven.
Met behulp van de hiervoor ontwikkelde veenbovenvlak-analyse kan in
enkele gevallen op het Hoge een dergelijk hoogveen aannemelijk gemaakt
worden. De omgeving van De Maatjes (Nieuwmoer - Achtmaal) en de Oude
Zoek lijken hoogveencentra geweest te zijn ; mogelijk ook de Grote Lokker
(Sprundel/Rijsbergen) en de Kleine Lokker (Etten).
In het Lage kan minstens één veenbult aangewezen worden. Daarbij wordt
uitgegaan van de bodemgesteldheid, de nog resterende middeleeuwse verkave
ling en een vroege kartering van ambachtsgrenzen in dat gebied. Ten zuidwes-
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Tabel 11 : Gemiddeld profiel van 64 hoogvenen, Nedersaksen
plaats
in veen

helling
(m/km)

dikte
(m)

- afstand tot
centrum (km)

centrum

0,0
0,3
1,2
2,0
70,0

5
5
4,5
4
2-0

0,0
0,3
1,2
2,3
2,8 - 3,0

rand vlakte
boven rand
voet rand
Bron : Naar GÖTTLICH, 1980

ten van Hoge Zwaluwe ligt een laag gebied dat slechts een dunne kleibedekking heeft. De kern ervan werd in de overstromingsperiode door een ringdijk
(die op de resten van de oude dijk van de Zuidhollandse Waard geënt was)
tegen de getijden beschermd. Maar ook buiten die dijk ligt er maar weinig klei
op het veen. Pas verder westelijk, ter hoogte van de grens met Zevenbergen
ligt het maaiveld hoger. Tevens is daar het kleidek veel dikker en verdwijnt het
veen uit het zicht. De gemeentegrens was in de overstromingsperiode een
waterloop, geen dijk. De ligging van de bodemlagen is daarom alleen te begrij
pen als het veen ten oosten van de grens destijds hoger lag dan ten westen
ervan.
Het amper met klei bedekte land draagt een verkaveling die duidelijk af
steekt bij die van de Zevenbergse kleigronden. Het is een sterk gerende verka
veling, gericht om het omdijkte gebied. Aan de oostzijde daarvan signaleerde
Margry eveneens gerende lijnen : middeleeuwse ambachtsgrenzen«. Deels lig
gen die nog vast in gespaard gebleven land, maar deels ook lagen ze in verlo
ren gebieden. Ook deze lijnen geren naar het omdijkte gebied ten zuidwesten
van Hoge Zwaluwe (zie kaart 15). Opvallend is daarentegen dat in de Oude
Moer ten zuidoosten van Hoge Zwaluwe van een dergelijke gerende verkave
ling helemaal geen sprake is. Dat gebied werd echter na 1506 geheel uitgeveend, zodat we daar een verkaveling zien die jonger is en zich richt naar de
vaart die naar Terheijden liep.
Nog iets oostelijker leert analyse van de moeren rond Made dat juist ter
plaatse van het huidige dorp Made het veenbovenvlak van 2,0 tot 2,5 m +
N.A.P. aan de westkant, gedaald moet zijn tot lager dan 1 m + N.A.P. aan
de oostzijde. De „Vierendelen", een blok grond tussen Made en de Oude
Moer, werden in de 14de eeuw steeds als moer aangeduid. Toch bereikt de
bodem daar een hoogte van 2,5 m + N.A.P. Het veen moet er minstens die
43
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hoogte bereikt hebben. Wat zuidelijker werd in die tijd ai de Zilverenberg ver
meld. Dat zal een van de stuifduinen aan de zuidzijde van Made zijn. Thans
bereikt de sterk afgevlakte bodem er nog een hoogte van 3 m + N.A.P. Een
betrouwbaar meetpunt levert dit helaas niet meer op. Aan de oostzijde van
Made loopt er een verbindingsweg naar Geertruidenberg. Deze weg is zwak
kronkelend en volgt een lage pleistocene rug. Daar de weg het natuurlijk ver
lengde is van het marktplein van Geertruidenberg en het gebied van Made in
de vroege 13de eeuw als de weide van die stad aangemerkt werd, zal deze weg
zeker tot die tijd terug gaan. De „rug" bereikt hoogten van 1,0 m + N.A.P.
in het westen tot 0,6 m + in het oosten. Het veen kan hier niet hoger dan deze
niveaus gelegen hebben. De aldus aannemelijk gemaakte helling in het veen te
Made kan gezien worden als de rand van een hoogveenkussen dat wat weste
lijker lag, bij voorbeeld op de al eerder genoemde plek ten zuiden van Hoge
Zwaluwe.
Al met al zien we hier een gerende verkaveling over een lengte van 8 km
oost-west en over 3 km naar het N.W. Dit verraadt ons inziens een groot
hoogveenkussen. Op grond van de gegevens over de veenhoogte te Made kun
nen we tevens vaststellen dat het midden van dat kussen boven 2,5 m +
N.A.P. lag.

5. Resultaten
Afhankelijk van de beschikbare gegevens in het archief en het terrein is
van alle moeren die in het archief vermeld gevonden werden, getracht de lig
ging en oppervlakte zo gedetailleerd mogelijk weer te geven. Zo werden 395
individuele complexen onderzocht. Zo mogelijk werden ze exact gelokaliseerd
of anders toch in een met zekerheid bepaalde landschappelijke werkeenheid
geplaatst, zodat er in ieder geval statistisch mee gewerkt kan worden. Met
behulp van de zeker gelokaliseerde moeren en de terreingegevens zijn voor de
grote min of meer aaneensluitende veengebieden modellen voor het veenbovenzijdevlak opgesteld. Aan de hand daarvan konden ontbrekende hoeken
moer alsnog herkend worden en de grens van de moer aangegeven worden. Dit
historisch beeld werd nog aangevuld met actuele gegevens over het voorkomen
van veen of ondiepe moerige lagen.
Uit dit omvangrijke onderzoek hebben we bij wijze van illustratie van de
werkwijze slechts enkele voorbeelden de revue laten passeren. We vatten nu de
resultaten ten aanzien van ligging en omvang van het veen kort samen. Daarna
zal dit resultaat in paragraaf 4.6 geconfronteerd worden met andere onder
zoeksuitkomsten, om zo de houdbaarheid van onze bevindingen te toetsen.
Oppervlakte en ligging van de verdwenen venen in het studiegebied zijn de
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eerste resultaten van ons onderzoek. Deze resultaten zijn natuurlijk vrij sta
tisch van karakter. Maar in de volgende hoofdstukken zullen de dynamische
en economische aspecten nog volop aan de orde komen.
Op het Hoge is vermoedelijk een betrekkelijk compleet beeld verkregen.
Wel kan daar de oppervlakte veen, die door illegale boerenvervening verloren
ging, onderschat zijn. De archieven doen echter vermoeden dat de boeren niet
alleen de rand van het veen aantastten, maar ook dankbaar gebruik maakten
van de resten die de commerciële vervening achterliet. In dit laatste geval raak
ten we dus geen veenoppervlakte „kwijt". Vooral in de zuidoostelijke helft,
waar slechts de nog aanwezige venen en moerige gronden gesignaleerd konden
worden omdat grootschalige commerciële vervening er niet voorkwam, kan de
boerenvervening onze uitkomsten neerwaarts beïnvloed hebben. Boerenverve
ning was van nature kleinschalig : de oppervlakte van het niet geregistreerde
veen zal daarom niet erg groot geweest zijn. De aard van het terrein doet ver
moeden dat dit veen vooral in de heidevennen gevonden werd.
Voor het Lage concludeerden we al in paragraaf 4.3 op grond van meer
algemene beschouwingen dat dit gebied in hoofdzaak een veengebied was.
Ondanks de uitgestrektheid van het Lage, werden er betrekkelijk weinig moeruitgiften aangetroffen. Te Zevenbergen werd in paragraaf 4.2 duidelijk dat
van een groot aantal uitgiften geen documenten meer beschikbaar zijn. Ook
de zoutwinning moet veel uitgebreider geweest zijn, dan het aantal bekende
moerdijken doet vermoeden.

Tabel 12 : Moeren per landschapstype

l.type

opp. moer (km2)
opp. tot. min.
max.

% alle moer
max.
min.

% per l.type
min.
max

137
461
169
362
233
277
199
426
274

5
13
9
20
15
157
22
370
262

9
19
14
27
21
182
48
400
262

1
1
1
2
2
18
3
42
30

1
2
1
3
2
18
5
41
27

4
3
5
5
6
57
11
87
96

7
4
8
7
9
66
24
94
96

TOTAAL 2.538

873

982

100

100

34

39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Kaart 16. Ligging der moeren.

Het resultaat van ons onderzoek in het 2.538 km2 grote onderzoeksgebied
wordt op twee manieren samengevat : in kaart 16 en in tabel 12. Deze laatste
toont ons dat de verdeling van de regio in landschapstypen blijkbaar een groot
onderscheidend vermogen heeft ten aanzien van de veenverspreiding. Binnen
het huidig zandgebied (typen 1 t/m 6) blijkt vooral type 6, dat rond 1800
gekenmerkt werd door het ontbreken van natuurlijk ogende ontwatering,
voor ruim de helft tot twee derde een aantoonbare veenbedekking te hebben
gehad. Bovendien lag in dit landschapstype, dat 17 % van het Hoge besloeg,
niet minder dan 71 tot 75 % van alle veen van het Hoge. In de overige land
schapstypen van het Hoge bedekte het aantoonbare veen slechts ca. 5 % van
de oppervlakte. Op de rand van het Hoge kwam ook wel veen voor, maar toch
niet in die overheersende mate.
Kaart 16 laat de verspreiding zien. Het veen van het Lage was, zoals ook
elders in de kuststreken, een vrijwel aaneengesloten geheel. Het liep helemaal
door tot in de noordoosthoek van het studiegebied. In feite sloot het daar aan
op het veen dat eens de Langstraat bedekte doch hier buiten beschouwing
bleef. Langs de Schelde strekte dit veen tot in de zuidwesthoek van het studie
gebied, waar de Schelde de kustvlakte binnenstroomt. Aan de rand van het
Höge strekte het veen met lange en soms brede tongen een eind naar het zui
den. Daar sloot het aan op het veen dat sommige beekdalen opvulde. Voorts
blijkt het veen op enkele plaatsen een heel eind de voet van de hoge gronden
opgekropen te zijn, zoals heel duidelijk is te Dongen. De Vucht van Teteringen en de Vucht van Gilze waren twee door dekzandruggen vrijwel omsloten
relatief lage gebieden, waarin blijkbaar ook veen tot ontwikkeling kwam.
Het veen van het Hoge lag in drie grote vlekken verspreid in het noordwes
telijke deel van het huidige zandgebied. Deze veengebieden lagen ten westen,
maar vooral ten zuiden van Wouw tot de Nol en tot in Huijbergen ; in een
brede baan ten oosten van Roosendaal en in een complex gebied tussen
Wuustwezel, Nieuwmoer, Rucphen, Sprundel, Rijsbergen en Zundert. Ook
tussen Mark en Weerijs kwam een dergelijk veengebied voor, doch dat was
veel smaller : eerder een opvulling van een fossiel beekdal. Verspreid door
heel het gebied lagen er nog talloze kleinere en grotere veenplekken, terwijl de
grotere beekdalen nog steeds een veenlaag rijk zijn. In de zuidelijke helft van
het huidige zandgebied werden weinig of geen verdwenen venen gevonden,
behalve enkele bij Beerse en Sint-Job-in-'t-Goor.
De lijn Putte - Loenhout - Breda - Huiten is een goede zuid- en zuidoost
grens van het gebied van de grote venen. Toch was dat gebied allerminst
geheel door veen bedekt. Wel had het veen er een dermate uitgestrektheid dat
het verkeer erdoor belemmerd moet zijn en zich tot bepaalde corridors moest
beperken. Zo komen we tot een erg genuanceerd antwoord op de vraag in hoe
verre het studiegebied met veen bedekt was. Het Lage was vrijwel geheel een
veengebied ; het noordoostelijk zandgebied kende enkele grote aaneengeslo
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ten veengebieden. Voor het overige betrof de veenbedekking slechts 5 °7o van
de oppervlakte.
De drie grote veengebieden op het Hoge zijn tot nu toe wel de meest
opzienbarende uitkomst van ons onderzoek. Daarom verdienen ze nog een
nadere beschouwing. Het veengebied ten zuiden en westen van Wouw sloot in
het noorden aan op het veen van het Lage. Aan de westzijde werd het
begrensd door het front van de reeks paraboolduinen die zich van de Kalmthoutse Heide tot bij Halsteren uitstrekt. Tegen het middeleeuwse cultuurland
schap van Wouw lag een brede strook waarvan driekwart van de oppervlakte
in de vorm van kleine percelen in de moercijns verantwoord werd : vermoede
lijk duidt dit op legale boerenvervening. Verder van Wouw af overheersten de
grote moeruitgiften. De zuidelijkste moer was De Nol, met niet ver daarvan de
moeren van de Stompaertshoek in het duinengebied.
Het veengebied ten oosten van Roosendaal strekte van Oud Gastel en
Oudenbosch tot de grens met Essen. Aan de oostzijde werd het begrensd door
de vaak scherpe westhelling van de hoge rug die van Horendonk tot in Hoeven
strekt. Aan de westzijde ligt tussen de moer en de Roosendaalse Beek een
reeks oude gehuchten.
Het grote veengebied blijkt uit twee kernen te hebben bestaan, die slechts
met een smalle „hals" in elkaar overliepen en ieder door een eigen hoogveenbult gedomineerd werden : De Maatjes en de Oude Zoek. Enkele waterloopjes
die juist de rand van dit grote veen markeerden wijzen ook op het hoogveen
karakter van de kern ervan. Met uitlopers reikte dit in zuidelijke richting naar
Achterbroek, Wuustwezel en Wernhout ; in noordelijke richting naar Rucphen en Etten.
Naast deze grote venen op het Hoge, die werkelijk het karakter van een
aaneengesloten veen gehad moeten hebben, kwamen buiten de beekdalen nog
tal van grotere en kleinere veentjes voor. Vele ervan lagen juist in een waterscheidingsgebied.
In de centrale strook van Etten en het zuiden van Hoeven kwamen moeren
voor die in noordelijke richting via smalle dalen overgingen in het veen van het
Lage. Ook de Gilse Vucht had een dergelijke ligging. De Teteringse Vucht en
de Terheijdense Binnenpolder liggen weer wat lager maar waren toch nog
door een hogere rug, die deels veenvrij was, van het veen van het Lage
gescheiden.
Langs de zuidrand van het noordelijke gedeelte van het Lage bleef het veen
gespaard voor de dikke kleilaag die noordelijker afgezet werd. In die randzone
liggen o.a. de Hoevense, Ettense en Haagse Beemden. Ook het veen tussen de
Schelde en de Hoge Rand kende een randzone. Deze lag aan de voet van de
hoge gronden en werd gekenmerkt door een reeks moer-toponiemen. Dichter
naar de Schelde kwamen die wat minder voor. Ook in het midden van de Ant
werpse Polders moet het veen in de middeleeuwen nog dominerend geweest
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zijn. De Moer van Oorderen is de oudst vermelde uit het onderzoeksgebied.
Ondanks de omstandigheid dat veel van het hier besproken veen niet meer
aanwezig is, menen we het toch nog te kunnen plaatsen in de drie geologische
formaties waarin het holocene veen is ondergebracht : de Westlandformatie,
de formatie van Singraven en de formatie van Griendtsveen-w.
De formatie van Griendtsveen bestaat overwegend uit veen, dat ontstond
in kommen en op waterscheidingen op het Hoge en kon plaatselijk hoogveenbulten vormen. De venen die we in de landschapstypen 1, 2 en 6 aantroffen
zullen ongetwijfeld tot deze formatie gerekend kunnen worden. De formatie
van Singraven bestaat uit kleiig zand, zandige klei, klei en veen. Ze werd veelal
afgezet in beekdalen en andere laaggelegen gebieden ten gevolge van inunda
ties vanuit riviertjes en beken. Het veen in de landschapstypen 3, 4 en 5 mag
wel tot deze formatie gerekend worden. De Westlandformatie bestaat uit af
wisselingen van grove tot fijne zanden, lichte tot zware klei en veen. Dit veen
wordt algemeen „Hollandveen" genoemd. Het ontstond in de kuststreek op
grote schaal onder invloed van de vernatting van dat gebied ten gevolge van de
stijging van de zeespiegel in het Holoceen. Het veen dat de landschapstypen
8 en 9 bedekte mag tot het Hollandveen gerekend worden.
* Op meerdere plaatsen blijkt dat deze veentypen in elkaar overgingen zodat
de veengebieden niet van elkaar te scheiden zijn. Zo was er te Dongen een
veendek dat in het noorden laag genoeg lag om tot het Hollandveen gerekend
te worden, maar in het zuiden tot 6 m + N.A.P. reikte. Uit de hoogteligging
van het veenbovenvlak valt op te maken dat die hoek het karakter van een
hoogveen had : vlak, met steilere randen. Ook tussen Halsteren en Wouw was
er zo'n overgang. Te Wuustwezel sloot het veen van een depressie aan op dat
in de beekdalen en her en der aan de rand van hoog en laag sloot het beekdalveen aan op het Hollandveen. In tabel 13 zijn bij zeer ruwe benadering schat
tingen van de oppervlakten voor de drie geologische veen-entiteiten gegeven.
Tabel 13 : Veen naar geologische formatie (km2 en %)
°h

max.

Wo

benaming

min.

Westland (Hollandveen)
Singraven
Griendtsveen

636
34
203

73
4
23

671
Al
264

68
5
27

TOTAAL

873

100

982

100

44
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Kaart 17. Moerenkaart en de turfvaartstelsels 1250-1750.
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Te Sint-Job-in-'t-Goor zagen we dat het veen, behalve door regenwater,
ook gevoed kon worden door grondwater dat uit hoger gelegen gronden toe
vloeide. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dit ook het geval
was bij de moeren aan de voet van het duinfront van de Hoge Rand en ter
weerszijden van de duinstrook die van Horendonk naar Bosschenhoofd loopt.
Ondiepe kleilagen kunnen hier het bodemwater gedwongen hebben zijwaarts
uit te wijken. Hetzelfde effect zou kunnen verklaren waarom het veen op som
mige plaatsen zo hoog kon opkruipen tegen de voet van de hogere gronden.
Geologisch onderzoek zou deze gedachte kunnen toetsen.

6. Toetsing van de resultaten
Als onze bevindingen ten aanzien van de voormalige veenbedekking juist
zijn, kan niet ontkomen worden aan een geheel nieuwe kijk op de ontginningsen nederzettingsgeschiedenis van het noordwesten van ons studiegebied.
Bovendien wijkt het zojuist geschetste beeld nogal af van de gangbare opvat
tingen over „Zandbrabant", terwijl door Renes een nóg omvangrijker moe
rassig gebied voorgesteld werd. Daarom zullen we als controle van ons werk
de resultaten ervan confronteren met de verbreiding van de turfvaarten en met
het „archeologisch hiaat" van Verhagen. De daarop aansluitende vergelijking
met de veenkaarten van Kempen en Brandenbarg en de kaart van Renes geeft
ons aanleiding tot een vergelijking van methoden.
In het studiegebied bestond een ingewikkeld netwerk van vaarten, dat
hierna nog uitvoerig aan de orde zal komen. Het netwerk bestond uit 19 turfvaartstelsels. Niet alle stelsels waren gelijktijdig in gebruik. Alleen dat van
Roosendaal bleef bijna vijf eeuwen actief. Alle andere vaartstelsels werden
maar een deel van die tijd gebruikt. De hoofdvaarten van de 19 stelsels hadden
een gezamenlijke lengte van meer dan 300 km en een breedte van 4 tot 6 m op
2 m boven de vaartbodem. Van de lengte van de zijvaarten is geen betrouw
bare schatting te maken omdat de meeste daarvan zonder spoor in archief of
landschap weer verdwenen zijn.
De aanleg van zo'n vaart betekende een grote technische en financiële in
spanning. Kleinere venen werden slechts dan met een vaart ontsloten als men
gemakkelijk op een reeds bestaande nabije vaart kon aansluiten. In het alge
meen groeiden de vaartstelsels door dit aanbrei-principe, dat zelfs in de
uitgifte-voorwaarden was vastgelegd en dat de kosten van de vaartaanleg over
langere tijd en meerdere exploitanten spreidde. Tevens leidde dit principe tot
een verhoogd contrast tussen gebieden met en zonder hoofdvaart : een be
staande vaart leidde tot nog meer vaarten, maar de start van een stelsel was erg
moeilijk. Dit verscherpte onderscheid maakt het mogelijk de verspreiding van
de vaarten te gebruiken als controle voor onze veenverspreidingskaart.
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Kaart 18. Archeologische vondstmeldingen in de periode 1975-1980 (bron :
Helinium XIX (1979) 149 en XX III (1983) 58).
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Kaart 19a. Spreiding van de vondsten uit de steentijden. Het „archeolo
gisch hiaat" is kleiner dan in latere perioden.
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A
B
C
D

Paleoliticum
Mesoliticum
Neoliticum
X-Liticum

-8400
8400-4000
4000-1500
-1500

Kaart 19b. Spreiding van de vondsten, met het „archeologisch hiaat" in
het voormalige veengebied.

\
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•I

E
F
G
H
K
L

Bronstijd
Ijzertijd
Romeins
Merovingisch
Karolingisch
Vroege M.E.

1500-500
500 VC-400 AD
50 VC-400 AD
400-800
800-1000
1000-1200

Op kaart 17 blijkt dat de verspreiding van de turfvaarten beperkt bleef tot
een wel zeer bepaald gebied. Dit gebied komt bovendien erg goed overeen met
dat van de gereconstrueerde grote veengebieden. In het algemeen bevestigt het
patroon van de turfvaarten dus onze bevindingen ten aanzien van de venen.
Door Verhagen werd in 1970 voor het eerst het „archeologisch hiaat" in
ons onderzoeksgebied gesignaleerd. Onlangs werkte hij die these verder uit4'.
Hij bevestigde de algemene opvatting dat er in de streek ten westen van Breda
weinig archeologische vondsten gedaan zijn. Maar Verhagen bestreed gelijk
tijdig de stelling dat die geringe vondstendichtheid te wijten zou zijn aan
gebrek aan onderzoek. Het is zijn mening dat de opvallende verschillen in het
voorkomen van bewoningssporen uit de pre- en protohistorie tussen westelijk
Noord-Brabant en het grootste deel van de rest van de provincie NoordBrabant, alsook de duidelijke verschillen die er in deze zijn tussen de regio's
onderling binnen het gebied van westelijk Noord-Brabant, in laatste instantie
grotendeels hun verklaring vinden in verschillen in geologische opbouw en in
geomorfologische verschillen. Meer in het bijzonder denkt hij daarbij aan de
vroegere veenbedekking.
Helaas heeft Verhagen zich beperkt tot het Nederlandse deel van het stu
diegebied. Uit de vondstenkaartjes voor heel de Kempen die regelmatig in
Helinium verschijnen blijkt dat ook bij de recente vondsten het hiaat nog aan
wezig is en dat dit zich ook in België nog een eind uitstrekt (zie kaarten 18a en
b). Om een beeld te krijgen van heel het vondstenmateriaal uit de streek werd
met de documentatie van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonder
zoek te Amersfoort, het repertorium van Bauwens-Lesenne en de index op
„Archeologie"46 een inventaris opgezet. Daarbij werd van iedere vondst of
vondstengroep de plaats in ruimte en tijd vastgelegd. Voor ons onderzoek was
deze zeer grove informatie voldoende. Met behulp ervan zijn de verspreidings
kaartjes 19a, b en c getekend.
Na enig vergelijken bleek dat het archeologisch hiaat zowel in de ruimte als
in de tijd goed afgebakend kan worden. In de tijd beslaat het de bronstijd tot
en met de vroege middeleeuwen ; in de ruimte juist het gebied waarin we de
grote veencomplexen aantoonden. Wel moet aangetekend worden dat het
jonge kleigebied in het noorden voor alle tijden voorafgaand aan de late mid
deleeuwen vondstloos is. De afdekkende kleilagen zullen daar wel debet aan
zijn. In de Noorderkempen ontbreken voorts de laatmiddeleeuwse vondsten
geheel. In de geraadpleegde overzichten werden die niet opgenomen en het
betreft hier ongetwijfeld een instrumenteel effect.
Alhoewel deze constatering een schitterende ondersteuning voor Verha
gens interpretatie van het archeologisch hiaat lijkt, moeten daarbij toch enkele
45
46

VERHAGEN, 1970, 1972, 1984.
BAUWENS-LESENNE, 1965 ; CORBIAU & TANSSENS, 1980.
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Kaart 19c. Spreiding middeleeuwse vondsten (in België werden dergelijke
vondsten niet in de inventaris opgenomen).

M Late Middeleeuwen

na

kanttekeningen gemaakt worden. We zagen dat niet heel dat gebied met veen
bedekt was, dat er zelfs belangrijke gebieden waren waar we slechts ca. 5 %
veenbedekking konden aantonen. Toch zijn dat geen vondsten-eilanden in het
archeologisch hiaat. Op de oevers van de Roosendaalse beek vanaf Kalmthout
tot voorbij Roosendaal zou, als onze veenkaart juist is, ampele gelegenheid
voor vroege bewoning geweest moeten zijn, waarbij de beek de toegankelijk
heid verzekerde. Toch is daar niets gevonden ! Ook het gebied van Wouw en
westelijk Roosendaal, dat in de 13de eeuw kennelijk vroeg opgekomen is en
weldra erg ver ontgonnen werd, leverde geen archeologica van enig belang op.
Langs de westhelling van de Hoge Rand van Bergen op Zoom zijn in ieder
dorp wel enkele vondsten uit de hiaatperiode gedaan, maar als de kwantiteit in
de beschouwing betrokken wordt, blijft het ook daar, juist in een ideale vestigingsstrook, erg schamel.
Deze constatering bracht ons ertoe Verhagen te vragen om een kaart van
de zoekintensiteit te vervaardigen. Samen met de heer L. Moelands"7 stelde hij
47 De heer Moelands is reeds geruime tijd correspondent van de Rijksdienst voor het Oudheid
kundig Bodemonderzoek voor Breda en omgeving en verzamelt bovendien gegevens over vond
sten van anderen in dat gebied.
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een kaart op die belangrijke gegevens naar voren brengt en een belangrijke
kanttekening bij Verhagens jongste boek48 betekent (kaart 20). Verhagen en
Moelands onderscheiden zes gebiedstypen :
0 geen gegevens bekend (voornamelijk België en de Streek ten NW van de
spoorlijn Moerdijk - Bergen op Zoom).
1 spaarzaam onderzochte gebieden.
2 gebieden waarin alleen bij grote werken opgelet is voor zover de tijd dat toe
liet. Deze gebieden zijn niet systematisch en onvoldoende onderzocht.
3 gebieden met redelijk intens onderzoek, waar wel steentijdvondsten gedaan
zijn, maar geen jongere, behoudens laat middeleeuws en jonger.
4 gebieden met redelijk intens onderzoek die vondsten uit alle perioden ople
verden.
5 gebieden met redelijk intens onderzoek doch waar toch niets gevonden
werd.
Voor onze vraagstelling is het van belang waar nu het archeologisch hiaat
schuil gaat. Gebiedstypen 0, 1 en 2 kunnen dan als „onzeker" buiten beschou
wing blijven. Het archeologisch hiaat komt sterk naar voren in gebiedstypen 3
en 5, terwijl gebiedstype 4 er juist een tegenhanger van is : daar is positief geen
hiaàt aanwezig.
Op deze manier geïnterpreteerd, blijkt dat Verhagen en Moelands een
groot archeologisch hiaatgebied plaatsen in de grote moerzone tussen Wuustwezel en Princenhage. Opmerkelijk is echter dat zij er Princenhage groten
deels bij tellen, terwijl dat toch een „oud" dorp lijkt. Voor de veenlobben van
Rucphen, Roosendaal-oost en Kalmthout-Halsters Laag geven zij maar frag
mentarisch informatie, die wel steeds op archeologisch hiaat wijst. Opmerke
lijk zijn voorts twee relatief grote hiaat-gebieden in het oosten van het studie
gebied, op plaatsen waar wij geen veen van betekenis zagen. De spreiding van
de niet-hiaat-gebieden sluit beter aan bij onze veen-bevindingen. Alleen ten
zuidoosten van de lijn Wuustwezel - Terheijden is er sprake van een verspreid
voorkomen van grotere en kleinere voortdurend bewoonde gebieden ; in het
westen vinden we iets dergelijks alleen aan de Hoge Rand. Onze bedenkingen,
die aanleiding waren voor het vervaardigen van de zoek-intensiteitskaart, blij
ken overigens terecht : het gebied van Wouw-Roosendaal-Nispen is inderdaad
onvoldoende onderzocht.
Niettemin stellen we vast dat het archeologisch hiaat een reëel gegeven is,
waarvan de geografische omvang door nader archeologisch onderzoek verder
gepreciseerd zou moeten worden. De gebieden waar dit hiaat optreedt, vallen
over het algemeen samen met gebieden waar wij een voormalige veenbedek-

48

VERHAGEN, 1984.
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Kaart 22. West-Brabant. Natuurlijk substraat ten tijde van de ontginning
(RENES, 1984).
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king reconstrueerden. Bovendien vallen de ,,niet-hiaat-gebieden" steeds bui
ten onze venen. Dit opent de mogelijkheid het begin te dateren van wat we de
„veendominantie" zullen noemen. Daarmee bedoelen we de periode waarin
de venen dermate uitgestrekt werden, dat ze hinderlijk werden voor de prehis
torische mens. Het begin van de veendominantie valt blijkbaar samen met de
overgang van neoliticum naar bronstijd en kan dus op ongeveer 2000 v. Chr.
gedateerd worden«.
Kempen so en Brandenbarg si hebben laten zien dat in het zandgebied van
Noord-Brabant ten westen van de lijn Drunen, Udenhout, Tilburg, Goirle veel
indicatoren voor een voormalige veenbedekking aan te wijzen zijn. De door
hen gebruikte indicatoren waren de huidige bodemgesteldheid, uitgiften van
moergronden, bepaalde toponiemen en bepaalde verkavelingsvormen. Nadat
deze gegevens verzameld waren, werden ze in de betreffende kilometervakken
gescoord. Kaart 21 toont het resultaat.
Bij de door hen gevolgde werkwijze hebben we enkele bedenkingen. Bij de
indicator „bodem" werd o.a. gebruik gemaakt van een onderzoek naar het
voorkomen van ondiepe leemlagen. Dit werd destijds uitgevoerd met een eenvoijdige handboor met een bereik van 1,2 m. Leemlagen die iets dieper zaten
werden aldus niet bereikt, alhoewel die nauwelijks minder storend zijn voor de
waterbeweging in de bodem. Ten behoeve van de indicator „uitgiften" werd
getracht een overzicht van de uitgiften van moergronden te krijgen. Eerder
werd reeds uiteen gezet hoe verspreid het archiefmateriaal is. Het door Kem
pen en Brandenbarg verzamelde materiaal blijkt dan ook erg onvolledig te
zijn. Wat dat betreft zullen ze eerder tot een onderschatting dan een over
schatting van de veenverbreiding komen. Bovendien zijn enkele uitgiften niet
juist gelokaliseerd en zijn de uitgiften van Rucphen en Hoeven-Oudenbosch
geheel als moeruitgifte opgevat, terwijl het gemengde uitgiften waren, waarin
ook zandgronden lagen. Voor de indicator „verkaveling" werd strokenverka
veling als een sterke aanwijzing voor een verdwenen veendek gezien. Hiervoor
hebben wij evenwel laten zien dat zich enkele situaties voordoen waarin deze
interpretatie niet per se juist hoeft te zijn. Daar de verkaveling in samenhang
met andere indicatoren gebruikt werd, hoeft dit geen ernstig bezwaar te zijn.
We stellen echter vast dat dit onderzoek, zoals uiteengezet in de inleiding, een
nuttige pioniersstudie was, maar dat daaraan toch teveel bezwaren kleven om
de verschillen met onze bevindingen zwaar te laten wegen.

49 LOUWE KOOIJMANS, 1985, 21 legt de overgang Jonge Steentijd-Bronstijd op ca. 3700 BP (con
ventionele C-14 jaren), omgerekend ca. 2000 v. Chr. in normale jaren.
50 KEMPEN, 1980.
51 BRANDENBARG, 1981.
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In het kader van een historisch geografische landschapsbeschrijving van
het streekplangebied Westbrabant, vervaardigde Renes52 een kaart van het
„natuurlijk substraat ten tijde van ontginning" (kaart 22). Bedoeld werd aan
te geven wat de aard was van het landschap dat de eerste bewoners aantroffen.
Een inzicht in die situatie is uiteraard een goede hulp bij het begrijpen van de
manier waarop het land in gebruik genomen werd en de keuze van de vesti
gingsplaatsen. Renes onderscheidt op zijn kaart zandgebieden, veen- en moe
rasgebieden, gemengde gebieden (zand/veen) en zeekleigebieden. Daar deze
kaart mede ten grondslag ligt aan kaart 5 „Nederland omstreeks 800" in
deel 2 van de nieuwe Atlas van Nederland» moeten de verschillen met onze
veenreconstructie hier nader belicht worden.
Twee grote verschillen met onze veenreconstructie vallen direct op : het
Hollandveengebied staat vrijwel geheel als „zeeklei" aangegeven en voor het
overige is haast heel het zandgebied tot veen- en moerasgebied geproclameerd.
De grote plek zeeklei komt voort uit het uitgangspunt dat de kaart een hulp
middel moest zijn bij de verklaring van het huidige landschap. Hierdoor was
het pre-Elisabethaanse landschap niet meer relevant, de „eerste bewoners" in
dat gebied waren voor dit doel de bedijkers en ontginners van de 16de en 17de
eeuw. Dit is derhalve een puur instrumenteel verschil.
Anders ligt het met de veen- en moerasbedekking op het huidige zandge
bied. Renes suggereert hier dat droge plekken eerder uitzondering dan regel
waren, ook in de streek ten zuidoosten van Breda en langs de Weerijs. Hier
speelt de gevolgde werkwijze een belangrijke rol. Beoogd werd om meer detail
te verkrijgen dan de vierkante kilometerblokken. Hiertoe werden de grondwatertrappen van de bodemkartering gebruikt : de trappen I - V werden inge
tekend als „veen en moeras", evenals gronden die als veengrond, moerige
gronden of gooreerdgronden werden aangemerkt ; de trap VII als „zand".
De trappen V* en VI werden per gebied bekeken. Voorts werd een deel van de
indicatormethode van Kempen en Brandenbarg overgenomen.
Wat veroorzaakt nu het grote verschil tussen de conclusies van Renes en de
uitkomsten van ons eigen onderzoek ? Dit laatste stemt wel in meerdere of
mindere mate overeen met de turfvaarten, het archeologisch hiaat en de resul
taten van Kempen en Brandenbarg. Vermoedelijk schuilt het verschil in het
gebruik van de grondwatertrappen. Die geven immers een min of meer recente
(na 1950 opgenomen) grondwatertoestand aan. Die recente toestand werd ver
volgens gebruikt om uitspraken te doen over de waterhuishouding 500 tot
1.000 jaar geleden. Het is maar de vraag of dat kan. Immers, door het oprui-

52
53

RENES, 1984.
RENES & SCHUIJF, 1984 ; THURKOW, 1984.
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men van grote veendekken, die als waterreservoir gediend hebben en boven op
het huidige landschap lagen, moet de streek reeds belangrijk verdroogd zijn.
Bovendien zal bij ontginning steeds getracht zijn de natste plekken te ontwate
ren. Er trad daardoor een nivellering van de grondwaterstandverschillen op.
Vooral dit effect bemoeilijkte Renes' werkwijze : oorspronkelijk natte en
oorspronkelijk minder natte gebieden kregen hierdoor een min of meer gelijke
grondwaterstand. Als die gebruikt wordt om het verleden te reconstrueren,
wordt óf te veel als „nat" aangewezen, óf te veel als „droog". De procedure
is derhalve erg instabiel bij kleine verstoringen. In dit geval is de balans kenne
lijk naar de natte kant doorgeslagen.
Dit betekent nog niet dat de kaart van het „natuurlijk substraat" irrele
vant zou zijn. Eerder kunnen we het daarop als „nat" aangeduide gebied zien
als een „vochtigheidstrap" tussen de echte venen enerzijds en de vanouds
droge gebieden anderzijds. In die zin brengt deze kaart aardig in beeld dat het
studiegebied aanvankelijk veel natter geweest moet zijn dan de huidige „Kempische zandgronden" doen vermoeden.
NIÇUWE VRAGEN
In dit hoofdstuk is uiteengezet hoe de ligging en omvang van de verdwenen
venen onderzocht zijn. Daarbij hebben vooral de archieven de weg gewezen.
De resultaten van dit onderzoek werden getoetst aan enkele andere onderzoe
ken. Door die toetsing is ons vertrouwen in het ontworpen beeld van de ver
dwenen venen bevestigd. In de noordwestelijke helft van het studiegebied, dat
tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad ligt, was een
aanzienlijke hoeveelheid veen aanwezig. Dit veen bedekte een oppervlakte van
873 tot 982 km2. Tevens werd aangetoond dat niet heel het studiegebied met
veen bedekt was : in grote delen ervan kwamen slechts incidentele veentjes
voor, in andere slechts sporadisch veenvrije plekken.
We zouden ons onderzoek op dit punt kunnen afsluiten, ware het niet dat
juist nu een aantal intrigerende vragen opdoemt. Wie hebben er van dit
enorme kapitaal, dat in het landschap besloten lag, geprofiteerd : de heren, de
moerkopers, de veenarbeiders of misschien wel de hele streek. Bovendien
moet het opruimen van al dat veen, zelfs als men daar eeuwen over deed, toch
een bepaald stempel op de streek gedrukt hebben. In zekere zin zou misschien
wel van een „veenkoloniale tijd" gesproken kunnen worden.
Door in het volgende hoofdstuk de bedrijvigheid in de venen voorop te
stellen, wordt de statische benadering van het hier af te sluiten hoofdstuk aan
gevuld door een dynamische. In dat kader zullen de zojuist opgeworpen vra
gen beter tot hun recht komen.
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HOOFDSTUK 5

VIJF EEUWEN MOERNERING :
EXPANSIE EN CONCENTRATIE
1. Inleiding
Het begin van de grootschalige moernering valt in het onderzoeksgebied
samen met een periode van snelle ontwikkeling op vele gebieden. In enkele
decennia rond 1300 moet de bevolking snel toegenomen zijn en een grote
oppervlakte grond voor agrarisch gebruik ontgonnen zijn. In dezelfde korte
tijd werd in de noordelijke helft van de streek het net van nederzettingen en
parochies aanmerkelijk verdicht. De opkomst van de veenexploitatie moeten
we tegen die achtergrond zien.
Tot het midden van de 13de eeuw was het studiegebied nog een vrij dun
bevolkte streek, vol woeste gronden. Rond twee juist buiten het studiegebied
gelegen groeipolen lagen er uitstralingszones. Die van Antwerpen strekte zich
enerzijds langs de Schelde stroomafwaarts uit, en anderzijds oostwaarts de
Kempen in ; die van Dordrecht strekte zich voor wat ons betreft vooral langs
de Maas naar het oosten uit. Secundaire groeipolen waren ei kort na 1200
gekomen in de nieuwe „vrijheden" Hoogstraten en Turnhout, in Geertruidenberg dat in 1213 stadsrechten kreeg, en — als Van Uytvens analyse juist is —
ook in Breda en in Bergen op Zoom •. Deze secundaire groeipolen waren —
met uitzondering van Geertruidenberg — alle op Antwerpen georiënteerd (zie
kaart 23).
Beide primaire groeipolen hoorden onder verschillende landsheren : Ant
werpen maakte deel uit van het hertogdom Brabant, Dordrecht van het graaf
schap Holland. Zowel Brabant als Holland hadden zojuist een expansieve fase
achter de rug. Rond 1200 had die wederzijdse expansie geleid tot de afbake
ning van een grens door het noorden van het studiegebied. Langs een belang
rijk deel van die grens waren — min of meer als buffer — twee belangrijke

1

VAN UYTVEN, 1982, 17.
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Kaart 23. Grens Holland-Brabant, vroege groeipolen.

1
2
3
4

Holl, expansie 13de eeuw
onzeker grensstuk, gefixeerd in 16de eeuw
Holl, expansie 16de eeuw
betwist 14de eeuw
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5 Brabantse expansie 14de eeuw
6 mislukte Holl, claim, 14de eeuw
7 door Brabant in 16de eeuw herwonnen

heren gevestigd : de heer van Breda als nogal zelfstandig leenman van Brabant
en de heer van Strijen met een eveneens erg zelfstandige positie binnen Hol
land.
De Schelde en aanvankelijk ook de Striene vormden de grens tussen Bra
bant en Zeeland. Brabant bezat tal van oude tolrechten op deze druk bevaren
rivier. Toen de Striene verlandde, kon de graaf in het midden van de 13de
eeuw evenwel zijn invloed een eind oostwaarts uitbreiden, tot bij Steenbergen.
Het grootste deel van het studiegebied maakte dus deel uit van het hertogdom
Brabant, terwijl de noord- en noordwestrand onder de Hollandse graaf viel.
De late expansie van Holland en Brabant in de noordelijke helft van het
studiegebied doet reeds een zekere perifere ligging ten opzichte van de toenma
lige bevolkings- en machtscentra vermoeden. Dit komt ook tot uiting in het
nederzettingspatroon, voor zover we dat althans kunnen reconstrueren. Naast
enkele nederzettingen op de zuidelijke oever van de Maas tussen Dordrecht en
Geertruidenberg, kennen we van vóór 1250 in het Hollandveengebied alleen
de wat mysterieuze „Heiligenberg", die met het latere Niervaart en nog latere
Klundert geassocieerd wordt. Deze berg was sinds uiterlijk 1189 bezit van de
abdij Ter Doest bij Brugge.
Relatief intense bewoning was er daarentegen langs de Schelde, waar we
vóór 1250 al twee rijen nederzettingen kunnen onderscheiden. De eerste lag
tussen de Schelde en de Hoge Rand. Daarvan lag Oosterweel op klei-op-veengrond en Schakerlo op een woonheuvel. De andere nederzettingen uit deze rij
lagen — althans in latere eeuwen — op donken. Al deze dorpen zijn inmiddels
verdwenen door overstroming of havenuitbreiding. De dorpen van de tweede
rij worden gekenmerkt door hun ligging op punten van het hoge land die in
het lage gebied vooruitspringen. Deze rij begint met Merksem in het zuiden en
eindigt met Halsteren in het noorden 2.
De eerste ontginning van de lage gronden van deze nederzettingen kan in
de 11de eeuw gedateerd worden en dichter bij Antwerpen mogelijk beduidend
eerder. In de Moer van Lillo en Oorderen werd in de eerste helft van de 13de
eeuw reeds turf gestoken3. In de tweede rij ligt ook Bergen op Zoom, dat vóór
1250 nog kortweg „Bergen" heette. Merkwaardigerwijs ligt deze plaats niet,
zoals de andere dorpen, op een vooruitspringende punt. Toch is Bergen moge
lijk een der oudere plaatsen •>.

2 Halsteren werd eerst in 1263 vermeld. Niettemin nernen wij dit dorp in deze rij op omdat het zo
duidelijk een nederzetting op een voortspringende punt is, gelijk de andere dorpen in deze rij.
3 LEENDERS, 1985a.
4 VAN HAM, 1985a.
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Kaart 24. Parochies ca. 1200.
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In de venen op de huidige zandgronden zijn vóór 1250 helemaal geen aan
wijzingen voor nederzettingen gevonden. Op de daartussen gelegen veenvrije
gronden herkennen we evenwel min of meer hetzelfde nederzettingsbeeld als
op de verder naar het zuidoosten gelegen zandgronden, al is het wel wat meer
uitgedund. Langs de beekjes lagen er op onderling vrij grote afstanden kleine
nederzettingen : dorpjes en losse grote hoeven. Met name deze hoeven maak
ten vaak deel uit van een of ander grootgrondbezit, dat in handen was van
leken of kerkelijke instellingen. Van de leken kunnen we o.a. de hertog, de
heren van Breda en Schoten of die van Gageldonk noemen. Kerkelijke grond
bezitters vinden we niet alleen in Antwerpen. Ook verre abdijen als die van
Nijvel, Thorn, Tongerlo of Villers waren hier gegoed. Leken en kerk betwist
ten elkaar dergelijke bezittingen herhaaldelijk. Na zo'n conflict had de heer
van Breda tegen 1250 juist de nederzetting Bergen op Zoom aan zijn bezittin
gen kunnen toevoegen. De hertog bezat in het zuiden en zuidoosten van het
studiegebied enkele dorpen, de heer van Breda in het midden en bij Antwer
pen en de graaf in het uiterste noorden.
Van Loon5 heeft getracht om in het zuidwesten van Noord-Brabant sporen
van het hofstelsel aan te tonen. Dit exploitatiesysteem, dat in zuidelijker stre
ken en in eerdere eeuwen wel duidelijk aantoonbaar is, zal in hei hier be
schouwde gebied waarschijnlijk niet of slechts in heel beperkte mate toegepast
zijn : de streek is er gewoonweg te laat voor ontgonnen. De door Van Loon
aangedragen voorbeelden kunnen gevallen zijn waarin de exploitatievormen,
die inmiddels elders uit het hofstelsel waren voortgekomen toen dat niet langer
vol te houden bleek, in het nieuw ontgonnen gebied gekopieerd werden.
De geringe bevolkingsdichtheid in deze periode is mede af te leiden uit het
geringe aantal parochies en de grote omvang van de toen bestaande parochies.
Uit de parochiekaart (kaart 24) valt bovendien af te leiden dat vooral de noor
delijke helft van het gebied dun bevolkt was. Plaatsen als Etten, Hoeven, Gas
tel, Oudenbosch, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Zevenbergen en de
Zwaluwe dateren alle van rond 1250 of later6.
Rond 1250 ving een periode aan die nieuwe ontginningen bracht, zowel in
het Antwerpse (Hoevenen, Kapellen, Stabroek7), als verderweg van de toe
komstige metropool. Gezien de betrekkelijk schaarse bevolking vooral in het
noorden van het studiegebied en de vermoedelijk nog primitieve economie
(vooral lokale zelfvoorziening ?) kon deze ontwikkeling amper op eigen

VAN LOON, 1965a.
Gastel wordt impliciet vermeld in een valse oorkonde uit de 12de eeuw (1145 : KOCH 1970, nr.
122). Daar deze tekst eerst tegen 1279 of 1290 opgesteld werd en er vóór 1275 geen betrouwbare
vermeldingen van Gastel zijn, is Gastel ook in deze rij opgenomen.
7 LEENDERS, 1985a.
5

6
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kracht tot stand komen. De eerste belangrijke data liggen rond 1245, als er
gunstiger vestigingsvoorwaarden geschapen worden voor nieuwe kolonisten,
maar eerst in de jaren zestig kwam er plots flink schot in de zaak. Het ligt voor
de hand om deze versnelling in de ontwikkeling toe te schrijven aan een toe
voer van initiatief, mensen en kapitaal van buiten de streek. Zo komen we aan
een drietal vragen : wat leidde ertoe dat deze nieuwe expansie goed op gang
kwam ; waar kwam de drijvende kracht vandaan die het proces vaart gaf en
hoe verliep het proces toen het eenmaal op gang was ?

2. De aanleiding tot de grote ontginningen
Kort voor of in 1266 huwde de piepjonge heer Hendrik V van Breda met
Sophia Berthout, dochter van een der machtigste edelen uit Brabants.
Hendrik overleed al in 1268, kinderloos en hooguit 19 jaar oud. In de jaren
1263-1268 zien we voor het eerst in het studiegebied een reeks verkopen van
moergrond. Steeds werd naast de jonge heer van Breda de schoonvader
Berthout vermeld als „adviseur"«. Uit een dergelijke passage in een oorkonde
betreffende een deel van Etten werd door Boeren afgeleid dat dat gebied ooit
tot de rijke goederen van Berthout behoorde10. Trekken we deze gedachtengang door naar alle uitgiften uit deze jaren, dan zou Berthout een groot bezit
in de streek gehad hebben. Een dergelijk bezit blijkt niet uit andere gege
vens li. Berthouts aanwezigheid is beter vanuit zijn voogdij over de jonge heer
van Breda te begrijpen. In die voogdij zal hij Raso X van Gavere opgevolgd
zijn zodra het huwelijk met Sophia geregeld was. Bovendien — en dat is voor
ons van meer belang — kan eerder van Berthout dan van de jonge heer een
brede visie verwacht worden op de potentiële waarde van de Bredase domei
nen en de wijze waarop die gerealiseerd kon worden. Wij zien Berthout hier
werkelijk als een adviseur, een adviseur die dan vooral aan het welzijn en de
toekomst van zijn dochter dacht.
Dit laatste werd na 1268 duidelijk. Sophia miste nu het vooruitzicht van
een langdurig genot van de heerlijkheid Breda omdat Hendriks zuster Elisa
beth daar opvolgde. De Berthouts lieten het er niet bij zitten en verkregen in

8

BOEREN, 1965, 197.

« 1263 mrt : TAXN XLII, 49, jongere kopie : „myt rade, consent ende auctoriteit heren Wouteren Berthout, here van Machelen, mijns mombers". Het grote Berthoutse bezit in deze streek
plaatsen wij liever in de romantische verhalen die men steeds rond dit geslacht spon.
10 1268 jan : MEIJERS, 1929, 240 ; BOEREN, 1965, 184, nt 19.
11 LEENDERS, 1979/80a, 31-32.
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126912 een weduwenuitkering die zo enorm was, dat vanaf dat moment de
heren van Breda wel gedwongen waren om voortdurend delen van hun bezit te
verkopen of anderszins in klinkende munt om te zetten u. Sophia overleed
eerst in 1299. In 1276 moesten scheidsrechters nog een betwisting rond deze
uitkeringen beslissen. Met name het daaropvolgende jaar lijkt een soort crisis
jaar te zijn, waarin we de heer van Breda in hoog tempo bezig zien zijn domei
nen te gelde te maken en die gelden dan onmiddellijk richting Sophie door te
geven'4. De verkochte domeinen bestonden niet alleen uit moeren : ook tiend
rechten, patronaatsrechten en woeste gronden zonder veen werden verkocht.
Wellicht hangt ook de kortstondige verpanding van de heerlijkheid Breda
(1273) samen met deze financiële problemen, die zich ook tot een bredere
familiekring uitstrekten'5.
Naast deze impuls vanuit de financiële toestand van de heren van Breda,
moet er natuurlijk een kopersmarkt zijn om de verkoop door te laten gaan.
Juist in deze periode ontwikkelde die markt zich gunstig. Er was toen net een
eind gekomen aan wat Verhulst16 de derde en laatste fase van de grote ontgin
ningsbeweging in de zuidelijke Nederlanden noemde. Deze aansluiting maakt
Verhulsts vraag actueel : eindigde de ontginning in de Zuidnederlandse gewes
ten omdat alle beschikbare en rendabele gronden ontgonnen waren, of omdat
de bevolkingsdruk, waardoor de ontginningsbeweging op gang was gekomen,
verminderde ? Verhulst meende dat de bevolkingsdruk rond 1250 nog niet
afnam en verwees o.a. naar de emigratie van Vlamingen naar den vreemde.
Op basis van de ontginningsgolf die in onze regio omstreeks 1245 aanving,
kan geprobeerd worden een antwoord op Verhulsts vraag te geven. Binnen het
door hem bestudeerde gebied waren de ontginbare gronden wellicht alle in
gebruik, maar nog niet in het tot dan marginaal gelegen gebied tussen Antwer
pen en Dordrecht. De ontginningsbeweging verplaatste zich nu daarheen. Het
feit dat, zoals we zo dadelijk zullen zien, juist in de eerste decennia van deze
ontginningsgolf de Vlamingen de overhand hadden, onderstreept deze conclu
sie. De bevolkingsdruk en welvaart, gecombineerd met de brandstofbehoefte
van de Vlaamse steden en Antwerpen, waren ons inziens de krachtbronnen
voor de ontginningen in onze streken. De kwestie „Sophia Berthout" bracht
slechts een versnelling in dit ontginningsproces, een versnelling die het proces

1269 jun 22 : GOETSCHALCKX & VAN DONINCK, 1926-, nr. 289.
Zie BREKELMANS, 1979/80 voor een niet geheel volledig overzicht van de oorkonden van de
heren van Breda uit de jaren 1268-1287). Enerzijds geeft Brekelmans geen oorkonden van na 1282
(overlijden van Isabella), anderzijds is hij ook over de jaren 1268-1282 niet volledig.
14 We telden 26 eigen oorkonden en nog 11 andere die daar mee samenhingen in de eerste 8 maan
den van dat jaar.
15 BREKELMANS, 1979/80, 172, 178-180.
16 VERHULST, 1982, 92-93.
12

13

143

SU

n>

S
11
s c
$

^
£
CD QJ

g -a
o -o T v
•S
^3 cou
3
^ en- B#
• '3 (Â
ï I £N (UN cJJ
1 § ÎTQ M
I £ 0ov0 g g4>
o
s: a> ~r- •*P a
-§
û.
^ CS « ï. S;
1? 15 00^
1 » «-;<Û T3U- ^23
?¥ gc as * <u
^-4 - <r "O
c
•5
•£?
' ä £ 5
s:
o ui. 5
o3
3
•S X Tj cN
c2
k.
OO
Ë 2 "O
2 <u .S
ö
S «
é^
§ 3, H
g - s e ^ Ä4>
-C> G
ü - 8 . -o w
V-3T*
s l5s
^
.3
© -s: > T3 .* *-J
p O, « ^
<£ ^ j Tf <U G
OD *> ! oo -C co
' Os O >
*
a t rj O 4>
I I •ovä .a•*•"G "°«—>4>
tS -*
* gS2 H ^- -a o
1 !>
^ • s
Ë g
"O Oû
*
S <yu
3 O.
•""
I (2 !"
«« x:
? N
Eca
ea>
T3
es
o
H> "O Q.
J2
_ "OO— 2
3
w> 2 o «c
5/3
0Ü Ç/3 flJ
"O
t/5 OÛ
K»
Um §?
O s: C_ iO-. E
c
« ~
O
*£
cj
S * .2 -S «
(AH -S ^ Or\ (u><N ÜD ^&0
_ >-} A) :§ Z c
i- <
5ï
L -*
s
CÖ . ^
c G K
m
b a cd> «
w

144

voldoende vaart gaf om na 1300 op eigen kracht, dat wil zeggen met initiatief
uit de regio zelf, verder te gaan.
Ons studiegebied vertoont juist in de jaren na 1245 een opbloei. Het was
duidelijk een van de „overloopgebieden". De hertog trachtte de immigratie er
al rond 1200 te stimuleren door het stichten van vrije plaatsen'7. Een tweede
golf stimulerende maatregelen begon in 1245 toen de hertog de mensen op de
domeinen van de abdij van Sint-Michiels vrij verklaarde18, in 124619 gevolgd
door de heer van Breda, die dezelfde vrijdom gaf aan zijn eigen onderdanen.
In 1251 kregen twee landmeters van de heer van Breda opdracht de woeste
gronden uit te geven, de cijnzen daarvan te registreren en die gronden zonodig
in te meten20. Breda blijkt in 1252 reeds een stedelijke status te hebben*'.
Vrijwel gelijktijdig schijnt het nog embrionale Tholen privileges gekregen te
hebben" terwijl Geertruidenberg even later met een weekmarkt verrijkt
werd23. Expansie genoeg zo te zien en verkoop ten behoeve van ontginning zal
in die omstandigheden wel kopers gevonden hebben.
Hetzelfde gold voor venen die turf konden voortbrengen. Immers, nadat
de graaf van Vlaanderen zijn bossen snel achteruit zag gaan door houtkap en
beweiding en daarom verboden had de bossen nog verder aan te tasten, waren
de Vlaamse steden voor hun brandstofvoorziening aangewezen op turf*". Die
kon men in de nabijheid vinden : De Moeren bij Veurne en in het noorden van
Vlaanderen 25 (zie ook kaart 25). Maar weldra ging men ook verder weg venen
kopen en zo kwam men in ons studiegebied terecht26.
Dat de Vlamingen de weg vonden naar ons studiegebied werd bovendien
nog bevorderd door persoonlijke banden. Raso van Gavere, eerst (12541262 ?) voogd over het land van Breda en vanaf 1287 ook zelf heer over het
oostelijke deel ervan, was zelf een Vlaming. In 1242 was hij aanwezig bij de
uitgifte van gronden bij Eeklo27. Zijn familie had al sinds het begin van de

17 Eind 12de eeuw werd o.a. Den Bosch gesticht ; wat later kregen Hoogstraten en Turnhout (en
andere plaatsen buiten het studiegebied) een vrijheidscharter. VAN UYTVEN, 1982.
18 1245 mei 9 : GOETSCHALCKX, 1909, nr. 97.
19 1246 apr 25 : VAN DEN NIEUWENHUIZEN, 1976, nr. 29.
20 1 251 jul 7 (CERUTTI, 1956, nr. 30) : conférant ad censum ... et in scriptis redigant... remensurent seu remensurari faciant.
21 1252 jun 23 : VAN DE KIEFT & NIERMEIJER, 1967, 49.
22 1 25 2 mei 1 : VAN DEN BERGH, 1873, nr. 556.
23 1 25 6 jan 28 : MOLLENBERG, 1899, nr. 3.
24 VERHULST, 1964.
25 GOTTSCHALK, 1955, o.a. 69.
26 STOCKMANS, 1973, GOTTSCHALK, 1984.
27 STOCKMANS, 1973, 78.
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13de eeuw banden met die van Breda28 en in 1233 zou een zoon van de heer
van Breda persona van het decanaat van de Vier Ambachten geweest zijn«.
Opmerkelijk is dat een van de landmeters van de heer van Breda in 1251 Ser
vatius van Steenlande is30. Steenlande lag ten noorden van Assenede en was
een geslacht Van Stee(n)land rijk. Boeren betoogde dat onze landmeter daar
inderdaad van afstamde'1. Een andere route kan de abdij Ter Doest geweest
zijn, die tegen het einde van de 12de eeuw het goed Heiligenberg in het huidige
Klundert van de heer van Strijen als schenking had ontvangen32. Alhoewel dit
oord nog in 1242 als een „solitudo", een eenzaamheid, omschreven werd, kan
het later toch een springplank geweest zijn voor verdere Vlaamse expansie33.

3. Zwaartepunten van de Vlaamse expansie
De eerste vier decennia van de nieuwe ontginningsgolf in het studiegebied
laten het duidelijkste zien vanwaar de primaire krachtsinspanningen kwamen.
Deze belangrijke ontwikkelingsfase, waarin tal van dorpen en steden werke
lijk uit de grond gestampt werden, zullen we nader onder de loep nemen.
l)e Vlamingen die naar ons studiegebied trokken, waren afkomstig uit de
kuststrook en uit de omgeving van Gent en Brugge (zie kaart 26). Ze kwamen
vooral in enkele zwaartepunten terecht : Steenbergen, Zevenbergen, Etten,
Roosendaal en Huijbergen. Deze zwaartepunten van de Vlaamse expansie in
onze streek zullen hier de revue passeren.
Willem, de schout van IJzendijke, heeft de eer de eerste Vlaamse moerkoper te zijn die ons bekend is. In 1263 kocht hij 252 ha moer in het Halsters
Laag34. Deze moer bleef nog lang „IJzendijke" heten, evenals het turfhoofd
dat aan het einde van de vaart, de Vlaminkvaart, ingericht werd. Hiermee
werd tevens voor dit gebied een traditie van de migratienamen ingezet. Dank
zij die traditie kunnen we ook nog relaties met Vlaanderen terugvinden, waar
van de basisdocumenten verloren gingen. Eén daarvan is het goed van Koeveringe, dat hetzelfde cijnsbedrag opbracht als IJzendijke en daar mogelijk pal
naast lag. Koeveringe dankt zijn naam mogelijk aan Koeveringe bij Vrasene,
waar familie van de heer van Breda gegoed was 3'. We kennen de datum van

BOEREN, 1965, 227, 229.
BOEREN, 1965, 140.
30 1 251 jul 7 : CERUTTI, 1956, nr. 30.
31 BOEREN, 1965, 138, 203.
32 1 189 apr : KOCH, 1970, 218.
33 1 242 : OBREEN, 1937, 9.
34 1 263 mrt : TAXN XLII, 49.
35 1295 okt 24 : GYSSELING, 1977, nr. 1455.
28

29
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uitgifte van Koeveringe niet, maar die zou min of meer gelijktijdig met IJzendijke kunnen zijn. In 1263 werd namelijk nóg een moer bij Halsteren uitgege
ven : 22 ha aan de abdij Rozendaal in Brabantse. De juiste ligging van deze
moer is niet bekend : vermoedelijk lag hij niet ver van de andere toen uitgege
ven moeren. Nog in die hoek nam de abdij van O.L.V. te Middelburg tien jaar
later 65 ha moergronden in3'. In deze uitgiftegolf zijn mogelijk ook de moeren
uitgegeven die we later terug vinden als de goederen van Sijsele, Zwijnaarde,
Gistel. Innemers van deze twee laatste complexen waren mogelijk Jan van Gis
tel en Jan van Zwijnaarde, die in 1284 met de hertog en de heer van Breda
overeenkwamen bij Zandvliet dijken te herstellenOp de Westberg bij Steen
bergen was in 1337 nog ene Van Assenede gegoeds'.
In deze periode werd Steenbergen gesticht, een plaats die tot 1460 sterk op
de veenexploitatie gericht was. Met name legde men zich toe op de zoutproduktie en -handel. Wellicht begonnen als een uit de hand gelopen vuurtje in
een zoutkeet, teisterde een grote brand de stad in 136640. Aan de herbouw
schijnt algehele ophoging met 1 tot 2 m zel-as vooraf gegaan te zijn !"i. De
goede lieden van deze zoutstad hadden kennelijk al voordat ze hun „oude
Keure" kregen42 een eigen recht«. Brekelmans analyseerde de oude Keure en
vond sterke overeenkomsten met de rechten van Ter Piet, een inmiddels ver
dronken plaatsje niet ver van Biervliet en... IJzendijke44. Zou Willem, de
schout van IJzendijke, er meer van weten ?«.
Dat recht van Ter Piet was in 1266 uitgevaardigd door de Sint-Pietersabdij
te Gent, die er de grondheerlijkheid bezat. Deze zelfde abdij kocht in 1267 van
Wouter van Zwijnaarde, diens zoon Jan en Jan van der Donk een moer van
258 ha te Zonzeel. Het drietal had dat moer kort tevoren van de heer van
Breda gekocht«. Daarbij was bepaald dat in deze moer het recht"van Steen-

1 263 sep 16 : GOETSTOUWERS, 1956, nr. 43.
1272 mei 23 : DE FREMERY, 1901, nr. 166 en 1274 feb : DE FREMERY, 1901, nr. 172.
38 1284 mrt : GOETSCHALCKX, 1909, nr. 319.
39 1337 mei 18 : BEZEMER, 1897, nr. 43.
40 DELAHAYE 1972, 80.
41 In de zomer van 1981 kwamen ten noorden van het stadhuis van Steenbergen een enkele meters
dikke laag grijs materiaal aan het licht (GROENEWEG, 1981). Analyse van een monster hiervan
door Stiboka bevestigde de veronderstelling dat het hier om asresten van de moernering gaat. Het
uitgangsmateriaal moet vrijwel geen klei bevat hebben (Brief Stiboka aan drs. Verwers, ROB,
6 nov. 1981). Sindsdien is deze laag door de heer Groeneweg onder vrijwel geheel de binnenstad
van Steenbergen aangetoond.
42 1272 dec 20 : BEZEMER, 1897, nr. 1.
43 1267 jan : CERUTTI, 1956, nr. 38.
44 BREKELMANS, 1965.
45 Zie over deze moeren nog VERVLOET, 1972.
46 1267 jan (Cerutti, 1956, nr. 38) en 1267 feb 20 : VAN LOKEREN, 1868, nr. 652.
36
37
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bergen zou gelden. Was Wouter de koper van het goed van Zwijnaarde in het
Halsters Laag ? Zijn weduwe kocht in 1274 ca. 330 ha moer bij Eeklo. De van
Zwijnaardes waren kennelijk ook een moerneerdersfamilie47.
De koop van de moer bij Zonzeel was de voorbode van verdere Vlaamse
aankopen in het naburige Zevenbergen. Net als bij Steenbergen treffen we ook
Zevenbergen plots als een uitgebreide nederzetting in de oorkonden aan en
ook hier is er een band met Vlamingen. Uit de allereerste vermeldingen van
Zevenbergen (1287) blijkt deze plaats al een heer, kerk, sluis, schepencollege
en een molen te hebben4«. Bovendien blijkt dat er al moeren verkocht zijn en
er meer volgen, tot een totaal van minstens 273 ha. De kopers zijn allen Vla
mingen : het klooster Zoetendale, het Sint-Janshospitaal en het HeiligeGeesthuis, Paulus de Calkere en Willem Bette, allen te Brugge. Dit lijkt nog
maar de start, want in 1296 werd een lijst van 18 wanbetalers uit Brugge en
omgeving opgesteld49, terwijl een volledige lijst van in de kasselrij van Brugge
gevestigde gegoeden in de Zevenbergse Moer uit 1306 niet minder dan 36 per
sonen en instellingen vermeldt !50. Als die alle gemiddeld evenveel moer rijk
waren als de eerste vijf, dan zou deze Brugse Moer te Zevenbergen alleen al
2.000 ha groot zijn ! De overheersende aanwezigheid van Vlamingen hier
blijkt ook uit het feit dat de heer van Striene, toen hij in 1290 de heer van
Zevenbergen machtigde om voortaan geheel zelfstandig moeren uit te geven,
daarbij alleen de Vlamingen met name als kopers noemde : „siin si ut Vlaen
deren of uyt wat anderen lande..."51.
De lijst van 1306 vermeldt, naast de reeds genoemden, de abdijen van Sinte
Truden en Sinte Clären, „mijn heren" Gerard de Moor, Pieter van Uitkerke
en Jan Danwilt. Voorts de klerk van de vierschaar van het Vrije van Brugge en
nog vele anderen, waaronder we nog W. de Baardmakere aantreffen. In het
Halsters Laag lag een Jan de Baardmakersmoer... Toch bleef Zevenbergen
geen „Brugse kolonie" : in 1306 kochten de Gentse Begijnen er 8 ha moer
aan 52.
Het Sint-Janshospitaal en het Heilige-Geesthuis van Brugge kochten in
1297 gezamenlijk ca. 920 ha moer en land in het westen van Etten. Paulus de
Calkere uit Brugge nam voor 1/7 in de onderneming deel». Voor de kopers
was deze moer aantrekkelijk omdat ze te Zevenbergen reeds een steunpunt

47
48
49
50
51
52
53

STOCKMANS, 1973.
1287 mei : GYSSEIING, 1977, nrs. 722, 723, 724.
1296 jul 1 : GYSSELING, 1977, nr. 1509.
1306 jul 3 : OCMW-Brugge, STJ, ch. 311.
1290 sep 17 : VAN DEN BERGH, 1873, nr. 740.
1306 dec 25 : BETHUNE, 1883, nr. 81. Zie over deze moeren nog LEENDERS, 1979/80b.
1297 apr 15 : GYSSELING, 197"7, nr 1599.
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hadden. De administratie van beide moeren werd, althans voor het Sint-Janshospitaal, in latere tijd min of meer gecombineerd. De moer te Etten kreeg een
uithof te Hoeven, vermoedelijk niet ver van de uithof Bovendonk van de abdij
van Sint-Bernaards aan de Schelde aldaar. In eerste instantie lijkt de Ettense
Moer geëxploiteerd te zijn door de monniken van Ter Doest, een abdij nabij
Brugge die bij Klundert al een uithof bezat. Zij pachtten de moer van beide
Brugse godshuizen5-» en legden vermoedelijk ook de infrastructuur van vaar
ten, wegen en losplaatsen aan. De moer werd dan ook „Monnikenmoer"
genoemd ; de naam „Munnikenheide" herinnert er nog aan?'.
Het moergebied ten oosten van Roosendaal werd in paragraaf 4.2 reeds
uitvoerig behandeld. De grote man was hier Gerard de Spikere uit Brugge,
naar wie nog steeds een weg in dit gebied vernoemd is56. De Spikere verkreeg
in of kort voor 1287 een ongeveer 870 ha groot moergebied van de heer van
Breda en ging delen daarvan zelf verder uitgeven. Kopers waren o.a. de abdij
van Drongen bij Gent, de begijnen van Gent, de Sint-Andriesabdij bij Brugge,
Jan van Risingen, de heer van Watervliet, het Sint-Janshospitaal van Brugge,
Paulus de Calkere, W. Mussin, Cl. Bollard en de abt van Veurne. In dergelijk
gezelschap wekt het geen verwondering meer dat de abt van de Eekhoutabdij
bij Brugge een overdracht bezegelde57, of dat er een door schepenen van Eeklo
beoorkond werd58. De schepenen in het moergerecht van Gerard de Spikere
werden, net als in de moer van Zevenbergen, „meenters" genoemd. In deze
moer waren vanaf het begin ook anderen gegoed, waaronder het klooster SintCatharinadal bij Roosendaal. Toch waren de Vlaamse bezittingen er kennelijk
zo dominant dat het noordelijke kwart van de moer de „Brugse Neminge"
genoemd werd en het volgende kwart de „Gentse Neminge"59. Zelfs is denk
baar dat de oude naam voor Roosendaal, „Havixdonk", vanuit de omgeving
van Gent naar hier kwam60.
In Huijbergen is de Vlaamse invloed op de beginnende moerexploitatie
minder duidelijk. In 1264 werd het gebied van Huijbergen door de heer van
Breda voor 15 jaar uitgegeven aan Willem Bollard, die min of meer de
opdracht kreeg er een nederzetting te stichten^. De herkomst van Bollard is
niet duidelijk. In de 13de eeuw kwam er een familie Bollard voor bij Stoppel

54
55
56
57
58
59

OCMW-Brugge, STJ, rek. 31a (1308/9), 33a (1311), 39a (1318), 41a (1320).
Zie over deze moeren nog LEENDERS, 1979/80a.
Spiekestraat, postkode 4735 SV en ST Zegge.
1312 dec 10 : CERUTTI, 1956, nr. 107.
1292 apr 17 : GYSSELING, 1977, 1150.
GABoZ, ARRI 597, ao 1359.

Havexdonch, Avixdonc, was ca. 1300 de naam van een vierschaar in het Land van Waas ;
thans Haasdonk. VAN DER HAEOEN & VAN WERVEKE, 1906, 16, regel 28.
61 1264 apr 9 : TAXN XI, 155.
60

150

dijk, zodat ook hij uit het noorden van Vlaanderen afkomstig kan zijn«. Kort
voordat het contract afliep, droeg de heer van Breda dit goed in 1277 over aan
de Wilhelmieten, die er een kloostertje moesten stichten. Zij kregen daarbij in
de loop der jaren via meerdere uitgiften de beschikking over zowel land als
moeren. Het is niet duidelijk waar deze Wilhelmieten vandaan kwamen. Van
de Walle" meent dat zij uit de „Porta Coeli" in Den Bosch kwamen. Maar
toen er in 1349 twisten met Tongerlo waren, beweerde men dat er in Huijbergen vroeger Vlamingen en Zeeuwen woonden«*. Het is daarom mogelijk dat
de eerste Wilhelmieten van Huijbergen uit het Wilhelmietenklooster bij Bier
vliet kwamen. Van dat klooster is het wel zeker dat het vanuit Den Bosch ge
sticht werd65. Het lijkt daarom mogelijk dat het klooster te Huijbergen vanuit
Biervliet gesticht werd, maar dat daarbij nog een enkele Bossenaar mee kwam.

4. Moerkopers van buiten Vlaanderen
Natuurlijk hadden de Vlamingen geen monopolie op de veenontginning in
he* studiegebied, ook niet in de beginfase die we hier behandelen. Buiten de
Vlamingen vallen drie Brabantse kloosters op doordat ze in de laatste dertig
jaar van de 13de eeuw een groot bezit in deze streek wisten te verwerven :
Catharinadal, Sint-Bernaards en Tongerlo.
Het klooster Catharinadal werd in 1271 opgericht te Vroenhout tussen
Wouw en Roosendaal, aan de rand van de lage veengronden. Het was waar
schijnlijk een stichting van Servatius van Wieldrecht alias Van Breda66.
In korte tijd werd dit klooster door de heer van Breda begiftigd met een grote
oppervlakte grond en ook van particulieren wist het gronden te verwerven.
Lang niet al die grond was echter veengrond. Het klooster kreeg delen van de
moer ten oosten van Roosendaal en veengebieden in Vlassele ten westen van

DE SMET, 1869, 413.
« VAN DE WALLE, 1980.
M 1349 dec 30 : ERENS, 1948-52, nr. 942.
65 GOTTSCHALK, 1984, 122.
66 Door Boeren werd Servatius van Breda op niet geheel overtuigende gronden met de eerder ge
noemde Servatius van Steenland vereenzelvigd (BOEREN, 1965, 136-142). Broeders voerde overtui
gender argumenten aan voor een vereenzelviging met Servatius van Wieldrecht (BROEDERS, 1971).
Volgens de overlevering zou het klooster van Sint-Catharinadal naar Breda verplaatst zijn wegens
overstroming. Alhoewel er bij dat verhaal heel wat bedenkingen te maken zijn (VAN OOSTEN,
1975, 94), zou het hier de overstroming van 1287/8 moeten betreffen. Zekerder is dat in die vloed
dode schapen en bedden aanspoelden bij Wagenberg (1325 ai"> 1 : CERUTTI, 1956, nr. 124,
punt 3).
62
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Terheijden en te Zwartenberg ten noorden van Etten«7. De oppervlakte door
dit klooster voor turfproduktie verworven moergronden kan op ca. 485 ha
geschat worden. De moeren ten oosten van Roosendaal werden waarschijnlijk
voor turfwinning gebruikt. Ook te Zwartenberg en Vlassele was sprake van
turftiend, maar hier is een hoofdzakelijk agrarische exploitatie niet uit te slui
ten : die gronden werden haast terstond weer in pacht uitgegeven6«.
De abdij van Sint-Bernaards was gevestigd te Hemiksem aan de Schelde
ten zuiden van Antwerpen. In 1271 kocht deze abdij 126 ha „terre salse scilicet
zouthlant" te Potmerre69. Deze plek, waar een moerdijk ingericht werd om
zout te winnen, lag even ten zuiden of zuidoosten van Dinteloord. De moer
dijk bestond kennelijk nog in 1294™ en schijnt de oudst bekende in het onder
zoeksgebied. Te Lillo kocht de abdij in 1273 8 ha moer van Servatius van
Breda71. Vanaf 1275 begint dan de opbouw van hét grote domein bij uitstek :
Hoeven en Oudenbosch. In 1312 werd dit bezit afgerond. Het besloeg toen
heel de oppervlakte van deze twee gemeenten, plus nog een stukje dat nu tot
Zevenbergen behoort, te zamen ongeveer 4.500 ha72. Dit gebied bestond uit
het Baarlebos (ca. 250 ha) en niet duidelijk onderscheiden oppervlakten veen
en wildernis. De abdij stichtte een uithof op de Bovendonk te Hoeven. In de
naaste omgeving daarvan vond de eerste agrarische ontginning plaats.
In 1296/7 werd te Hoeven een kapel gebouwd. Van turfwinning vernemen we
echter vóór 1300 nog niets. Behalve grondbezit kocht de abdij nog vele tiend
rechten (Gastel, Oudenbosch, Hoeven, Wouw, Loenhout). Opmerkelijk is dat
de turftiend van Wouw door de heer van Breda nadrukkelijk niet aan de abdij
verkocht werd73.
De abdij van Tongerlo ligt bij het gelijknamige plaatsje even ten zuidoos
ten van Herentals in Brabant. In het midden van de 12de eeuw had deze abdij
te Essen en Kalmthout een oud grondbezit verworven, alsmede de parochies
Nispen (waartoe ook Essen, Kalmthout en het latere Roosendaal behoorden)
en Klein Zundert. Op het einde van de 13de eeuw verkreeg de abdij een herto
gelijke bevestiging van het door haar reeds enige tijd de facto uitgeoefende

67 1271 : ERENS, 1928-9, nr. 4 ; 1280 feb 2 : ERENS, 1928-9, nr. 7 ; 1286 jan 3 : ERENS, 1928-9,
nrs. 10 en 11 ; 1286 mrt 14 : ERENS, 1928-9, nr. 1 Ibis ; 1286 dec 26 : ERENS, 1928-9, nr. 15 ; 1289
sep 10 : ERENS, 1928-9, nr. 21 ; 1290 nov 2 : ERENS, 1928-9, nr. 22.
68 LEENDERS, 1974b.
69 1271 aug : GOETSCHALCKX & VAN DONINCK, 1926-, nr. 303.
70 1 293 nov 26 : RAA, ASB ch 204 ; 1293 nov 26 (2e) : RAA, ASB, ch 204 • 1294 iul 11 • ASB
G23.

1273 mrt : GOETSCHALCKX & VAN DONINCK, 1926-, nr. 322 ; 1273 : GOETSCHALCKX & VAN
DONINCK, 1926-, nr. 325.
72 VAN HAM, 1982b.
71

73

1 27 7 jun 15 : GOETSCHALCKX & VAN DONINCK, 1926-, nr. 370.
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recht om de wildernis van Essen en Kalmthout ter ontginning uit te geven7".
Deze wildernis besloeg ca. 11.000 ha. Er lagen waardevolle moeren in. Van
veenontginning blijkt in de hier besproken periode evenwel niets.
In het voorgaande werden vooral moeruitgiften behandeld die in hoofd
zaak gericht waren op turfproduktie. In het kader van de snelle ontwikkeling,
die vooral het noorden van ons studiegebied in de tweede helft van de 13de
eeuw doormaakte, werden ook moergronden met een andere bestemming uit
gegeven. Opvallend is dat deze gronden niet door Vlamingen, maar door per
sonen en instellingen uit andere gewesten ingenomen werden. We zagen in dat
kader al de Brabantse kloosters Sint-Catharinadal, Sint-Bernaards en Tongerlo. Naast deze grote domeinen, die ook moeren omvatten, vinden we klei
nere uitgiften aan verspreide particuliere kopers. Hieronder vallen enkele
inpolderingsuitgiften in het westen en een reeks min of meer dorpsgewijze uit
giften in het noorden. Bij deze twee categorieën zal agrarische ontginning
voorop hebben gestaan. Daarnaast werden zowel aan verschillende kloosters
als particulieren nog wat kleinere moeren uitgegeven, die vaak wél uitgeturfd
werden. Ten slotte komen de eerste families van moerlieden in beeld.
,A1 in de jaren 1255-57 werden in de lage gebieden vlak voor de Hoge Rand
in het westen enkele gebieden uitgegeven. Het betreft Nieuw Schakerlo (ten
oosten van Schakerlo bij Tholen), Agger (ten westen van Woensdrecht in Zee
land) en Vriezendijke (Oud en Nieuw Vosmeer). Deze gebieden, waar inmid
dels een dunne kleilaag op het veen afgezet zal zijn, werden uitgegeven om te
bedijken7'. De innemers waren Zeeuwen.
De jonge heer Hendrik van Breda gaf in 1268 een ongeveer 2.000 ha groot
gebied te Etten uit aan kolonisten van onbekende herkomst die zich daar al
gevestigd hadden. Dit gebied, dat „Etten onder de palen van de hoeven"
genoemd werd, bestond deels uit veengronden
Het behield altijd een uitge
sproken agrarisch karakter. In 1290 stond de heer van Strijen de heerlijkheid
Zevenbergen, een afsplitsing uit Strijen, toe zelfstandig moeren te verkopen77.
Een jaar later gaf de heer van Putten de dorpsgronden van de Zwaluwe uit en
gaf hij de inwoners van dat nieuwe dorp, dat mogelijk op de zojuist gereed
gekomen dijk van de Grote Waard7« gevormd was, tevens een keur7». In 1293

1299 apr 29 : ERENS, 1928-52, nr. 315.
1 25 5 jun 25 : TAXN XLI, 285 ; 1256 mei 23 : VAN DEN BERGH, 1873, nr. 220 ; 1257 mrt 30 :
TAXN XLI, 286.
76 1268 jan : MEIJERS, 1929, 240.
77 1290 sep 17 : VAN DEN BERGH, 1873, nr. 740.
78 De datering van deze dijk is onzeker. In 1271 was er evenwel te Geertruidenberg sprake van
mogelijke dijkaanleg op particuliere gronden (1271 feb 22, GAGBG la, fol. 1 terwijl ook de vloed
van 1288 reden geweest kan zijn om aan deze zijde de omdijking • an de Grote Waard te sluiten.
79 1291 sep 6 : VAN DEN BERGH. 1873, nr. 783 en 1291 sep 8 : VAN DEN BERGH, 1873, nr. 784.
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gaf de graaf van Holland het zuidelijke gedeelte van het latere 's-Gravenmoer
uit8". Zowel Zevenbergen, 's-Gravenmoer als de Zwaluwe lagen op veen
grond. Te Zevenbergen werd die, zoals we zagen, hoofdzakelijk aan Vlamin
gen verkocht voor de turfwinning.
In het noordoosten van het land van Zevenbergen werd in 1338 evenwel
een korentiend geheven8'. In de Zwaluwe had men agrarische ontginning op
het oog blijkens de bepaling dat landen die „besout" zouden raken en buitengedijkt werden, vrij van cijns zouden zijn. Ook te 's-Gravenmoer stond waar
schijnlijk agrarische ontginning voorop. Dat was kennelijk ook het geval te
Zonzeel, waar in 1353 een korentiend opgebracht werd". Dit was wellicht een
al wat oudere nederzetting". In het licht van de zojuist aangetoonde omvang
rijke migratie van plaatsnamen vanuit Vlaanderen naar onze streek (paragraaf
5.3) moet het evenwel niet uitgesloten worden geacht dat de enige twee „zele"namen uit het noordoosten van het studiegebied (Zonzele, Vlassele) eveneens
import uit Vlaanderen zijn.
De uitgifte van Dongen als afzonderlijke heerlijkheid in 1287 omvatte wel
vele moeren, maar kennelijk werden die eerst na 1300 aan ontginners uitge
geven»4. Het hospitaal en de Predikheren uit Antwerpen verwierven in 1270
enkele hectaren moer in het duinengebied bij Woensdrecht8'. De abdij Kor
tenberg kon bij Oosterhout 195 ha grond kopen. Later stond dat gebied
bekend als het Nonnenbroek en de bodem moet er oorspronkelijk een veen
laag gekend hebben8«». Ook particulieren uit de streek kochten moeren. De
eerste was wellicht Jan van Langdonk die in 1273 ruim 100 ha moer bij de
Langdonk te Roosendaal kocht87. Anderen waren W. Zas te Oosterhout88,
Hendrik Eggaard uit Geertruidenberg ergens bij Made89 en H. Jonghen te
Zevenbergen90. Godevaard Vercock kocht in 1294 68 ha moer bij Roosen
daal : mogelijk juist het stukje Roosendaal dat zo opmerkelijk in Zegge uit
steekt9'. Steeds betreft het incidentele gevallen en niet al te grote oppervlak
ten : te zamen nog geen 270 ha.

1293 jun 7 : VAN DEN BEROH, 1873, nr. 848.
1338 aug 29 : Ned. LW. LIII, kol. 109.
82 1356jul 21 : CERUTTI, 1956, nr. 206.
83 LEENDERS, 1974b, 10-16.
84 1287 feb 20 : CERUTTI, 1956, nr. 64.
80
81

85 1270 apr 27 : VAN DEN NIEUWENHUIZEN, 1976, nr. 66 ; 1275 nov 10 : VAN DEN NIEUWENHUIZEN, 1966-7,1.
86 1277 jun : CERUTTI, 1956, nr. 51.
87 1 271 jan 13 : VAN GOOR, 1744, 423.
88 23 ha, 1277 jun : ARAG, NDR 35.
89 50 ha, 1287 aug 28 : GYSSELING, 1977, nr. 735.
90 onduidelijke oppervlakte, 1290 aug 1 : ARAG, NDR 56.
91 1294 okt 13 : ARAG, NDI 328, 196.
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5. De 14de eeuw : lokaal initiatief neemt over
Als we de moeruitgiften van de 2de helft van de 13de eeuw overzien, blijft
toch de aanwezigheid en vooral de activiteit van de Vlamingen erg opvallend.
De abdijen van Sint-Bernaards en Tongerlo alsmede de heer van Dongen ver
wierven weliswaar enorme domeinen, maar de exploitatie ervan lijkt voor
1300 nog maar heel beperkt geweest te zijn. De door Vlamingen gekochte
moeren werden daarentegen in de regel direct aangesneden en in produktie
gebracht.
Tabel 14 : Ingenomen oppervlakte veen, 1260-1300. (ha)^.
Vlamingen, naar omgeving
omgeving
opp.
min. max.

overigen, naar innemer(sgroep)
innemer
opp.

Steenbergen
Zevenbergen
Etten
Roosendaal
Huijbergen

Catharinadal
gr. kloosters en dorpen
verspr. kloosters
particulieren
families

TOTAAL

630
630
580 2.265
500
560
870
870
530
530
3.110 4.855

TOTAAL

485 ?
pm
200
270
100 ?
1.055 ?

Het bleek dat niet alleen het Sint-Janshospitaal van Brugge turf uit deze
streek haalde, maar dat een hele schare instellingen en particulieren uit Vlaan
deren hun turf uit westelijk Noord-Brabant haalden. De door Viamingen in de
periode 1260-1300 ingenomen moergronden beslaan er een oppervlakte die
goed vergelijkbaar is met die van de moeren in de Vier Ambachten (4.600
ha)93. Deze sterke Vlaamse aanwezigheid in onze streek, juist in een periode
waarin deze over de hele linie een sterke ontwikkeling doormaakte, moet in
hoge mate bepalend geweest zijn voor de verdere ontwikkeling. Stroop»4
meende op taalkundige gronden dat er in het namenmateriaal van de 13de
eeuw een sterke Vlaamse invloed is. Dat is nu heel wel verklaarbaar !

92 Indien de 30 gegoeden te Zevenbergen waarvan de oppervlakte onbekend is ieder slechts 10 ha
moer gehad hebben, resp. wanneer ze gemiddeld evenveel moer hadden als de zes wel bekende be
zitters ; te Etten zijn minimum en maximum oppervlakten volgens terreinkenmerken opgegeven.
93 MERTENS, 1982, 44.
94 STROOP, 1983.
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Opmerkelijk is wel het uiteenlopende karakter van de veenontginningen.
In alle gevallen betrof het uitgiften van woeste gronden waarin aan de opper
vlakte of op geringe diepte veen voorkwam. Toch zien we dat de ontginning
op verschillende manieren verliep : turfwinning, zoutproduktie, agrarische
activiteit, een en ander al dan niet na inpoldering. Het is daarbij van belang
vast te stellen dat de Vlamingen zich vrijwel uitsluitend op de turfproduktie
toelegden.
Vóór 1300 namen dus vooral Vlamingen het initiatief wat betreft de turf
winning. Na 1300 trad hierin een grote verandering op, die zich in het laatst
van de 13de eeuw al aankondigde. De moerkopers kwamen niet langer in
hoofdzaak uit Vlaanderen : ze kwamen nu vooral uit de streek zelf. Voor het
eerst doken tegen het einde van de 13de eeuw „inheemse" moerlieden-families
op. De familie Van der Marke had rond 1290 getracht een deel van de moeren
van de abdij van Sint-Bernaards bij het Middelmere in te palmen9*. Eén van
de betrokkenen, Hendrik Thomaszn, was ook meenter in de moer van
Roosendaal96. Een tweede familie van moerkopers begon met Godevaart ver
Lietwivenzoon, poorter van Bergen op Zoom en drossaard van de heer van
Breda. In 1292 kocht hij 15 ha moer van de abdij Drongen bij Roosendaal en
in 1294 68 ha moer van de heer van Breda bij het Barlake ten noorden van
Oudenbosch.
Het verschijnen van de lokale moerneerdersfamilies wil niet zeggen dat de
Vlamingen ineens vertrokken waren. In hun moeren werkten zij gewoon door.
Bovendien kocht de abdij Ter Duinen in het midden van de 14de eeuw nog
belangrijke moeren ten zuiden van Wouw en van Roosendaal97. De abdijen
van Middelburg en Tongerlo kochten grote moeren tussen Terheijden en
Breda98. Maar hiermee hebben we de voornaamste moerkopen van kerkelijke
zijde in deze periode wel genoemd : de moernering kwam voor het overige
geheel in lekenhanden.
Met deze moerneerdersfamilies zullen we nader kennismaken om wat te
proeven van het milieu waaruit de eerste lokale moerkopers afkomst waren.
Tevens kunnen we dan nagaan of en op welke wijze zij tot een economische
krachtsinspanning in staat waren, die vergelijkbaar was met wat de grote
Vlaamse kloosters en rijke grootsteedse burgers gepresteerd hadden. We
beperken ons daarbij tot de 14de eeuw, omdat het patroon dat we in die
periode aantreffen in de latere eeuwen van toepassing bleef, ook al raakte het

95 1291 nov 1 : RAA, ASB, ch 443.
96 1296 dec 31 : GYSSEUNG, 1977, nr. 1557.
97 1354 mei 9 : SMBR 1913 ; GABoZ, ARRR 80 (2 charters).
98 1324 jan 6, CERUTTI, 1956, nr. 119 en o.a. 1340 jul 24, HRENS, 1948-52, nr. 850.
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ondernemerschap veel meer verspreid, zodat de „families" wat uit het gezicht
verdwenen.
Zonder nu in een breedvoerige exercitie in 14de-eeuwse genealogie te ver
vallen, moeten we voor het vaststellen van de moerneerdersfamilies toch een
klein onderzoek in die geest uitvoeren. Doop-, trouw- en begraafboeken staan
ons daarbij niet ter beschikking. Vermeldingen van personen in de oorkonden
en de enkele vroege registers moeten ons verder helpen. Een extra hindernis is
het beperkte voorkomen van vaste familienamen buiten de adellijke kringen.
Veelal staat niet meer informatie ter beschikking dan doopnaam, de naam van
de vader en de plaats van herkomst. En zelfs deze herkomstnamen zijn niet
altijd duidelijk : zowel Bergen op Zoom, Steenbergen als Zevenbergen wor
den kortweg „Bergen" genoemd terwijl Geertruidenberg wel „De Berg" heet.
Pas veel later zullen deze herkomstnamen tot ware familienamen worden".
Een en ander betekent dat onze conclusies steeds erg voorzichtig moeten zijn.
Uit Gastel kwam de familie Van der Meere. Gerard van der Meere trad het
eerst op als getuige in 1291100 en was daarna schepen van Gastel1"1. Het water
door of langs het Barlake heette in 1301 „Gherards varde van der Meere" :
vermoedelijk had Gerard hier moeren en legde hij dit stuk vaart aan 102. Later
verkocht hij nog grond ten behoeve van de verlenging van die vaart naar
Barlebos103. Zijn zoon Herman bezat kennelijk een moer dat van dit nieuwe
stuk vaart gebruik mocht maken terwijl een mogelijke zoon of broer Janne
van der Maeere van Ghestel ca. 90 ha moer innam ten noordoosten van
Oudenbosch 104. Of de veel latere Willem van der Meere, die in 1390/99 een
moerdijk begon ten NO van Oudenbosch, familie was, kan slechts gegist
worden.
Te Bergen op Zoom startte de oudste moerneerders-familie met Godevaart
ver Lietwivenzoon, die in 1287 drossaard van het land van Breda werd, maar
toch tevens poorter van Bergen op Zoom bleef105. Eind 1301 verwierf hij
bovendien het drossaardsambt van Bergen op Zoom, zodat hij zich in 1305
met recht „dapifer totius terre de Breda" kon noemen 106. Dat hij lange tijd

BUITENHUIS & HEEROMA, 1972.
1291 dec 25 : MIRAEUS, 1723, II, 873.
101 1292 feb 2 : TAXN XIII, 150.
102 1 301 jun 24 : RAA, ASB ch 251
103 1302 feb 2 : ASB, E14.
104 1300 apr 24 : GYSSFLING, 1977, nr. 1869.
105 1292 aug 24 : GYSSELINO, 1977, nr. 1 ? 87.
106 1301 jun 24 : RAA, ASB ch 251 ; 1302 feb 2 : ASB, E14 ; 13^5 apr 28, RAA, ASB ch 265 :

99

100

„drossaard van heel het land van Breda".
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niet in zijn ambtsgebied resideerde hangt mogelijk samen met het feit dat eerst
kort na zijn ambtsaanvaarding de grenzen tussen de in 1287 gescheiden landen
van Breda en Bergen op Zoom getrokken werden 107. Opmerkelijk is dat hij
naar zijn moeder genoemd werd en het Bredase wapen deel uit maakt van het
zijne. Het is niet uit te sluiten dat hij een natuurlijk kind van een heer van
Breda was, mogelijk van Raso X van Gavere. Direct bij de aanvang van diens
bewind verkreeg hij immers zijn hoge ambt'"«. Godevaart behield zijn ambt en
woonplaats tot zijn dood in de herfst van 1312.
Deze drossaard, die na 1294 steeds Godevaard van Bergen (op Zoom)
genoemd werd, is voor ons vooral interessant omdat hij ook moerkoper was.
In 1292 kocht hij 15 ha moer in de moer van Roosendaal109 ; in 1294 68 ha
moer bij de Barlake110, nadien mogelijk nog een onbekend moer bij Ouden
bosch, van waaruit door een in 1301/2 gegraven vaart (de Oudenbosse Haven)
gevaren mocht worden'". Ook elders kocht hij nog moeren. Deze en andere
goederen waren in 1325 inzet van een geschil tussen zijn kinderen en de heer
van Bergen op Zoom112.
Sinds de koop in 1302 van de hertogelijke enclave van Roosendaals Gagel
donk was Godevaard ook Brabants leenman'". Zijn zoon Alsteen volgde hem
daarin op, maar hij verkocht dat goed aan Godevaard van der Dilft : die
komen we nog tegen. Alsteen nam ook deel in de Steenbergse Moer ten noor
den van Breda"'' en samen met zijn broer Herman in de moeren van Roosen
daal"5. Zijn zoon Gerard Alsteenszn kocht in 1339 samen met Godevaard van
der Dilft ruim 300 ha moer ter plaatse van de huidige Wouwse Plantage''^.
Een tweede Bergse moerneerdersfamilie stamt af van Alsteen Merceliszoon. Deze woonde te Bergen op Zoom en was daar ook schepen'". Hij nam
in 1310 deel in de Steenbergse Moer ten westen van Wagenberg"«. in 1324
verklaarde hij dat zijn huis een open herberg zou zijn voor de graaf van Hol
land en dat hij o.a. voor 30 paarden stalling zou zorgen terwijl ook het grafe

1287 jun 22 : CERUTTI, 1956, nr. 65 ; 1290 nov 6 : CERUTTI, 1956, nr. 71.
Raso was in de jaren 1254 - ca. 1262 voogd van de jonge heer van Breda. Mogelijk werd Gode
vaard in die periode verwekt zodat hij in 1287 25 tot 33 jaar oud was.
i°9 1292 aug 24 : GYSSELING, 1977, nr. 1187.
"° 1294 okt 13 : GYSSELING, 1977, nr. 1363.
1300 apr 24 : GYSSELING, 1977, nr. 1869.
"2 1325 apr 23 : GABoZ, ARRR 48.
113 1302 mrt 14 : CERUTTI, 1956, nr. 92.
114 1314 jul 4 : ERENS, 1928-9, nr. 43.
115 1312 dec 10 : CERUTTI, 1956, nr. 107.
116 1339 jan 6 : SMBR 1737.
"7 1300 apr 22 : TAXN XI, 162, nr. 9.
118 1310 jan 11 : CERUTTI, 1956, nr. 101.
107

108
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lijk gevolg goed verzorgd zou worden1". Deze geste past wellicht in de toen
malige politiek van de graaf van Holland, die er op gericht was Bergen op
Zoom in zijn invloedssfeer te brengen. Alsteens zoon Jan was in 1380 gegoed
in dezelfde Steenbergse Moer waarin zijn vader eerder deelnam 120, terwijl zijn
dochter Lysbet gehuwd was met Alsteen de Potter '21.
Deze Alsteen de Potter brengt ons bij een moerneerdersfamilie uit Steen
bergen, waarvan het eerste lid Jan de Potter was. Hij was een der andere deel
nemers in de Steenbergse Moer in 1310. Het was zijn zoon die met Lysbet
trouwde. Diverse leden van de familie De Potter namen samen in 1367 26 %
van de moeruitgifte ten zuiden van Steenbergen voor hun rekening en twee
leden ervan waren in 1380 nog gegoed in de Steenbergse Moer ten westen van
Wagenberg.
Ook in het allang weer verdronken dorp Valkenberg (ergens tussen Dinteloord en Willemstad) woonden enkele moerkopers. Met Melis Pieters Lüde
begon ook daar een moerneerdersfamilie. Melis en zijn zoon Lieman namen
deel in 300 ha moer ten zuiden van Oudenbosch122. Syzaris en Jan Lyemanssone namen in 1310 deel in de Steenbergse Moer bij Wagenberg. Jan was ook
na 1332 nog gegoed in de moer ten zuiden van Oudenbosch >23.
Te Steenbergen was Boudewijn Hermanszoon een belangrijk moerneerder.
In 1310 nam hij deel in de Steenbergse Moer ten westen van Wagenberg
in
1314 in de Steenbergse Moer ten noorden van Breda"". Drie jaar later werd hij
beleend met het schoutambt van Steenbergen126 en de inning van het kuipgeld,
de belasting op het geproduceerde zout, aldaar127. Hij bezat in Steenbergen
zeker twee allodiale huizen
Na 1337 kwam hij niet meer voor. Jacop Boudewijns van Steenbergen die te Etten een weide aan het klooster Catharinadal
schonk12«, was mogelijk een zoon, evenals Gerard Boudewijns die in 1354

1324 mei 13 : TAXN II, 142.
1380 sep 17 : ARAG, NDR 746.
121 1367 aug 1 : BEZEMER, 1897, 52.
122 1301 jun 24 : RAA, ASB ch 251.
123 1 332 nov 11 : RAA, ASB, charter op datum.
124 1310 jan 11 : CERUTTI, 1956, nr. 101.
125 1314 jul 4 : ERENS, 1928-9, nr. 43.
126 1317 jul 22 : ARAG, NDR 136.
127 ARAB, RK 542 II, 21R, 2vb : dit leen werd in een Brabants leenregister geboekt in de periode
dat de hertog rechtstreeks heer was in Breda, 1327-1339. Deze vermelding van het „Coupegeit"
werd door DELAHAYE, 1972, 60 foutief als „koopgeld" geïnterpreteerd. Beter begrepen bij VER119

120

VLOET, 1972, 117.
128 ARAB, RK 542 I, 4r, 2vo ; I, 4r, Ivo ; vermoedelijk in leen aan de hertog opgedragen ca.
1331.
1351 dec 4 : ERENS, 1928-9, nr. 63.
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schout werd van Steenbergen'30. Dat ambt bleef wel vaker in een familie han
gen. Godevaard Boudewijn Hermanszoon van Steenbergen bezat zelfs een ste
nen huis131. Andere zonen waren mogelijk Jan, die in 1357 deelnam in de ont
ginning van de Rucphense venen'32, en Gielis en Jacob die in 1367 kleine per
celen moer innamen ten zuiden van Steenbergen133. Willem Jan Boudijns, die
in 1380 deelnam in de moerdijk de Finere (Fijnaart), kan een kleinzoon
geweest zijn134.
Maar... heel dit bundeltje zonen kan ook horen bij een andere Boude
wijn : Boudewijn Gieliszoon van Steenbergen. Diens vader bezat kennelijk
een allodiale hoeve te Hoeven, die hij in 1298 aan de abdij van Sint-Bernaards
verkocht, toen deze abdij daar haar grote domein aan het opbouwen was13'.
Grootvader heette eveneens Boudewijn, maar over hem is niets naders
bekend. Boudewijn Gieliszoon bezat in 1332 gronden ten zuiden van Leur13\
getuigde bij een grenskwestie tussen Wouw en Steenbergen in 1329137 en moest
in 1338 samen met de Bredase rentmeester een nieuw bedijkingsplan voor het
Steenbergse Oudland opmaken138. Activiteit in moeren zijn van hem niet
bekend. Het is om die reden dat de genoemde reeks zonen vermoedelijk toch
van Boudewijn Hermans zal afstammen.
Toen de hertog van Brabant in 1327 het land van Breda aan zijn recht
streeks beheerde domeinen toevoegde, stelde hij Klaas van Nispen aan als
schout van het land van Breda. Deze voerde er een juridische reorganisatie van
het platteland door en verwierf daarnaast als leen van Bergen op Zoom gron
den en moeren ten westen van Nispen139 en bij Roosendaal. Zijn zoon Wouter,
die rentmeester van het land van Breda was, breidde daar het moerbezit aan
zienlijk uit140. Ene Godevaart van Nispen, mogelijk zijn zoon, was nog gegoed
in moeren te Steenbergen en bij Wagenberg141.

DELAHAYE, 1972, 60.
ARAB, RK 542 I, 9r, 1 vo.
132 1357 jan 5 : GR XVI, 55.
133 1 367 aug 1 : BEZEMER, 1897, 52.
134 1380 jan 20 : ARAG, NDR 740.
135 1 298 jan 7 : ASB E9.
13<> 1332 apr 15 : CERUTTI, 1956, 152.
137 1337 jun 8 : RAA, ASB ch 420.
138 1338 okt 31 : BEZEMER, 1897, 43.
139 1329 okt 18 : VAN LEEUWEN, 1685, 1029.
140 1 331 dec 20 : CERUTTI, 1956, nr. 146. Ten onrechte wordt aan hem de aanleg van de Roosendaalse Turfvaart toegeschreven. Zoals we al lieten zien, werd die vaart al tussen 1280-90 gegraven
en het document uit 1331 spreekt nadrukkelijk van de twee vaarten naar de Beke, die eerder ook
steeds genoemd werden.
141 1367 aug 1 : BEZEMER, 1897, 52 ; 1380 sep 17 : ARAG, NDR 746.
130
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Ridder Godevaart van der Dilft treffen we van 1339 tot 1380 in de moerhandel aan. Hij was ook enige tijd heer van de hertogelijke enclaves Borgvliet
en Roosendaals Gageldonk. Mogelijk was hij familie van Peter van der Dilft
die in 1310 deelnam in de Steenbergse Moer bij Wagenberg en misschien iden
tiek is met de gelijknamige en gelijktijdige schout van Antwerpen. Onduide
lijk is of Dirk van der Dilft, die ook wat moer bezat, familie was'«.
Naast deze moerneerdersfamilies vinden we in de archieven nog talloze
andere moerkopers. Enkele ervan willen we ter illustratie vermelden. Aard
van de Putte en Aard Dibbouts uit Antwerpen kochten samen kort na elkaar
moeren te Etten en te Wuustwezel'43 ; Ridder Jan Uten Houte, heer van Etten
en tal van andere heerlijkheden in Brabant, bezat moeren in Balru ten noor
den van Hoeven, in het Hoolmeer ten zuiden van die plaats en in Rucphen ; in
Balru en Hoolmeer werkte hij samen met Reinier van Urs144.
Opmerkelijk is dat al heel vroeg Lombarden in de moernering deelnamen.
In 1310, in de Steenbergse Moer bij Wagenberg, was dat Marcabot de Lombaert terwijl daar in 1332 een Diederic Lumbaertsmoer lag. Ook bij Bergen op
Zoom lag er een Lombardenmoer. In Steenbergen waren er al in 1308
Lombarden'4'.
De uitbreiding van de moernering was in de 14de eeuw vooral in handen
van mensen uit het onderzoeksgebied, terwijl de Vlamingen in hun eerder
gekochte moeren voortwerkten. Kerkelijke instellingen vormden een kleine
minderheid onder de moerkopers. De nieuwe moerkopers waren voornamelijk
„leken" die goeddeels tot bepaalde families behoorden. De andere moerko
pers, waaronder zeer grote, lieten zich niet tot families groeperen, mogelijk
omdat de benodigde informatie niet meer beschikbaar is. Bij de moerkopers
vonden we allerhande lieden : poorters van Antwerpen, Bergen op Zoom en
Steenbergen ; een Sint-Pietersman van Leuven die poorter was van Bergen op
Zoomw, ridders en knapen, drossaarden en schouten, maar ook Lombarden
en personen waar we verder niets van weten. Er behoorden dus duidelijk ook
leden van de hogere standen van die dagen tot de moerkopers en we vinden er
zelfs lokale adel en hoge ambtenaren onder. Van enkele moerlieden is het dui
delijk dat zij tot opmerkelijke welstand kwamen en zelfs over grote en stenen
huizen beschikten. Dit laatste moet rond 1330 toch nog uitzonderlijk geweest
zijn.

142
143
144
145
146

1353, CERUTTI, 1956, nr. 207.
1331 sep 7 : RAA, KART 320v, 321r ; 1332 apr 15 : CERUTTI, 1956, nr. 152.
1356 sep 29 : CERUTTI, 1956, nr. 219 ; 1357 jan 5 : GR XVI, 55.
1 308 aug 8 : BEZEMER, 1897, 20.
zie over St. Pietersmannen : KAPPELHOF, 1977.
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Deze lokale moerkopers gingen vaak gezamenlijk te werk en vormden dan
wat later een „compagnie" zou heten. Deze bundeling van krachten en het feit
dat de moerexploitatie vaak over enkele generaties binnen dezelfde familie
werd voortgezet waartoe onderlinge familiebanden extra borg stonden, schie
pen de mogelijkheid om toch vrij grote moeruitgiften te accepteren. We zien
dan ook dat wellicht de individuele uitgiften kleiner werden, terwijl toch grote
ontginningen bleven voorkomen. Bovendien werden aantal en spreiding nu
groter, zodat de totale krachtsinspanning bepaald indrukwekkend is.
We kunnen dus terecht spreken van een overname van de moernering door
mensen en kapitaal uit de streek zelf. Dit laatste wordt als het ware onder
streept door de wijzigingen die het Steenbergse recht onderging. Dit was zoals
we zagen van Vlaamse oorsprong maar werd in de loop van de 14de eeuw in
Brabantse zin herschreven '47. Stroop meent bovendien dat in de 14de eeuw de
Brabantse invloed op de taal van de streek sterk toenam'->8. Dit alles duidt
erop dat de Vlaamse invloed vooral in de grote aanvangsgolf van belang was
en in de 14de eeuw door een Brabantse afgelost werd.

6. Geografische spreiding van de uitgiften
Op kaart 27 is de ligging van de in de 13de eeuw uitgegeven veengebieden
schematisch weergegeven. De oppervlakte van de cirkels geeft de grootte van
die gebieden op schaal aan, behalve in de gevallen met erg kleine of niet goed
te schatten oppervlakte. De kaart laat de concentratie ten oosten van Roosen
daal heel duidelijk zien. De moeren bij Zevenbergen en Steenbergen komen
minder goed tot uiting doordat daarvan de uitgegeven oppervlakten niet goed
bekend zijn. De concentraties te Etten en Huijbergen springen wat minder in
het oog.
In vergelijking met de 13de eeuw verspreidde de bedrijvigheid in het veen
zich in de 14de eeuw veel meer, zoals kaart 28 duidelijk laat zien. Overal in de
noordelijke helft van het studiegebied kwamen toen moeruitgiften voor. Ook
nu hadden die in de buurt van Geertruidenberg en Antwerpen (St.-Job-in-'tGoor) vooral een agrarisch karakter, terwijl de zoutproduktie tot het noord
westen beperkt bleef.
De opmerkelijke groep moeruitgiften in het uiterste noordoosten bij Don
gen sluit nauw aan bij de grote golf 14de-eeuwse moerverkopen in de Lang
straat. Hier was het vooral de graaf van Holland die moeren verkocht. Vanuit
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VAN HAM, 1985b.
STROOP, 1983.
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Kaart 27. Moeruitgiften 13de eeuw.
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het Brabantse Loon op Zand werd bovendien een turfvaart naar Den Bosch
gegraven. De geschiedenis van de Langstraat valt echter buiten het bestek van
ons onderzoek.
In de loop van de 14de eeuw drong de moernering steeds verder door naar
het zuiden, waar de grond steeds hoger komt te liggen. In 1331 kochten Ant
werpse burgers een 65 ha groot moer ten zuidoosten van (het latere) Nieuwmoer. Dit werd later de Karthuizermoer. Het veenoppervlak moet er ongeveer
op 15,5 tot 16 m + N.A.P. gelegen hebben. In 1372 gaf Tongerlo voor het
eerst een groter moer (ca. 64 ha) uit. Innemers waren vooral mensen uit Essen
en Kalmthout. De kruin van dit moer, de Stompaerts Hoek, moet bij
17 m + N.A.P. gelegen hebben, misschien wel hoger. Deze twee hoog gelegen
moeren werden gebruikt om turf te steken.
Verspreid door heel het lage gebied in het noorden werden in deze periode
moeren ingenomen. De oppervlakten van de ons bekende nieuwe moerconcessies waren over het algemeen kleiner dan die op het Hoge. Bovendien ontbre
ken ze geheel in de strook langs de Schelde en Eendracht. In de 14de eeuw liep
de exploitatie van de moeren, die in de late 13de eeuw ingenomen waren,
natuurlijk nog een tijdje door. Ook als we die in de beschouwing betrekken,
blijft het zwaartepunt van de moer-activiteit in het Lage in het oosten liggen.
Op de kaart van de ligging en grootte van de 13de-eeuwse moeruitgiften
(kaart 27) zagen we dat toen de veenexploitatie nog hoofdzakelijk beperkt
bleef tot enkele centra, veelal de plaatsen waar veel Vlaamse belangen geves
tigd waren. In de 14de eeuw, toen het initiatief in moerzaken door personen en
instellingen uit de streek zelf werd overgenomen, kende de veenexploitatie een
ruime verspreiding in zowat heel de noordelijke helft van het studiegebied
(kaart 28). Hoe deze ontwikkeling verder verliep, wordt getoond op kaarten
29, 30 en 31.
De verspreidingskaart van de nieuwe moeruitgiften voor de 15de eeuw
(kaart 29) geeft een belangrijke teruggang aan. In het noorden was er een
reeks uitgiften in het lage gebied : het betreft vooral zoutwinning. In de strook
Bergen op Zoom-Breda ontbreken nu nieuwe moeruitgiften : daar waren ken
nelijk alle moeren al verkocht. Ten zuiden van deze strook werden er echter
weer talrijke moeren aangesneden, zonder uitzondering voor de turfproduktie.
Hier tekent zich een concentratie af, die op de twee volgende kaartjes
steeds sterker naar voren komt. In de 16de eeuw viel de noordelijke moerne
ring vrijwel geheel weg. Alleen bij Hoge Zwaluwe en in Dongen werden nog
moeren uitgegeven. In het zuiden werd de concentratie sterker. Er vormden
zich twee kernen : het gebied van het Moerven tot De Nol in Essen en Kalmt
hout en het gebied tussen Sprundel, Rijsbergen, Achtmaal en Nieuwmoer.
Ook onder Meer werd nu gemoerd. In alle gevallen betrof het turfproduktie.
Na 1600 versterkte de concentratie zich, maar tevens werden de uitgegeven
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Kaart 28. Moeruitgiften 14de eeuw.
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Kaart 29. Moeruitgiften 15de eeuw.
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Kaart 30. Moeruitgiften 16de eeuw.
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Kaart 31. Moeruitgiften 17de en 18de eeuw.
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oppervlakten steeds kleiner. Rond Breda werd direct na de Tachtigjarige Oor
log ook op enkele voormalige gemeynten turf gestoken.
De geografische ontwikkeling van de veenexploitatie kan nu als volgt
beschreven worden. Vanuit een vijftal in de late 13de eeuw met extern kapitaal
begonnen centra verbreidde de exploitatie van het veen zich in de 14de eeuw
over een ruim gebied, terwijl de bedrijvigheid in lokale handen kwam. In het
lage gebied handhaafde zij zich tot in de 15de eeuw. Moeruitgiften voor agra
rische exploitatie kwamen alleen in de omgeving van Antwerpen en Geertruidenberg voor. Voor het overige betekende de veenexploitatie steeds turfwinning. Naarmate het veen opraakte, verschoof het turfwinninggebied zuid
waarts, waarbij de uitgiften geleidelijk kleiner werden en zich steeds meer con
centreerden op twee gebieden : Moerven - De Nol te Essen en Kalmthout en
het zuidwesten van de gemeente Zundert.
Merkwaardig is dat, alhoewel de techniek voorhanden was om de hoogge
legen venen zodanig te verbeteren dat zij voor de landbouw bruikbaar waren,
men daar in deze streek maar weinig gebruik van maakte. Alleen in de omge
ving van Antwerpen, in de strook ten zuiden van de Maas en in de beemdengofdel van Hoeven, Etten en Princenhage troffen we hoofdzakelijk agrarisch
gebruik van de veengrond aan. Bij Antwerpen was die mogelijk reeds vroeg
met enige (maar niet veel) klei afgedekt149, langs de Maas betrof het nederzet
tingen die geleidelijk hogere delen van het veen moesten opzoeken wegens de
door de ontginning uitgelokte bodemdaling150. De beemdengordel was onbe
woond en werd vanaf de hogere gronden gebruikt"1.
Het einde van het moerbedrijf levert blijkbaar geen datum op die voor héél
het gebied geldig is. In het Lage eindigde deze bedrijvigheid tegen het einde
van de 15de eeuw ; in de strook Bergen op Zoom-Breda zelfs nog eerder : al
tegen 1400. In het zuiden ging men het langste door, tot in de 18de eeuw. Daar
hing het einde van de veenexploitatie samen met het opraken van de veenvoorraden. Zowel het opschuiven van de turfproduktie door de streek, het steeds
kleiner worden van de moerconcessies als ook de afnemende turfproduktie
duiden daar op. Uiteindelijk loonde een commerciële en grootschalige exploi
tatie niet meer, zodat de moeren tegen het midden van de 18de eeuw door de
grote ondernemers verlaten waren. Als einddata voor de grootschalige turf
produktie kunnen we de beëindiging van het turftransport over de vaarten
naar Roosendaal en Breda aanhouden : respectievelijk de jaren 1733 en
1743,52.
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HOOFDSTUK 6

ORGANISATORISCHE EN TECHNISCHE ASPECTEN
VAN DE VEENEXPLOITATIE

*

De grote veenvoorraden die, zoals we in hoofdstuk 3 zagen, aanvankelijk
in het studiegebied aanwezig waren, werden op uiteenlopende wijze geëxploi
teerd : ten behoeve van landbouw, turf- of zoutproduktie. Welke invloed deze
verscheidenheid had op de economie en het landschap van de streek, kan eerst
duidelijk worden als we meer weten over de exploitatie zelf, die in dit hoofd
stuk behandeld wordt. Daarna zullen we in hoofdstuk 7 de economische bete
kenis en in hoofdstuk 8 de landschappelijke gevolgen van al deze activiteiten
bespreken.
Van belang zijn nu in de eerste plaats de achtergronden die tot het besluit
leidden om moeren te verkopen en de wijze waarop die verkoop werd voorbe
reid en uiteindelijk plaatsvond. Na de verkoop werden de moeren ingericht
voor de produktie van turf, zout of agrarische Produkten. Bovendien moesten
voorzieningen getroffen worden voor de ontwatering en de afvoer van de Pro
dukten, alsook voor de huisvesting van de werkers in de moer. Typisch mid
deleeuws is dat aan grotere verkopen vaak een stukje rechtsmacht verbonden
werd.

1. De moerconcessies
In de middeleeuwen werden in deze streken de landsheren, graaf of hertog,
gezien als eigenaar van alle gronden die niet in privé-gebruik waren. Veel
grond raakte in de loop der tijden in het bezit van particulieren maar de oor
spronkelijke eigendomsverhouding kwam dan in een erfpacht tot uiting.
Daarnaast gaven de heren in een relatief beperkt aantal gevallen hun gronden
in leen uit. In het algemeen kunnen we de verkopen van veengrond als „con
cessies" voor de winning van delfstof of het gebruik van de grond voor agrari171

b.

sehe doeleinden beschouwen. Prims' betitelde dergelijke uitgiften het eerst als
„moerconcessies" en naar onze mening geeft dit woord heel goed weer wat er
gebeurde : de koper kreeg het recht om in een zeker gebied de delfstof „veen"
op zekere voorwaarden te winnen.
In ons studiegebied doet zich de bijzondere situatie voor dat in grote delen
vele rechten van de graaf van Holland en de hertog van Brabant in handen van
regionale machthebbers waren. De heer van Breda en na 1287 de heren van
Breda en van Bergen op Zoom traden welhaast volledig in 's hertogs rechten
voor wat het Markizaat en de Baronie betreft. Het gedeelte van Holland bin
nen het studiegebied hoorde op gelijke wijze onder de heren van Strijen.
Alleen Geertruidenberg en omgeving waren grafelijk, zoals alleen Turnhout
en ruime omgeving, Westmalle en delen van de Antwerpse Polders hertogelijk
domein waren. In de noordwesthoek van de Noorderkempen hadden de plaat
selijke heren meestal het recht om de woeste gronden uit te geven. We hebben
dus met vele heren te maken die bevoegd waren om moeren te verkopen, want
moergronden werden als deel van de woeste gronden steeds tot 's heren
domein gerekend.
In de directe omgeving van deze heren moet het besluit genomen zijn tot
zo'n verkoop. Het ligt voor de hand de beweegredenen daartoe in geldelijk
gewin te zoeken maar aardiger is het als de archieven er ons nader over zouden
inlichten. We kunnen dan twee impulsen onderscheiden : de impuls om te ver
kopen en de impuls om te wachten met verkoop. Immers, er stonden twee par
tijen tegenover elkaar, die beide maximalisatie van hun winst beoogden en
zich derhalve goed trachtten te informeren over de markt. Uit deze confronta
tie kwam het uiteindelijke besluit voort.
De basisgedachte zou een nobele drang tot ontwikkeling van 's lands eco
nomie kunnen zijn. Maar 's lands belang werd tijdens het ancien regime vaak
sterk verengd tot 's heren belang, zodat wij als laat-twintigste-eeuwers het eer
der zien als pure inkomstenverwerving. Aan de hand van enkele voorbeelden
zullen we trachten een beeld te schetsen van de overwegingen die konden' lei
den tot het verkopen van moeren.
In 1556 verkocht prins Willem van Oranje, heer van Breda, 50 bunder
(65 ha) moer tussen de Oude Zoek en Hulsdonk te Zundert. De opbrengst van
25.000 gulden had hij nodig om de bedijking van Klundert te bekostigen*. We
zien hier hoe het kapitaal dat besloten lag in moeren, vernietigd werd om
elders een permanente bron van inkomsten te verwerven. Immers, eenmaal af
gegraven moeren zouden niets meer opbrengen maar er ontstond een nieuwe

1 PRIMS, 1923, 4. Het werkwoord „concedere" komt reeds in deze betekenis voor in de oorkonde
1283 feb. 3, GOETSCHALCKX, 1909, nr. 279.
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en blijvende bron van inkomsten : verpachting van grote domeinbedrijven in
een kleipolder alsmede de tienden die van die en andere gronden in Klundert
betaald zouden worden.
Iets dergelijks probeerde de abt van Tongerlo in 1578 ook te doen. Sinds
1537 liep er al een project voor de aanleg van een nieuwe vaart van de Huijbergse Moeren (nu Kalmthoutse Hoek) naar Roosendaal. Door verschillende
omstandigheden was de aanleg steeds vertraagd maar nu, 1578, besloot men
toch eens vaart achter het project te zetten. Tongerlo beloofde een subsidie
van 8.000 gulden en een partij bomen. De abdij-moeren werden als onderpand
voor de subsidie gesteld. De oorlogssituatie verslechterde evenwel snel en Ton
gerlo moest blijkbaar nogal wat oorlogslasten betalen. Hierdoor kon de abdij
de f 8.000 niet op tafel leggen. Om de vaart toch te kunnen voltooien stelde de
abdij voor om 50 tot 60 bunder moeren te verkopen. Willem van Oranje ging
daarmee eind 1578 akkoord3. De verkoop lukte in 1581 en de eerste aanbeta
ling werd ontvangen4. De vaart werd afgebouwd maar een proefvaart wees uit
dat er nog verbeteringen nodig waren. Doordat kort daarna de Tachtigjarige
Oorlog in deze streek plots in alle hevigheid losbarstte, mislukte de opzet even
wel.
Na de oorlog bloeiden tal van initiatieven op. Een ervan kwam van jonker
Hendrik Cannaerts, die de heer van Breda erop wees dat de gemeynte van
Overveld (Prinsenbeek) jaarlijks slechts 8 of 9 gulden opbracht. Hij wilde
graag voor een klein deel ervan meer dan dat bedrag betalen. Cannaerts nam
in 1648 40 bunder in, tegen een koopsom van 37 gulden en een jaarlijkse cijns
van 20 gulden. Later breidde hij op gelijke wijze zijn bezit uit tot ruim 200
bunder'. In dit voorbeeld zien we het initiatief van buiten 's-heren omgeving
komen.
In een aantal gevallen blijkt men een voorgenomen verkoop uitgesteld te
hebben. Soms gebeurde dat omdat oorlogsomstandigheden het de kopers
onmogelijk maakten om te betalen. Interessanter is het dat tot uitstel besloten
werd op basis van marktverkenningen en marktregulatie. Een commissie, be
staande uit de rentmeester van de Oosterhoutse domeinen en drie moerlieden,
oordeelde in 1517 dat de moeren van Dongen erg goed en diep waren en wel
400 gulden per bunder zouden moeten kunnen opbrengen. Zij achtten het ech
ter niet verstandig om ze nu te verkopen omdat juist te Dongen nog vele, eer
der uitgegeven, moeren in produktie waren en de markt al met turf overspoeld
werd. Onder die omstandigheden zouden de moeren slechts honderd gulden
per bunder opbrengen. Het was dus beter om te wachten met verkoop.

3 AAT, EKH 643a.
« AAT, EKH 666.
5
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Soms kreeg de koper van moeren een zeker monopolierecht : gedurende
25 jaar zouden er geen nieuwe moeren uitgegeven worden, die hun Produkten
via dezelfde haven zouden uitvoeren «. Men kon elkaar inderdaad wegconcur
reren. De rentmeester te Etten van het St.-Janshospitaal van Brugge klaagde
in 1402 dat de turfprijs zover gezakt was dat hij voor dat geld geen turf meer
kon laten produceren. De exploitatie van de Monnikenmoer van Etten had
hem dat jaar 21 pond Vlaams gekost en slechts 15 pond opgeleverd. Dit kwam
door de „quader neringhe die daer in den lande ghezijn heift, ende bi der gro
ter multitude van moere die dheer Heynric vander Lecke huitegheven heift van
allen ziden"7. In 1407 begon het hospitaal deze moeren, of wat er van over
was, af te stoten. Ook dat gebeurde geleidelijk, mogelijk om de markt niet te
verstoren of om resterende turfgraverij eerst nog af te ronden8.
In 1695 werd door de moerlieden en de pastoors aan Tongerlo geadviseerd
in de Nol geen moeren te verkopen omdat het geld schaars zou zijn. De rent
meester van Tongerlo tekende daarbij aan dat dit in Roosendaal wel het geval
was maar niet bij de moerlieden van Breda en Bergen op Zoom. Bovendien
zou de turf in Zeeland, waar men turf te kort kwam, zijn geld wel opbrengen'.
We zien hier een stukje marktverkenning voordat tot verkoop van moeren
overgegaan werd.
Nadat besloten was tot verkoop van zekere gronden, moer of niet, kwam
het werk van de landmeter. Deze ging ter plaatse en zette de te verkopen gron
den, mogelijk op basis van aanwijzingen van de rentmeester, uit in het terrein.
De hoeken werden dan aangegeven met kuilen („putten"), met twee korte
greppels die elkaar kruisten („kruisput") of een L-vorm hadden („haak"). De
oppervlakte tussen deze merktekens werd vervolgens ingemeten en waar
schijnlijk ook in kaart gebracht. Uit dergelijke kaarten, die alle van na 1500
dateren, blijkt dat een moer in een reeks kavels verdeeld werd, soms 1, soms
10 bunder groot, kennelijk afhankelijk van de omstandigheden. Ook van deze
kavels werden de hoeken gemarkeerd en werd de zogenaamde „hemelsbrede"
oppervlakte bepaald. Voor de moerkoper was de hoeveelheid „leverbaar
moer" echter van veel meer belang10. Een enkele keer werd de leverbare
oppervlakte expliciet vermeld". Ook werden wel op de kaart de „slechte"
plekken aangegeven'2. Daar het de verkoper was die deze metingen liet doen,

LEENDERS, 1984b.
OCMW-Brugge, STJ, rek. 1402.
8 LEENDERS, 1979/80a, 94, 110.
9 AAT, EKH 619 briefje van Chr. v. Hove 1695.
10 Voor de begrippen „hemelsbreed" en „leverbaar" verwijzen wij naar paragraaf 2.3 ; voorts :
HIMPENS, 1982, noot 11 en GOOSSENAERTS, 1956-8, 293.
H Rucphen, 1357 jan 5 : GR XVI, 55.
12 Brouwersmoeren te Zundert, ARAG, VTH 1639.
6
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werd in de aankondiging van de verkoop niet te veel aandacht aan dergelijke
negatieve aspecten besteed.
De moerkopers moesten echter trachten tot een verantwoorde bedrijfsvoe
ring te komen. Zij hadden dus het grootste belang bij een grondige kennis van
de te kopen moer. Blijkbaar trokken zij naar de moer om er de veendikte en
veenkwaliteit te gaan peilen. We hebben daar kaarten van teruggevonden :
soms werd per kavel één peiling gedaan maar meestal deed men er meer per
hectare'3. Ook zullen de potentiële moerkopers om de waarde van de moer te
schatten de ligging van de moer ten opzichte van bestaande vaarten en wegen
overwogen hebben.
Hoe in de eerste eeuwen van de veenexploitatie de verkoop van de moeren
precies in zijn werk ging, werd niet duidelijk. Mogelijk werd een en ander
door persoonlijke contacten geregeld. Vanaf de 15de eeuw zien we de open
bare verkoop aan de hoogste bieder op de voorgrond treden. Wanneer de ver
koopvoorwaarden bewaard bleven, vallen daarin de traditionele regels rond
de verkoop met de „brandende kaars" direct op. Die interesseren ons minder
dan wat er ten aanzien van de moer zelf geregeld was. Drie voorwaarden zijn
dan van belang : werd de moer met of zonder de ondergrond verkocht ; werd
alleen de moerexploitatie voor een zekere tijd verkocht, of betrof het een
„eeuwige verkoop" en wat was het produkt dat men uit de moer verwachtte.
Een uitvoerig voorbeeld van dergelijke voorwaarden werd door Meeusen ge
publiceerd14.
Als de moer zonder de ondergrond verkocht werd (alleen de veenmassa
werd dan verkocht) konden de moerkopers dat veen exploiteren maar op de
ondergrond hadden zij geen recht. Dit betekent dat de kopers geen enkel be
lang hadden bij een secundair gebruik van de grond na verwijdering van de
veenlaag. Ze lieten het terrein daarom geheel onverzorgd achter, want de
zandondergrond was nog steeds 's heren eigendom. Waar de moer met de on
dergrond verkocht werd, ging het soms beter maar ook niet altijd. Immers,
zonder weldoordachte voorzorgen is de ondergrond van venen niet altijd goed
agrarisch te ontginnen. Daar in deze streek naar het schijnt geen „dalgron
den" gevormd werden tijdens het turfdelven, had men een zekere achterstand.
Deze werd deels weer goed gemaakt door aanvoer van mest per schip over de
turfvaarten. Zo zijn er in de voormalige veengebieden toch enkele, lange tijd
niet erg welvarende, gehuchten gevormd, zoals Schijf, Zegge, Nieuwmoer en
Kalmthoutse Hoek.

13 AAT, EKH 620, kaarten uit 1524-1526.
14 MEEUSEN, 1959, 136-143.
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De verkoop kon „voor eeuwig" gebeuren, voor een wel bepaald aantal
jaren of „zo lange daer moer inne is". Deze laatste constructie komt alleen
voor als de moer zonder ondergrond verkocht werd. Ook de verkoop voor een
aantal jaren was meestal zonder ondergrond. Men noemde deze vorm ook wel
„verhuringe". De voorwaarde met betrekking tot de tijdsduur had ongeveer
dezelfde uitwerking op het toekomstgericht werken van de moerkopers als de
met/zonder ondergrond voorwaarde.
Met betrekking tot het produkt dat de moer zou gaan opleveren zijn de ou
dere verkopen soms opvallend vaag. In de middeleeuwen moet uit de hele
tekst van de verkoop gedistilleerd worden wat de bedoeling was. Als daarin
„turftiend" of „zouttiend" vermeld werd, was de produktie van turf of zout
kennelijk te verwachten ; als er over gewone tiende gesproken werd, moet eer
der een agrarische bestemming beoogd zijn. Ook de identiteit van de kopers
verraadt wel eens de bedoeling. In latere documenten is het meestal wel duide
lijker wat het produkt zal zijn.
Naast deze wisselende voorwaarden zijn er steeds terugkerende. De be
langrijkste is wel dat men vaarten mocht graven naar bestaande vaarten en dat
men door die oude vaarten mocht varen zonder voor de aanleg ervan te beta
len. In ruil daarvoor moesten de moerkopers dan gedogen dat later uit te
geven moeren ook door hun nieuwe vaart zouden varen. Wel moest bijgedra
gen worden aan het normale onderhoud van de gebruikte vaarten. Deze voor
waarde is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van het turfvaartennet omdat op deze manier de aanlegkosten over grote tijd en vele ondernemers
gespreid werd. Het is zeer de vraag of zonder deze ,,aanbrei-voorwaarde" wel
ooit andere dan de grootste moeren in dit gebied afgegraven hadden kunnen
worden.
De koopsom van de moer kon vaak in enkele termijnen betaald worden.
Daarnaast moesten de moerkopers een jaarlijkse cijns (bij tijdelijke verkoop :
huur) betalen. Indien zij de koopsom niet voldeden, wat in oorlogstijd wel
voorkwam, werd de koop geacht niet doorgegaan te zijn. Wie volhardde in het
niet betalen van zijn jaarlijkse cijns, werd onteigend. Daar goede en kwade
kavels vaak gecombineerd werden (vergelijk hoofdland en volgerland in de
polders), verloor een moerkoper ook zijn hoofdmoer, als hij voor het reeds
uitgedolven volgermoer niet meer betaalde. Van volgermoeren was o.a. spra
ke in de moer ten oosten van Roosendaal, in de 400 bunder möèr tussen Etten
en Rijsbergen en bij Spillebeek ten westen van Essen. Kavels van de moeren
van Nieuw Spilbeek waren steeds gecombineerd met kavels uit de „Zuidmoer", en wel zó dat gemiddeld per gemet moer in Nieuw Spilbeek 1 deel „int
Zuytmoere" verantwoord werd'5. Een andere combinatie die wel voorkwam
15 AAT, CENS 11 (1510) f 170v ; CENS 12 (1518) f 328 : op 33 gemet 34 „delen" : vermoedelijk
eigenlijk 1:1.
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was er een tussen kavels moer en schuiten. Zo werden in 1463 bij Nieuwmoer
wat moeren, die reeds enige tijd in exploitatie waren, samen met de kennelijk
daarbij horende schuiten verkocht^.
In de middeleeuwen kwamen naast deze vormen van verkoop nog andere
voor. In enkele gevallen werden moeren in leen gegeven : er was dan wel spra
ke van een koopsom maar de jaarlijkse betalingen waren vervangen door een
betaling bij overerving of verdere verkoop. Dergelijke bedragen werden overi
gens ook wel op een symbolisch „paar witte handschoenen" vastgesteld. Ook
kwam het voor dat moeren in ,,allodium", in volle vrije eigendom'7 gegeven
werden. We zien dat vooral in de hoge middeleeuwen en de begunstigden
waren vaak kloosters. Een andere variant was dat de moer wel omwille van het
zieleheil van de gulle schenker zonder koopsom weggegeven werd maar soms
moest de verkrijger er toch jaarlijks cijns voor betalen, eventueel ,,zo lang als
er moer in is".
Deze veelheid van vormen van moerenverkoop heeft ons ertoe gebracht
om naar een in dat opzicht neutraal woord te zoeken. Aansluitend bij het in
deze streek destijds gangbare spraakgebruik zullen deze overdrachten vanuit
de heer gezien „uitgiften" genoemd worden ; vanuit de kopers „nemingen".
Daar waar het gaat om het recht om een laag delfstof weg te graven, kan met
een modern woord ook van „concessie" gesproken worden.
Hier werd alleen de primaire uitgifte behandeld. Na afloop van een termijn
van jaren kon een moer nogmaals uitgegeven worden. De voorwaarden waren
dan niet wezenlijk anders, tenzij de geringere kwaliteit van het resterende veen
tot bijzondere privileges noopte. De moerkopers konden overigens zelf hun
moergronden doorverkopen, al was voor dergelijke transacties wel 's-heren
toestemming vereist.
Nadat de moer verkocht was, konden de kopers aan het werk. Rauwe
moer moest eerst ontwaterd worden. Hiertoe werden er één of meerdere „rio
len" gegraven naar de dichtstbijzijnde vaart of beek. Een eenmaal ingenomen
moer werd of was reeds met riolen omgraven, ter onderscheiding van andere
moeren en tevens ter ontwatering van het veen. Zo werd in de 15de eeuw over
de Karthuizermoer in Wuustwezel gezegd : „...dat deselve moer in ouden tij
den met riolen omgraven heeft geweest ende metten selven graften van andere
moeren daerbij geleghen verscheijden, dewelcke riolen men noch claerlijk
daer siet..." >». De aanleg van dergelijke grensriolen werd ook wel „begraven"
AAT, ch 2047.
In Vlaamse oorkonden voor onze streek betekent deze term evenwel dat de grond in erfpacht
gegeven werd. Dit blijkt uit het charter van 1296 dec 31 (GYSSELING, 1977, nr. 1557) betreffende
moeren te Roosendaal. Het St.-Janshospitaal van Brugge betaalde we! degelijk cijns aan de heer
van Breda over een goed dat het hospitaal „in vrije eigendom" had.
18 AAT, EKH 138 extract uit een goederenregister van de Kartuizers van Antwerpen uit 1461,
f 34 ; verklaring uit 1453.
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genoemd19 terwijl de uitdrukking „binnen putten en palen brengen" er op
wijst dat men ook wel volstond met het aangeven van de hoekpunten door
middel van kuilen 20.
In een veen zijn er zelden „vaste punten" die zich goed lenen om bij het
uitzetten van grenzen behulpzaam te zijn. Het grenspunt Hanne-Wie-Wau
werd ook wel de „Ellendige Berk" genoemd, mogelijk naar een niet al te flo
rissante berkeboom. Meren in het veen werden herhaaldelijk als grenspunt ge
bruikt maar na verloop van tijd verdwenen ze soms door de moernering. Dit
verdwijnen van terreingegevens kon tot grensproblemen leiden. In het veen
nam men daarom nog al eens zijn toevlucht tot zichtlijnen op punten aan de
horizon. De torens van Wouw, Gastel, Loenhout, Nispen, Zundert en Breda
werden daarvoor gebruikt maar ook de molens van Essen en Capelle in de
Langstraat 21.
Bij agrarische ontginning van veen volgde op ontwatering en omgraven
met riolen de aanleg van een hoofdwatergang (als dat al geen natuurlijk water
was) en plaatsen voor de boerderijen. De kavelindeling, die mogelijk al voor
afgaand aan de verkoop uitgezet was, werd ten behoeve van de ontwatering
met riolen geaccentueerd : op ieder kavel een bedrijf en de bedrijfsgebouwen.
Vorm en grootte van de kavels was deels traditioneel bepaald op ,,een hoeve".
Zoals we bij de behandeling van de landmaten al zagen, was in Brabant een
hoeve een strook van ca. 15,5 ha, die 12 maal zo lang was als breed. In sommi
ge delen van het aangrenzende Holland gold deze opzet ook, in andere ging
men uit van een hoeve die wat smaller was en 16 maal zo lang was als breeds.
De hier geschetste inrichting werd in Holland al herhaaldelijk aangetroffen
en beschreven. Rentenaar » deed dit voor het Hollandse deel van ons studiege

1324 apr 25 (ARAG, NDR 162) : „heeft doene begraven" (bij Geertruidenberg).
1339 jan 6 (SMBR 1737) : te bringhene binnen putten ende binnen palen.
21 Enkele voorbeelden :
* AAT, EKH 611 ao 1525, uitgifte moer bij Spilbeek : westgrens zal lopen „van dien eyckenpale
recht uut noortwaert drieboemende tot opte westcant vanden tooren van der kercke van
Wouwe".
* ARAG, NDI 275 meting Dongense moeren 1532. Richtpunten zijn de toren van Breda, de
molen van Capelle en de Normansput (lokaal grenspunt).
* ARAG, NDI 340, uitgifte van 225 bu moer, ao 1531. De grens wordt ö^ä. gevormd door een
riool „welcke ryole loopende is vander Kockelmeere ende Ketelmeere suytwairts op raeyende
op die kercke van Grootsundert.
* ARAG, NDH 1018 uitgifte 1545 nov 10 van 50 bu moer west van Zundert. De grens hiervan
is o.a. een 841 roeden (3150 m) lange lijn die raait op de torens van Nispen en Grootzundert.
* ARAG, NDH 1019 f 476v : riool raaiend op molen van Essen ; vaart raaiend op toren van
Loenhout.
Zie ook : VERSCHUREN, G., Oude raaien in Zundert, HGT VI (1988) 88-91.
22 zie ook paragraaf 2.3.
19

20

23

RENTENAAR, 1964.
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bied. Elders in dat studiegebied menen we een variant daarop te zien : men ge
bruikte de rand van het veen tegen de hogere gronden als vestigingsbasis en in
plaats van een waterloop is er dan een zandweg langs de huizen. De afwatering
werd gericht op een riool achter in het veen. Deze vorm treffen we aan te Oos
terhout, te Dongen en mogelijk te Hoevenen.
Langs de rand van het Hoge vinden we nog een derde variant. De boeren
van het Hoge haalden op de veengronden van het Lage een bijzonder rijke
hooioogst binnen. Zij konden daarbij in de regel gaan tot de eerste rivierloop
van betekenis. Eigenlijk is er hier sprake van een sterke uitvergroting van de
vaak smalle beemden van het normale Kempische dorp2". Voor de verkaveling
betekende dit dat er zeer lange stroken werden aangelegd zodat ieder kavel
vanaf het Hoge bereikbaar zou zijn. Ook werden er wegen vanaf het Hoge de
beemden ingeleid, die verderweg gelegen kavels ontsloten. Het bestaan van
dergelijke wegen blijkt al vroeg : toen in 1268 het gebied van Etten onder de
palen van de Hoeven uitgegeven werd, behield het oudere dorp Etten midden
er doorheen enkele 50 m brede wegen naar de beemden ten noorden van de
nieuwe uitgifte25.
Niet alleen waren de beemden in de rand van het Lage enkele kilometers
breed, de afstand waarover de boeren erop af kwamen was ook veel groter
dan in het Kempische dorp. Men karde het hooi overigens niet voor niets over
grote afstanden. Het vele beschikbare hooi maakte een grotere veestapel
mogelijk die, door de grotere mestproduktie, de mogelijkheid bood om een
grotere oppervlakte op de zandgronden te beakkeren26. Rond 1800 kwam
daardoor in een 8 tot 10 km brede strook van het Hoge vrijwel geen woeste
grond meer voor27. Maar al in 1475 verklaarden inwoners van Princenhage
dat de meeste (inmiddels voormalige) vroente in hun dorp al aan particulieren
uitgegeven was28. Het gebruik van de rand van het Lage voor de hooiproduktie had dus al vroeg een 8 tot 10 km reikende uitstraling op de structuur van
het agrarisch bedrijf van de aangrenzende zandgronden. Met deze aantekenin
gen over het agrarisch gebruik van het veen willen we hier volstaan, om ons
verder vooral te richten op de turf- en zoutproduktie.
Vanuit moeren die voor de turfproduktie bestemd waren moest er na ont
watering en omgreppeling een vaart op volle breedte doorgetrokken worden
naar een naburige turfvaart. Zo mogelijk werd de nieuwe vaart langs alle
kavels van de moer geleid. Op de kop van de kavels werden stapelplaatsen ge

zie afb. 1 in par. 2.2.
1 268 jan : MEIJERS, 1929, 240 ; LEENDERS, 1979/80a, 24-27.
2« KLEP, 1973, 98.
27 THURKOW, 1984, kaart 6.
28 CERUTTI, 1972, nr. 795.
24
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maakt, met aanlegplaats voor de schuiten : de „anthoofden". Op of nabij de
moer moest een plek gezocht worden waar de keten van de delvers konden
staan : een zandopduiking of de berm van de vaart waren heel geschikt om als
„keetveld" of „keetheuvel" te dienen. Naarmate de veenlaag opgeruimd
werd, kon het nodig zijn de inrichting van het gebied te veranderen omdat er
lastige hoge plekken te voorschijn waren gekomen. Vaarten werden daar dan
omheen geleid. Uiteindelijk concentreerde de turfgraverij zich op de plaatsen
met het diepst gelegen veen terwijl de rest van het gebied al in woestenij was
vervallen of misschien gedeeltelijk (door de delvers ?) in cultuur was gebracht.
In uitgedolven laagten werden waterreservoirs aangelegd, de zg. „houwers".
Daarmee kon men de vaarten van water voorzien. Immers, naarmate het veen
weggegraven werd, kwam de constante watertoevoer naar de vaarten in het ge
drang. De grote vennen die de 19de-eeuwse kaarten ons tonen, gingen vaak te
rug op dergelijke houwers. In de volgende paragrafen komen we op de inrich
ting van deze turfproduktiegebieden nog terug.
Bij zoute moeren kan eveneens deels dezelfde opzet als in de turfmoeren
toegepast zijn. Maar hier zijn toch juist andere vormen kenmerkend : de
moerdijken en de opdrachten. Moerdijken zijn ringdijken die men buitendijks
aanlegde. Binnen die ringdijk kon men, beschermd tegen het getij, het zoute
veen weggraven en verwerken tot zout. Nadat de omsloten moer geheel was
uitgeput, verliet men de ringdijk om elders een nieuwe te beginnen. Moerdij
ken blijken daardoor veelal alleen uit archivalia en het is steeds moeilijk ze
enigszins nauwkeurig te lokaliseren. Vervloet publiceerde de uitgiftebrief van
zo'n moerdijk". Alleen de Moerdijk bij de er naar genoemde bruggen bleef in
het terrein een duidelijk herkenbare eenheid. Van de opdrachten is weinig be
kend. Vervloet vermeldde er slechts één : „eenre opdracht die ghehaelt is in
die wilde zee". Hij vermoedt dat een opdracht een kunstmatige heuvel in de
gorzen was, waar men de darink, het in de omgeving van onder het slik wegge
haalde zoute veen, verzamelde30.
Van Ham31 heeft de moergerechten reeds uitvoerig behandeld. Daarom
volstaan we hier met de hoofdlijnen. Moergerechten waren een vorm van be
perkte rechtspraak die vergund werd aan sommige moerkopers. Vermoedelijk
vooral om de orde te handhaven onder het vaak rumoerige arbeidersvolk, kre
gen zij dan vergunning om een schepenbank in te stellen die bevoegd was tot
het opleggen van boetes tot een zeker maximumbedrag. Voor ernstiger delic
ten bleef men aangewezen op het normale gerecht voor die streek. De macht
van de moergerechten strekte zich, behalve over de moer, ook uit over de

29 VERVLOET, 1972, 168, 169.
VERVLOET, 1972, 124 : bij Steenbergen ; 115, 116.

30
3'

VAN HAM, 1981b.
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vaartkanten en beperkte zich in sommige gevallen zelfs geheel tot die strook.
Men sprak dan wel van vaartgerecht. Daar op de vaartkanten gehuchten voor
kwamen, zullen de vaartgerechten niet alleen betwistingen tussen schippers en
over het vaartonderhoud beoordeeld hebben. Het is moeilijk de vaartgerech
ten van de moergerechten te onderscheiden. Moergerechten betroffen een
moergebied maar soms ook de daarbij horende vaart. Ook kon het voorko
men dat moergerechten bevoegd waren op vaarten en moeren die over een
groot gebied verspreid lagen. Dit was o.a. het geval met het in 1556 opnieuw
ingestelde moergerecht van Oudenbosch 32.
Van Ham stelde al vast dat er formeel gezien veel overeenkomsten bestaan
tussen moergerechten en de polders in deze streek. Zelfs vormden zich in de
moeren organisaties die dicht aanleunden bij de waterschapjes. De actieve
moerlieden in de moer vormden dan een orgaan dat belast was met het regelen
van de waterhuishouding, ontwatering, schouw op sloten en dijken enz. Al
heel vroeg vinden we dit te Zevenbergen 33, wat later tussen Sprundel en Rijsbergen34.

2. De uitvoerhavens

,

Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda zouden volgens Crompvoets35 dé
drie turfmarkten van de streek geweest zijn. Van Schaik" vermeldde evenwel
zeven turfvaarten, wat evenzovele uitvoerhavens doet vermoeden. In feite zijn
er minstens 19 uitvoerhavens geweest waar de turf of het zout in grotere sche
pen geladen werd voor transport over grote afstand37. Die havens waren niet
alle even groot of belangrijk. Er waren werkelijk grote havencomplexen maar
ook hele kleine. Sommige uitvoerhavens floreerden gedurende een eeuw, één
enkele hield het 450 jaar vol.
In deze havens moest plaats zijn voor het afmeren van de turfschuiten en
van de grotere zeegaande schepen. De turf werd niet rechtstreeks overslagen
doch eerst op het hoofd gezet. Daar werd hij gemeten en waarschijnlijk per
soort gesorteerd. Men betaalde er het „lastgeld" en het „vaartgeld" in een
kantoortje. Ook was de haven een plaats waar veel turf verkocht werd. De
grond van de haven en de losplaats werd vaak met de moeruitgifte door de
heer aan de moerkopers verkocht. Zij moesten zelf voor de aanleg van de in-

32

33

VAN HAM, 1980b, I, 92.
1296 jul 1 : GYSSELING, 1977, nr. 1509 ; 1306 jul 3 : OCMW-Brugge, STJ, ch 311.

34

1430 : CERUTTI, 1956, nr 399, punt 7.

35

CROMPVOETS, 1981.

36

VAN SCHAIK, 1972.

37

Deze havens worden opgesomd in tabel 15 in par. 6.3
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Kaart 32. De turfhoofden van Roosendaal, Oudenbosch en Leur (verbeterd
naar : RENES, 1985).
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frastructuur zorgen. Op het Roosendaalse Turfhoofd hadden verschillende
moeren ieder een gedeelte. Nadat de heer van Breda een der moergerechten
had teruggekocht, kon hij zijn deel van het hoofd verhuren.
Grote constructies zijn bekend van Roosendaal (het Turfhoofd), Ouden
bosch (het Bosse Hoofd) en Leur (Lichttorenhoofd). Kleinere hoofden waren
er aan de andere vaarteinden, zoals te Bollendonk onder Etten. In Steenber
gen, Zevenbergen, Breda en aanvankelijk ook te Bergen op Zoom fungeerde
de haven waarschijnlijk als turfhoofd. Bij Terheijden wordt het voornaamste
eindpunt gekenmerkt door het toponiem „De Kraan". Stond daar een los
kraan ? Het Turfhoofd te Geertruidenberg was vermoedelijk eerder het punt
waar de turf, die in de stad verstookt werd, aangevoerd werd3«.
Op kaart 32 zijn enkele van de grote turfhavens afgebeeld. Op de Leur
werd het hoofd gevormd door een landtong tussen de Zoute Vaart aan de
oostzijde en de Verse Vaart aan de westzijde. Aan de noordpunt kwamen
beide vaarten samen. Van daar af liep de Leurse Vaart naar het noorden, naar
de rivier de Mark. Het hoofd had hier een maximale lengte van 900 m.
Te Oudenbosch werd in 1301 een hoofd ingericht aan de westzijde van het
bos (nu : de dorpskom). Een stuk grond van 2,5 ha diende kennelijk als turf
hoofd. Een eindje verderop, aan de Zoute Vaart van Oudenbosch, werden 12
percelen van ieder 11 bij 68 m gevormd, samen een rij van 135 m lang. Op
ieder perceel zou een pannekeet gebouwd worden. Nadrukkelijk werd verbo
den dat de moerneerders er een compleet dorp of een stadje van zouden
maken, want hen werd verboden om vesten, molens, scholen, kosterijen en
dergelijke te bouwen ! 39. Dit complex van 3,5 ha zal als hoofd voor de 300 ha
grote moeren in het Oudenbosse Laag gediend hebben.
Later ging men het vanuit Oudenbosch verderop zoeken : in de moeren bij
Schijf op de grens tussen Rucphen, Zundert en Kalmthout. Toen zal het zoge
naamde Bosse Hoofd in gebruik genomen zijn. Op deze vooruitspringende
punt van de hogere gronden, waar de vaart een hoogteverschil van 6 m moest
overwinnen, werd een S-vormige structuur van wallen en grachten aangelegd,
waarvan de juiste functie nog niet duidelijk is (kaart 33). Deze structuur dient
nader onderzocht te worden. Voorlopig blijft onduidelijk of hier een reeks
spuien lag, dan wel of de in de bovenvaart aangevoerde turf werd uitgeladen
en overgeladen op schuiten in een separate benedenvaart. De aanwezigheid
van een hoofd, juist op deze plek, doet iets dergelijks vermoeden. Gezien de
hoogteligging van het aangrenzende Oudenbosse Laag (bodem tussen 0 en
1 m + N.A.P.) is het zelfs niet onmogelijk dat er zeeschepen tot hier kwamen.

38

MARGRY, 1983.

39

1301 jun 24 : RAA, ASB, ch 251.
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Kaart 33. Het Bosschenhoofd anno 1932 (bron : interpretatie van lucht
foto Topografische Dienst Nederland, 1932).
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Dit hoofd was 400 m lang. Op de Gastelse Kaart uit 1565 staat het Bosse
Hoofd nog afgebeeld. Het 19de-eeuwse dorp Bosschenhoofd ligt veel zuide
lijker.
Te Roosendaal werd langs de zuidelijke turfvaart naar de Roosendaalse
Vliet een groot turfhoofd aangelegd. Het was verbonden aan het vaartgerecht
van de Jan van Nispensvaart en werd in 1448 door de heer van Breda terugge
kocht, mogelijk in verband met de verveningsplannen bij Nieuwmoer en Zundert40. Binnen een jaar verkocht de heer een deel van het hoofd aan de innemers van Nieuwmoer. Van het in 1448 gekochte deel kregen ze de helft. Dat
deel lag aan de noordzijde van de vaart. Aan de zuidzijde hadden de onderne
mers zelf een hoofd van 228 m lengte aangelegd. Tussen het einde van dit stuk
en het eindpunt van het hoofd restte nog 28 m, zodat heel het zuidelijke hoofd
256 m lang was41. In 1455 gaf de heer van Breda aan de innemers van de Zundertse moeren hier nog 342 m kadelengte op het hoofd „om de voirs. torve
daer op te settenen". Voorts mochten zij een deel van het huis gebruiken, dat
de heer van Breda op het hoofd had staan«. In 1463 verkocht een van de drie
innemers van Nieuwmoer 75 % van zijn rechten op dit stuk hoofd waarop
ook een huis stond43.
De Gastelse Kaart geeft dit hoofd weer als een hoefijzervormige wal waar
de vaart in uitloopt. Aan de buitenzijde werd de wal bespoeld door grachten
die in open verbinding stonden met de nabije Roosendaalse Beek. Die beek
was aanvankelijk erg kronkelend. In 1460 werden de eerste paar kilometer ten
noorden van Roosendaal reeds gekanaliseerd, ongetwijfeld omwille van de
turfuitvoer. Dit kanaal werd wel het „schiprijk water" genoemd. Op de kaart
van Adan uit de late 18de eeuw staat het Turfhoofd als opgeheven getekend.
Het hoefijzer was in de top doorgebroken en de turfvaart vloeide vrij in de
Roosendaalse Beek. Op de kadasterkaart van 1832 is de toestand verder ver
anderd. Thans maakt deze plek deel uit van het bedrijfsterrein van de plaatse
lijke suikerfabriek.
In de periode 1583-1610 lag de moernering in de streek van Roosendaal Huijbergen - Kalmthout - Nieuwmoer geheel stil wegens de oorlog. Daarna
werd ook het hoofd te Roosendaal weer hersteld, waarbij er 1,5 km vaart zo
breed moest zijn dat er 2 schuiten elkaar konden passeren, met verder stroom
opwaarts een vak dat 3 schuiten breed moest zijn. Het gaat hier om het vaart-

1448 mei 4 : ARAG, NDR 1585.
1449 feb 24 : ARAG, NDR 1612.
42 AAT, EKH 612 ; voorts in 1455 bij de uitgifte van Zundert-west : „onse anthoode tot Rosendale die ons daer toebehoren tot tsestich roeden langhs der vaert gaende ende twintich voeten alke
roede lanc ... om de voirs. torve daer op te setten", dit tegen 1 gouden leeuw bourg/jaar per
roede. Met het gebruik van „Onse ghedeelte vanden huysinghe op danthoot staende".
43 ARAG, NDR 1870.
40
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Kaart 34. Het turfhoofd van Bergen op Zoom (naar gegevens W.A. v.
HAM).
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Grebbe, ca. 1485 begin overkluizing
Haven
Zoutketen
Waterbekken watermolen
Scheepswerven
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gedeelte vanaf de aansluiting van de Roosendaalse Vaart op de Jan van Nispensvaart. Het zeer brede gedeelte was denkelijk een soort rangeerterrein en
wachtruimte voor schuiten terwijl het twee-schuitenvak grotendeels met het
hoofd zelf samenviel44. In 1634 werd het deel van het Roosendaalse Turfhoofd dat tot de Bredase domeinen behoorde beschreven als een strook van 12
percelen van ieder 25 m breed, samen dus 300 m lang. Voorts hoorde aan de
noordzijde van het turfhoofd nog een strookje van 13 m tot de domeinen,
evenals een plekje van 5 m waarop een huisje stond45. Particulieren bezaten de
rest van het turfhoofd.
Kleine uitvoerhavens hebben minder duidelijke sporen nagelaten, zowel in
het archief als in het terrein. Niettemin kunnen er enkele kanttekeningen bij
gemaakt worden. Door de heer van Breda werd aan de Brugse Godshuizen in
1297 1 bunder grond beschikbaar gesteld ten behoeve van de aanleg van het
turfhoofd op de Bollendonk nabij de uitmonding van de Ettense Monniken
riool in de Mark46. We menen deze plek te herkennen in een verbreding van
het vaartspoor in de verkaveling op 600 m van de Oude Mark (nu Leurse
Haven). Na 1375 kwam dit hoofd ongunstig te liggen omdat een nieuwe vaar
weg naar de Dintel aantrekkelijker was geworden. Er is toen een nieuw hoofd
aangelegd op de plaats waar de dwarsverbinding tussen de Kibbelvaart en de
Monnikenriool, de Riddervaart, in de Kibbelvaart uitkwam. Het perceel in die
hoek is nog steeds merkwaardig geaccidenteerd. De Kibbelvaart was inmiddels
aangetapt door de jonge getijdekreek De Lake waarlangs men in de Dintel kon
komen.
Niet ver van de Doorlechtse Kapel aan de autoweg Roosendaal-Zevenbergen was er ook zo'n kleine uitvoerhaven. De juiste ligging ervan is niet duide
lijk. Na 1400 zal die haven geen turf meer geëxporteerd hebben. Ten westen
van Steenbergen moet ook de Vlamink vaart een eind-haven gehad hebben.
Het is zelfs niet uit te sluiten dat die haven tot de stad Steenbergen uitgroeide
alhoewel het ook denkbaar is dat het Koeveringe, dat in 1290 een belasting op
gewonnen zout betaalde, de haven en nederzetting aan deze vaart was. Door
latere overstromingen is het toenmalige landschap geheel met klei afgedekt,
zodat we hier in gissingen blijven steken. Ook te Oordam is de oude situatie
niet meer te reconstrueren. Hier kwam de ontwatering en mogelijk een vaart

AAT, EKH 640 ao 1610.
ARAG, NDH 3605, rekening Roosendaal 1634, fol 91v Anthoofde. Onthoofde tot Roosendaal
aen de noortzijde van de vaart die eertijts de heere van Elderen plach te gebruijcken. 12 percelen
(ieder ?) 4 roeden 9 voet breed (1 r = 20vt) (25,2 m) met nog 2 r 6 v (13 m) Anthoofts gelegen aan
de noordzijde van de turfhoofdde, west van de rijsberm ende anthooffde door C. Swaens en
C. Aertsen aldaer gemaakt ; plus 18 voet (5,1 m) dat is de helft van hei einde van het turfhoofd,
met een huisje erop.
46 1297 apr 15 : GYSSELING, 1977, nr. 1599
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vanuit de moer van Oorderen en Lillo aan de Schelde. Het dorpje Oordam
verdronk evenwel in latere overstromingen die er een diepe geul uitspoelden.
Te Bergen op Zoom, Steenbergen, Zevenbergen en Breda viel de turfhaven
met de haven van de stad samen. In Bergen op Zoom was de haven aanvanke
lijk het natuurlijk verlengde van de turfvaart. Het is evenwel niet uit te sluiten
dat de vaart er op een reeds bestaande haven gericht werd, al is dat moeilijk te
controleren omdat deze ontwikkeling zo vroeg plaatsgreep. Door de overklui
zing van de Moergrebbe, het gedeelte van de Bergse Moervaart binnen de stad,
was dat water vanaf ca. 1485 voor turftransport ongeschikt geworden. Bij de
vernieuwing van de Moervaart in 1529/30 werd daarom een nieuw eindpunt
aangelegd ten noorden van een strook „anthoofden" die de vaart daar scheid
de van de Bergse haven. Deze opzet vergemakkelijkte de overslag van turf en
bood volop gelegenheid tot handel (kaart 34).
In Steenbergen lag de haven eerder dwars op de vaart, die mogelijk pas in
1367 tot stand kwam. De Steenbergse haven was toen al een eeuw oud. Ook de
Bredase haven is veel ouder dan de turfvaart van 1618. Het ligt voor de hand
dat de turfschepen daar afmeerden in de reeds vanouds bestaande haven.
Alleen te Zevenbergen lijkt de aanleg van de haven en de vaart onverbreke
lijk met elkaar verbonden. Dit leiden we af uit de omstandigheid dat Zeven
bergen, zijn haven en zijn moeren plots en te zamen in alle volledigheid ver
schijnen in 1287. Dit wekt de indruk dat het hier om een op de turfexploitatie
gerichte nederzetting gaat. Dat de vaart een kleine knik maakt bij het binnen
komen van de haven is te begrijpen omdat op deze manier de haven meer
dwars op de rivier kwam te liggen en er zo ruimte ontstond voor de vrijwel
symmetrische stadsplattegrond die hier gerealiseerd werd (kaart 35).

* 3. De vaarten
De uitvoerhavens waren steeds het eindpunt van één of meer turfvaarten.
Deze vaarten waren bijzondere constructies. Over een lengte van vele kilome
ters was er een waterweg uitgegraven, deels in het veen, deels in het zand.
Hoe het tracé van een vaart tot stand kwam, was een zorg van de moerkopers en hün archieven zijn meestal verdwenen. Alleen over de vaart van de
Huijbergse en Nolse moeren naar Roosendaal werden wat meer gegevens ge
vonden omdat bij uitzondering de heer van Breda en de abt van Tongerlo er
zelf nogal bij betrokken waren. De aanleg van die vaart wilde helemaal niet
lukken. Het plan werd in 1525 geboren en pas in 1610 kwam de vaart in ge
bruik ! Dat wil tevens zeggen dat de historie van deze vaart niet representatief
is voor de vaartaanleg in het algemeen.
Bij de uitgifte van moeren tussen Essen en Huijbergen rond 1525 kwam
kennelijk het plan op om de daar gewonnen turf niet — zoals gebruikelijk —
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naar Bergen op Zoom te brengen maar naar Roosendaal47. Dit plan hing
samen met het feit dat Roosendaalse moerlieden deze moeren kochten. Tongerlo voorzag dat de vaart veel ging kosten en stelde een subsidie van f 1000,in het vooruitzicht. In 1529-30 werd echter de vaart naar Bergen op Zoom ver
nieuwd, wat best uit concurrentie-overwegingen gebeurd kan zijn*«. Mogelijk
zijn de Roosendaalse moerlieden bij hun heer gaan klagen want op 17 mei
1535 schreef deze aan de abt van Tongerlo dat hij wilde dat de vaart naar Roo
sendaal nu echt aangelegd zou worden. Voorkomen moest worden dat de turf
uit de nieuw uitgegeven moeren via Bergen op Zoom uitgevoerd zou worden.
Zachtjes dreigde hij de Tongerlose privileges voor het transport van turf
vanuit Nieuwmoer door het land van Breda in te trekken als de vaartaanleg
zou blijven stagneren"'.
Twee-en-een-half jaar later kwam er een contract tussen Breda en Ton
gerlo tot stand, dat bepaalde dat alle turf uit Essen en Kalmthout naar Roo
sendaal zou worden gevoerd en nergens anders heen. Daartoe zou door Ton
gerlo en Breda op gezamenlijke kosten een vaart worden aangelegds». Kort
daarna zijn de abt van Tongerlo en René van Chalons, de toekomstige heer
van Breda, te Wuustwezel samengekomen en van daar naar Essen gereisd.
Gezamenlijk zijn beide hoge heren het tracé van de vaart gaan verkennen.
Besloten werd om drie lieden een nadere studieopdracht te geven. Zij moesten
ook de aan te kopen gronden taxeren en in hun rapport een overzicht geven
van de hoogten en diepten, de benodigde bruggen en spuien. Op 11 februari
1538 berichtte René van Chalons de abt dat hij het rapport gezien had en dat
de abt het maar eens moest laten controleren, om daarna samen tot uitvoering
over te gaan si.
Ondanks deze hoge bemoeienis met de zaak vernemen we eerst in 1544
weer iets. Zo blijkt er een brug over de vaart naar Bergen op Zoom gelegd te
zijn, die te laag is om er met geladen schuiten onderdoor te varen. Een door
zichtige poging om de vaart naar Bergen op Zoom te saboteren ? Dat had wei
nig zin want er was nog lang geen vaart naar Roosendaal !«. Men was nog
maar aan het waterpassen. De werkwijze daarbij werd als volgt omschreven :
men moest maken „den moeren ingaende een half vaerde, om metten water te
sienen waermen sal moeten schieten oft dijcken"53. Blijkbaar ging men erg
proefondervindelijk te werk. In een smalle proefgeul (een „halve vaart") liet
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"
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AAT, EKH 611, ao 1525.
GABoZ, SA VI, 157, 268v ; VI, 36, 84bis.
AAT, EKH 626.
AAT, EKH 628, 10 okt 1537.
AAT, EKH 629.
AAT, EKH 630 a en 4.
AAT, EKH 631-11.
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men het water lopen. Zo kon men zien waar de vaart ingegraven moest wor
den en waar deze in een verhoogde bedding door een laagte zou moeten wor
den geleid. De meier van Tongerlo te Essen en Kalmthout meende op grond
van dit soort waarnemingen dat het uitgestippelde tracé uitgerekend over het
hoogste punt ging en protesteerde daarover bij zijn abt. Er werden enkele al
ternatieven overwogen : door het Rietgoor naar een landingshoofd bij de
Lage Brug, dat is zowat pal naar het noorden. Of naar Dekensrijt, dat is pal
naar het oosten. Tevens bleek dat Bergen op Zoom de onderneming probeerde
te beletten. We zitten duidelijk in een moergebied waarom gevochten werd
tussen Bergen op Zoom en Roosendaal54.
De Bredase domeinraad55 vroeg nu Andries Vierling om advies. Vierling
was zojuist aangesteld als rentmeester van de heer van Breda te Steenbergen.
Hij zou belast worden met tal van grote inpolderingen in de Noordwesthoek
van Noord-Brabant. In 1546 stelde hij voor de vaart naar Dekensrijt te leiden
en geschikt te maken voor dubbel gebruik van hetzelfde water, door opgaande
en afgaande schuiten tegelijk te laten varen. Halverwege moesten ze elkaar
dan passeren'6. Daar het water in de nieuwe vaart 3 voet hoger zou staan dan
in de vaart naar Bergen zou de hindernis van Essendonk (een hoogte tussen
Essen en de grens) genomen kunnen worden". Nog wat later werd een gede
tailleerd ander advies uitgebracht. Dit voorzag in 7 vaartvakken van ongelijke
lengte en in totaal 7,6 km lang. Daarin zouden 12 spuien, 2 bruggen en een
aquaduct van 12 m lang opgenomen worden. Dit advies betrof een tracé van
Hemelrijk tussen Essen en Spillebeek naar de Roosendaalse Vaart boven Borteldonk. Dat is het in feite gerealiseerde tracé en niet dat van Vierling s».
Toch schijnt er weer een impasse ontstaan te zijn. In 1547 stond Tongerlo
de Bergse moerlieden toe een nieuwe vaart te graven (lees : de oude te herstel
len) via de draaiboom bij de Brauwe. Dat was een moer nabij de plaats waar
de Bergse Moervaart het land van Bergen op Zoom binnenging
De abt was
kennelijk de overeenkomst met Breda uit 1537 vergeten en de vaart naar Roo
sendaal bleef tot 1579 in het slop.
Op 20 februari 1579 kwamen de abt en vertegenwoordigers van de heer van
Breda overeen dat de vaart nu snel afgemaakt zou worden. De abt zou 50 tot
60 bunder moer verkopen en 100 bomen kappen om aan geld voor de onderne
ming te komen60. Later moest de abt van Tongerlo zelfs f 800,- lenen met al

AAT, EKH 631-1.
Willem van Oranje, sinds 1544 heer van Breda, was nog minderjarig.
56 Zie hieronder : „wisselkommen".
57 AAT, EKH 631-7.
'8 AAT, EKH 631-11.
59 AAT, EKH 631-12.
60 AAT, EKH 633-1.
54
55
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zijn moeren als onderpand. De terugbetaling van die lening lukte niet op tijd
want het geld werd niet in de vaart geïnvesteerd maar besteed aan oorlogslas
ten. Daardoor werd het niet terugverdiend. Bovendien laaide de concurrentie
met Bergen op Zoom weer op, door de hernieuwde uitgifte van moeren in de
nabijgelegen Ouwervelden. Nu moesten er moeren verkocht worden om aan
geld te komen zodat de vaart alsnog bruikbaar gemaakt kon worden. De te
leurgestelde geldschieter had het werk aan de vaart namelijk stil laten leggen6'.
Bij de verkoop van moeren die hieruit voortkwam werd bedongen dat de koop
eerst geldig zou zijn zodra de vaart vaarklaar was.
Nadat de bouw van het grote aquaduct nog voor enige vertraging had ge
zorgd«, kon in begin 1583 worden proefgevaren«. Daarbij kwamen enkele
gebreken aan het licht en barstte er een schuit open die aan de grond was gelo
pen64. Kort daarop werd een Frans leger te Roosendaal gelegerd dat prompt
door de Spanjaarden verdreven werd. Bij de terugkeer van de Spanjaarden
van hun achtervolging hebben zij de streek ,,t' eenemael affgebrant ende in
den gront geruijneert", waarop de bevolking wegtrok. Roosendaal bleef tot
1591 „desert ende vogelweij" liggen en werd toen pas opnieuw bevolkt. Heel
de streek van Essen, Kalmthout, Nieuwmoer en Zundert werd op gelijke wijze
getroffen6'.
In 1594 kwam een verzoek van de Staten van Zeeland om de moeren weer
in bedrijf te brengen. De moerlieden van Roosendaal vergaderden hierover op
13 mei 1594 te... Bergen op Zoom. Men was bereidwillig doch voorzichtig.
Zeeland kwam niet met geld over de brug en pas in 1610 werd de vaart weer in
gereedheid gebracht66. Het Twaalfjarig Bestand gaf de moerlieden weer
moed. Nu zou de vaart eindelijk écht gaan functioneren. Het herstel zou
f 70.000 tot f 80.000 gekost hebben67.
Zo'n turfvaart was dus een complex kunstwerk dat niet zonder moeite ge
realiseerd werd. Toch werd in de loop van de tijd een heel netwerk van vaarten
opgebouwd. Dit netwerk is op het eerste gezicht een verward geheel, zonder
veel logica. We zullen zien dat dit slechts schijn is. Vervolgens zullen de tech
nische kanten, de kunstwerken, het beheer en het gebruik van de vaarten de
revue passeren.
Wil men het netwerk van turfvaarten ontwarren, dan is het nodig dat men
zicht krijgt op wat wij hier gemakshalve een turfvaartstelsel zullen noemen :

AAT, EKH 634 a, b.
« AAT, EKH 633-3.
« AAT, EKH 638-a.
64 AAT, EKH 641-2 ; 643a.
6' AAT, EKH 643a.
66 AAT, EKH 639-2 en 640.
67 AAT, EKH 666-11 ; MEEUSEN, 1959, 151.
61
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het geheel van vaarten en hun toebehoren dat te zamen de aanvoer van turf in
één uitvoerhaven mogelijk maakte. Het netwerk van vaarten was opgebouwd
uit 19 grotere en kleinere turfvaartstelsels die hier in de regel naar de er mee
verbonden havenplaats genoemd zullen worden. Voor de goede orde dient
erop gewezen te worden dat het begrip turfvaartstelsel niet in de bronnen van
de 13de-18de eeuw voorkomt. Wél lijkt men vaak de hoofdvaart van zo'n stel
sel naar de bijhorende havenplaats genoemd te hebben : Roosendaalse Vaart,
Doorlechts Vaartje, Oudenbosse Vaart, Leurse Vaart enz. Havermans zag in
1928 als eerste samenhang tussen een aantal turfvaarten
De grotere turfvaartstelsels in het onderzochte gebied zijn geleidelijk ge
groeid. Daarbij ontstond aan een natuurlijk water waarop grotere schepen
konden varen een haven of overslagplaats. Daar voerden kleine vaartuigen
over de vaart hun vracht aan. Aanvankelijk bediende de vaart slechts de eerste
ter plaatse of in de nabijheid in exploitatie genomen moer. In de concessie
voorwaarden werd al vanaf de oudst bekende moeruitgifte bepaald dat de ex
ploitanten het recht kregen om een turfvaart aan te leggen. Zelf moesten zij
die aanleg organiseren en bekostigen al werden er soms subsidies toegekend.
Een belangrijke voorwaarde, die zelden ontbrak, was dat zij vervolgens moes
ten toelaten dat latere moerconcessies hun turfvaart op de oudere vaart moch
ten aansluiten en dat de eigenaren van de oude vaart géén geld voor de door
vaart mochten vragen. Het is deze voorwaarde die de geleidelijke groei van de
vaartstelsels mogelijk maakte want het was destijds een hele inspanning om
een lang stuk vaart in één keer aan te leggen. De problemen met de vaart Spilbeek-Roosendaal in de jaren 1525-161069 en die met de Vertakkingsvaart in
1710™, illustreren dat de aanleg van een erg lange vaart de financiële mogelijk
heden van de moerexploitanten te boven kon gaan. Het telkens weer aanslui
ten van kleine stukjes vaart op oudere vaarten leverde voor weinig kosten
reeds de mogelijkheid op om turf af te voeren.
Een vaart met een lengte van tien of meer kilometers en een verval van
ruim 15 m vroeg voortdurende aandacht. Zonder stuwen zou het water snel
wegvloeien en kon er onvoldoende diepgang voor schepen verkregen worden.
De stuwen moesten bediend worden. Het hele kunstwerk vroeg bovendien on
derhoud om dichtgroeien, volslibben, instorten enz. te voorkomen. De
geringe maten van de dwarsdoorsnede van dt vaart en de waterhuishouding in

HAVERMANS, 1928. De hier te gebruiken term „turfvaartstelsel" is gevormd in analogie met het
begrip rivierstelsel. Immers, beide stelsels hebben veel gemeen : een monding, een hoofdtak die
door tal van kleinere takken gevoed wordt en een brongebied. Een rivier vormt zich van nature,
een turfvaart is daarentegen een kunstmatige waterweg. Een uitvoerige inventarisatie in LEEN68

DERS, 1983.
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Zie het begin van deze paragraaf.
AAT, EKH 611 en 619 op het jaar 1709/10 ; voorts 657, 658 en 659.
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de vaart noodzaakten tot konvooisgewijs transport. Die konvooien vroegen
een zekere mate van organisatie. Aan dat alles waren kosten verbonden die ge
administreerd moesten worden om ze vervolgens op de gebruikers te verhalen.
Dit laatste gebeurde door een heffing per geladen schuit of per oppervlakte
moer die in exploitatie was. In verband met de belangenbehartiging van de ge
bruikers van de vaart en van derden die van de vaart schade of voordeel zou
den kunnen ondervinden, was het van belang dat er iemand namens de vaart
kon optreden. Dat het wenselijk was dat er wel steeds iemand belast was met
het onderhoud van de vaart, bleek in de 19de eeuw. De Bredase Turfvaart, de
Bergse Moervaart en de Roosendaalse Vaart waren toen geruime tijd buiten
gebruik en geheel verwaarloosd. Hierdoor werd de ontwatering van grote ge
bieden bemoeilijkt. Tegelijkertijd bleek er niemand voor deze narigheid ver
antwoordelijk te zijn. De „gemoerden", de laatste turfexploitanten, waren al
lang dood en hun erfgenamen hadden geen enkel belang in de uitgedolven
moeren.
In de regel was het beheer van de vaart in handen van de moerexploitanten
die op dat ogenblik actief waren. Zij hadden belang bij het goed fuctioneren
van de vaart en regelden onderling het onderhoud, de financiën, enz. Men kan
dan ook „rekeningen van de turfvaart" aantreffen7".
Doordat niet alle vaartstelsels gelijktijdig tot volle ontplooiing kwamen,
kwam het voor dat een jonger vaartstelsel geleidelijk doordrong in het gebied
dat eerder door een oudere vaart bediend werd. Een dergelijke ontwikkeling
treffen we aan in het dal van de Spillebeek tussen Essen en Huijbergen ; in het
gebied tussen Nieuwmoer en Achtmaal ; in het gebied tussen Schijf en Zundert en ook tussen Rijsbergen en Etten.
De moeren van Spillebeek en omgeving waren sinds het midden van de
' 14de eeuw op Bergen op Zoom georiënteerd. Bij de uitgifte van moeren in
1525 werd evenwel bedongen dat de te produceren turf per schuit naar Roo
sendaal gebracht zou worden. Daarvoor moest een nieuwe vaart gegraven
worden. Pas in 1610 kwam deze vaart werkelijk in bedrijf. Tot dan moet Ber
gen op Zoom uitvoerhaven gebleven zijn voor Spillebeek en zuidelijker
moeren^. Tussen Nieuwmoer en Achtmaal lag een dermate interessant moer,
dat dit van drie kanten uit werd aangesneden : uit het noordwesten vanuit
Roosendaal, uit het noorden via Rucphen en Schijf en vanuit het noordoosten
eerst vanuit Leur, later vanuit Breda. Tussen Schijf en Zundert liepen de vaar
ten van Rucphen, Leur en Breda door elkaar : ze kunnen niet gelijktijdig in
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Zo in GA Zundert nr. 263c ; AAT, EKH 675 ao 1660.
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Kaart 37. Turfvaartstelsels 1250-1750.
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gebruik geweest zijn. De Bredase Turfvaart is er duidelijk de jongste ; de
meest westelijke uitlopers van de Leurse Vaart lijken in een eerdere periode
voor de Rucphense Vaart geweken te zijn.
Op één plaats is er duidelijk sprake van twee kruisende hoofdvaarten, met
uiteraard ook kruisende zijvaarten. Deze plaats is waar nu de weg ZundertEtten de Bredase Turfvaart oversteekt (kaart 36). Deze vaart, aangelegd in
1618/9, ligt in een dal waarin ook de beek Bieloop stroomt. Dit dal werd vóór
1618 schuin overgestoken door een turfvaart die van ten zuiden van de Pan
nenhoef naar Leur liep, deels via de weg „Schuitevaartjaagpad". Deze vaart
stak aldus een 2 tot 3 m diep dal over dat waarschijnlijk aanvankelijk geheel
met veen opgevuld was. Door de aanleg van de Bredase Turfvaart is de boven
loop van de Leurse Vaart dus „onthoofd" en afgesneden van Leur. De door
die vaart bediende moeren waren toen kennelijk al uitgeput.
Ook bij Spillebeek kan van kruisende vaarten gesproken worden. Immers,
de in de 16de eeuw aangelegde vaart stak het dal van de Spillebeek over waarin
de bovenloop van de vaart van Bergen op Zoom liep. Ook dit dal is door de
vervening weer te voorschijn gekomen.
Doordat op enkele plaatsen de hoofdvaarten uit verschillende perioden
elkaar kruisten en elders de zijvaarten van verschillende stelsels met elkaar
verweven waren, is het niet overal mogelijk aan ieder vaartstelsel een wel
bepaald verzorgingsgebied toe te kennen.
Ter afsluiting worden van de onderscheiden vaartstelsels in tabel 15 enkele
kenmerken samengebracht. Op kaart 37 is de ligging van de hoofdvaarten
aangegeven. Voor meer details wordt verwezen naar Leenders, 1983.
Daar meestal ook de einddatum van het gebruik van de vaarten voor het
turftransport bekend is of toch minstens geschat kan worden, kan een staatje
van het gemiddeld aantal actieve stelsels per periode opgesteld worden (tabel
16, grafiek 1).
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Grafiek 1. Aantal vaartstelsels in bedrijf per kwarteeuw gemiddeld (totaal
aantal : 19).

aantal
vaartstelsels

I

)1

f
X

X

I

'<X

;I
:
!iEi

X
X

v:

X

1200

198

1300

1400

1500

nx

A
1600

X

1700

X
1800

1900

2000 jaren

Tabel 15 : Kenmerken van de turfvaartstelsels
stelsel
(naam haven)

Oordam
Bergen op Zoom
Vlaminkvaart
Steenbergen
Doorlicht
Roosendaal73
Oudenbosch
Niervaart
Zevenbergen
Etten Bollendonk
Leur
Terheijden
Teteringen
Breda
Dongen
Rijen
Steenbergse moer
Rode Vaart
Balru
maximaal
gemiddeld
minimaal
totaal 19 stelsels

max.
lengte

tot.
lengte

(km)

(km)

aant.
takken

4
24
5
4
5
60
30

1
2
1
1
1
9
4

9
9
15
6
3
26
5
3

9
20
68
19
14
33
18
5

1
4
2
3
3
2
2
2
äl
äl
1

26
9
3

68
21
4
321

verval

start
jaar

(m + N.A.P.) (m/km)

4
14
5
4
5
13
20

3

max.
hoogte

9
2,3
1
ä41

2
10,5
2
2
7
13,5
14,5

10
13
2
2
14
4,4
7

1
0,65
0,7

1,1
0,8

0,4
1,0
1,3

2
14,5
8
2

1,3
0,9
0,4

±1240?
<1339
1263
1367
<1290
<1290
1300
1244
1287
1297
<1331
1324
1314
1618
<1335
<1416
1310
<1411
1356
1618
<1333
<1240

73 Op enkele steeds weerkerende vergissingen moet hier nadrukkelijk gewezen worden. Voor o.a.
de vaart van Roosendaal naar Nieuwmoer werd herhaaldelijk het jaartal 1337 genoemd, met de
toevoeging dat de graaf van Nassau als heer van Breda er aan meewerkte. Die toevoeging verraadt
reeds dat er een leesfout in het geding moet zijn : de Nassaus kwamen pas in 1404 in Breda !
Mogelijk bedoelde men de overeenkomst tussen Tongerlo en Breda uit 1537. Een andere fout is de
mening dat de Jan van Nispensvaart eerst in of kort na 1331 aangelegd zou zijn. In dat jaar ver
kreeg Jan van Nispen het vaartgerecht op die vaart maar de vaart zelf werd vermoedelijk even
vóór 1290 aangelegd. Op de problemen met de Moervaart van Bergen op Zoom werd zojuist reeds
gewezen.
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Grafiek 2. Gemiddelde lengte van de operationele vaartstelsels 1200-1750,
per kwarteeuw (km).
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Tabel 16 : Gemiddeld aantal actieve vaartstelsels per kwarteeuw, 1200-1800
periode
1201-1225
1226-1250
1251-1275
1276-1300
1301-1325
1326-1350
1351-1375
1376-1400
1401-1425
1426-1450
1451-1475
1476-1500

aantal
0,0
0,7
2,4
6,2
13,2
15,0
15,4
15,0
10,2
9,0
9,0
9,0

periode
1501-1525
1526-1550
1551-1575
1576-1600
1601-1625
1626-1650
1651-1675
1676-1700
1701-1725
1726-1750
1751-1775
1776-1800

aantal
8,0
7,4
6,0
4,6
3,0
3,0
3,0
3,0
2,0
1,0
0,0
0,0

In de eerste eeuw van de moernering in deze streek zijn in snel tempo tal
van vaarten aangelegd, zodat er in de tweede helft van de 14de eeuw niet min
der dan 15 van de 19 vaartstelsels gelijktijdig in gebruik waren. Hierbij moet
wel worden aangetekend dat deze nog niet tot hun maximale lengte waren uit
gegroeid zodat van vaartstelsel-kruisingen nog geen sprake was. Na 1400 sta
biliseerde het aantal werkzame stelsels op 9. Ondanks de „bloei van de turf
handel" in de 16de eeuw zette toen toch al een daling van het aantal actieve
vaarten in en de turfhandel concentreerde zich op twee havens : Roosendaal
en Breda. Het aantal vaarten werd minder maar de lengte en de complexiteit
van de resterende 3 stelsels nam steeds verder toe. De gemiddelde lengte van de
in gebruik zijnde hoofdvaarten van de vaartstelsels nam — afgezien van een
inzinking in de Tachtigjarige Oorlog — steeds toe (grafiek 2). Dit illustreert
hoe men steeds verder het Hoge in moest om nieuwe turfvelden te vinden. De
totale vaartlengte die in gebruik was, bereikte een maximum van ruim 150 km
in de 16de eeuw. Gedurende lange tijd schommelde deze lengte rond de 100
km. Na de inzinking van de Tachtigjarige Oorlog werden weer wat nieuwe
vaarten in gebruik genomen. Na 1700 liep de actieve vaartlengte snel terug
(grafiek 3). Het definitieve einde kwam in 1733 voor de Roosendaalse Vaart
en in 1744 voor de Bredase.
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Grafiek 3. Totale operationele lengte van de vaartstelsels (hoofdvaarten),
gemiddeld per kwarteeuw (km).
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De vaart

*

In 1536 werd voorgeschreven dat een stuk nieuwe turfvaart ,,van der
breydden gelijck een gemeynen vaert behoert te zijne ende ghelijck die van den
lande van Breda gemeynlijck zijn"7-'. Kennelijk was er een standaard dwars
profiel voor een turfvaart. De kunst is nu om dat profiel te achterhalen.
Echte profielen leveren de bronnen niet maar toch wel enkele andere gege
vens. Bij het herstel van de turfvaart van Roosendaal naar de Huijbergse
Moer en De Nol bij Kalmthout werd voorgeschreven dat de eerste anderhalve
kilometer zo breed moest zijn dat twee schuiten elkaar konden passeren. De
volgende 1.200 meter moest zelfs toelaten dat er drie schuiten naast elkaar
konden varen. Voor de rest van de vaart werden dergelijke breedte-voorschrif
ten niet gegeven75. We mogen aannemen dat daar voldoende breedte was voor
een enkele schuit. Daar gaan ook alle auteurs van uit76. Bij de aanleg van de
vaart Huijbergen-Roosendaal in 1581 was voorgeschreven dat deze 6 voet diep
en 11 voet breed moest zijn, dat is respectievelijk 2,0 en 3,7 m indien de Essense moervoet gebruikt werd77.
Oudere oorkonden geven vaak breedten op die ook de vaartkanten omvat
ten. De vaart van IJzendijke ten zuiden van Steenbergen zou 8 roeden breed
worden78 maar later blijken de vaartkanten ieder een halve roede breed. Zo
resteert voor de vaart nog 5 roeden of bijna 19 m, wat veel is. In de Ettense
Monnikenmoer was de centrale vaart 9 roeden breed maar die strook bestond
uit twee wegen en de eigenlijke vaart die ieder 3 roeden of 11 m breed waren79.
Bij de uitgifte van moeren te Zevenbergen in 1287 was steeds sprake van
wegen van 7 roeden (26 m) breed „ende daerbi salme delven waterganghe in
die rechte middewaerd van alle deisen vorseiden weghen". Als de verhoudin
gen gelijk waren aan die te Etten — het betrof dezelfde Westvlaamse ondernemers — dan was de vaart hier bijna 9 m breed80. Even breed lijken de vaarten
ten noorden van Roosendaal rond 1300. Daar waren twee vaarten (Doorlecht
en naar het Turfhoofd) die ieder 6 lange roeden (33,6 m) breed zouden zijn.
Als hiervan 1/3 voor de vaart zelf was, vinden we weer een normale breedte
van 11 m«'. In Vlasselt, ten noordoosten van Terheijden, zouden de wegen en

74
75
76
77

AAT, EKH 627 dd 1536 okt 30.
AAT, EKH 640 ao 1610.
Zie bv. HAVERMANS, VAN DER HOEVEN, MEEUSEN, TIREIIEREN e.a.
Indien Bredase landvoet, dan : 1,9 m en 3,5 m.

78

1263 mrt : TAXN XLII, 49.

79

1 297 apr 15 : GYSSELING, 1977, nr. 1599 ; 1363 OCMW Brugge, STJ ch 630.
1287 mei : GYSSEI.ING, 1977, nrs. 722, 723, 724 ; DELAHAYE, 1968. 10-11 begreep deze brede

80

„wegen" blijkbaar niet goed.
1293 feb 24 : GYSSELING, 1977, nr. 1217 ; 1293 mrt 1 : GYSSELING, 1977,
20 : CERUTTI, 1956, nr. 146.
81

NR.

1218 ; 1331 dec
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gestoord

ongestoord

Mikvaart, pal voor
aansluiting op de
Roosendaalse Vaart
1962
R. HAVERMANS, Littekens
moerexploitatie, p. 102

klei

ongestoord "

ongestoord

GLEY

ongestoord

Ie Hollevaart, even beneden
de 2e Hollevaart
1956
R. HAVERMANS, Littekens
moerexploitatie, p. 116

1 hoogste peil laatste decennia
2 minimum voor bevaarbaarheid
met schuiten van.11 voet boven,
9 voet beneden breedte,
hoog 3 voet 1 duim
Vaart bij Rouwmoerhof (Moerven)
1954
R. HAVERMANS, Waarnemingen
Spillebeek, p. 45
1 m

—I
Afbeelding 3. Vaart-dwarsprofielen.
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vaarten 2 roeden breed zijn82. Vergeleken met het voorgaande is dat nogal
smal. Of zou het hier de breedte van wegen en vaarten afzonderlijk betref
fen ? Vergelijking van de breedte zoals die rond 1600 voorgeschreven werd
met die van drie eeuwen eerder, leert dat de vaarten ten zuiden van Roosen
daal aanmerkelijk smaller waren dan de oudere vaarten ten noorden van die
plaats".
Veel meer houvast biedt Havermans, die op een aantal plaatsen bodem- en
vaartprofielen in het veld opgenomen heeft84. Uit zijn profielen kunnen we af
leiden dat de breedte van de vaarten op 2 m boven de diepst gegraven bodem
varieerde van 4 tot 6 m en dat de taluds een sterk wisselende helling hadden,
van 2,6 m/m tot 1,0 m/m. De doorsnede is dan 7,5 m2 bij een diepte van 2 m
en 10 m2 bij een diepte van 2,5 m. Havermans schatte de oppervlakte van de
dwarsdoorsnede van een vaart op 6 m\ In afbeelding 3 worden ze samen
gevat.
We moeten wel in het oog houden dat de metingen van Havermans in het
midden van de 20ste eeuw gebeurden, twee eeuwen na het einde van de moernering op grote schaal. In die tijd zijn de vaarten verwaarloosd en soms op
nieuw uitgegraven ten behoeve van de afwatering. Niettemin zijn de waarne
mingen van Havermans zeer waardevol.
Als controle op zijn bevindingen heeft Havermans zich afgevraagd of een
turfschuit (waarvan de afmetingen bekend zijn, zie hierna) wel door de door
hem gevonden vaart kon varen en hoeveel voortbewegingsenergie daarvoor
nodig zou zijn. Hij berekende dat een normale schuit van 3,5 m breed en vol
geladen met een laag van 1 m turf met drie paarden getrokken zou moeten
worden wegens het erg nauw passen van zo'n schuit in de vaart. Een lege
schuit kon dan door één man getrokken worden. In de archieven is echter van
, paarden nooit sprake zodat we moeten vaststellen dat er iets niet klopt. Ver
moedelijk nam Havermans het waterniveau voor bevaarbaarheid te laag waar
door hij op een te hoge weerstand uitkwam. Een probleem bij het profielmeten in het huidige landschap is immers dat de veenlaag waarin de vaart uitge
graven was, nu verdwenen is. Op dergelijke plaatsen zijn de nadien resterende

1324 jan 6 : CERUTTI, 1956, nr. 119.
In „Wij aan de grens" stellen Tirelieren en Meeusen dat de Roosendaalse Vaart aan de brug bij
de herberg De Uil 2,85 m breed was en in Nederland breder werd, tot 3 of 4 m toe, bij een diepte
van 1,8 m (TIRELIEREN & MEEUSEN, 1937, blz. 37).
Het is onduidelijk waarop deze gegevens steunen. Ze werden in verminkte vorm overgenomen
door Broeder Albertinus in diens „Roosendaal en de turf". Hij stelt dat de vaart aanvankelijk
2,85 m breed was en later verbreed werd tot 3 of 4 m en een diepte van 1,8 m. In 1582 zou de
breedte 4 tot 5 m geweest zijn (Br. ALBERTINUS, 1955). De waarde van deze cijfers is onduidelijk.
De verschuiving in de ruimte bij Tirelieren werd bij Albertinus een verschuiving in de tijd. Wat is
nu juist ?
84 HAVERMANS, 1961 en 1962.
82

83
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Afbeelding 4. Vaartkantse Vliet te Terheijden, met Hoge en Lage Vaart
kant in noordoostelijke richting gezien vanaf 't Jagertje (Foto zomer 1982).
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verhoogde vaartkanten inmiddels ook opgeruimd. Hierdoor kan nu nog
slechts een klein geultje (of zelfs niets) van een ooit grote vaart getuigen. Bere
keningen die op de maten van zo'n restgeul gebaseerd worden, geven dan een
verkeerd beeld van de werkelijkheid. Intussen illustreert het zo juist besproken
probleem wel fraai een van de gevolgen van het verdwijnen van de moeren :
wie er onvoldoende op bedacht is, interpreteert het landschap verkeerd.
In de zomer van 1982 bleek de Roosendaalse Vaart aan de brug in de Le
pelstraat (Zundert) een bodembreedte van ongeveer 3 m te hebben bij een
vlakke bodem op ca. 1,5 m onder het maaiveld. Daar heeft echter een veenpakket van enkele meters gelegen dat nu geheel verdwenen is. Bovendien werd
deze vaart op het einde van de 17de eeuw nog eens hergraven en verlegd. Het is
daarom de vraag hoe representatief dit vaartfragment wel is.
Onder vaartkanten worden smalle stroken grond langs het eigenlijke vaart
water verstaan. Deze stroken hielden het water in zijn bedding en lieten het
voorttrekken van de schuiten toe. Soms waren de vaartkanten breder, zoals in
de omgeving van Doorlecht, waar een strook van 50 roeden, dat is 185 of
285 m breed, tot de (juridische) vaartkant gerekend werd8'.
Hiervoor hebben wij gesproken over vaarten te midden van hun kanten of
wegen. Kennelijk was er aan weerszijden een vaartkant of weg, min of meer
van gelijke breedte als de vaart zelf. Met de vaart vormden de kanten een
structureel geheel. In de Ettense Monnikenmoer was er bovendien aan de
westzijde van dit geheel nog een rijweg van 2 roeden of 7,5 m breed««. De
vaartkanten waren ieder ongeveer 10 m breed, uitzonderingen (bij Steenber
gen b.v.) daargelaten (zie afb. 4).
In eerste instantie werd aan de bodemstructuur van de vaartkant vermoe
delijk niets gedaan : het was gewoon een strook grond die bestemd werd tot
, vaartkant. Bij het uitdiepen van de vaart, zeker in latere stadia toen men door
het veen heen groef en de ondergrond aansneed (iets wat buiten de venen altijd
gebeurde) zal de uitgegraven grond op de vaartkant gelegd zijn waardoor deze
tot een verhoogde weg werd. Het veen dat in de moeren uit de vaart kwam,
werd echter verwerkt tot turf : daarmee werd de vaartkant dus niet opge
hoogd. Als het veen begon op te raken, werd wel toestemming gegeven ook de
vaartkanten uit te moeren mits met zand, zoden en dergelijke goede nieuwe
kanten gemaakt werden87. Nadat het veen in en om de kant was weggehaald,
bleef deze als een rug liggen. Toen men in 1641 beschreef hoe het voormalig
moergebied Warmoeshof bij De Nol (Kalmthout) er bij lag, luidde het : ,,dat-

85 1312 dec 10 : CERUTTI, 1956, nr. 107. Doordat niet duidelijk is of hier de lange of korte roede
bedoeld werd, is er een grote onzekerheid in de omgerekende breedte.
86 1297 apr 15 : GYSSELING, 1977, nr. 1599.
87 AAT, EKH 611 ao 1680 en 1709. De Nol bij Kalmthout.
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ter weynich meer resteert als de vaertcanten en ennïge rapelingen"««. De
Oudenbosse Vaart ten noorden van Rucphen was in het midden van de 16de
eeuw kennelijk enige tijd buiten gebruik. Inwoners van Rucphen hadden toen
de moer uit de vaartkant gehaald en de aarde van de kanten in de eigenlijke
vaart gegooid. De gemengde samenstelling van de vaartkant blijkt daaruit dui
delijk89.
Als de vaart buiten gebruik raakte, kon een vaartvak dat door een laag
(uitgemoerd !) gebied liep gevaar opleveren. De vaartkanten konden immers
door gebrek aan onderhoud doorbreken. Een gedeelte van de vaart liep dan
leeg en het overstromingswater kon schade aanrichten. Na zo'n rampje res
teerde van de vaart nog slechts een tweetal wallen««.
In een ver gevorderd stadium van ontbinding verkeerden de vaartjes die in
1652 tussen Achtmaal en Nieuwmoer noordwaarts De Hel inliepen. Een gede
tailleerde en meetkundig erg zuivere kaart uit dat jaar laat zien dat de uitgedolven moer onder water stond. De vaartjes bestonden nog slechts uit twee
evenwijdige dammetjes per vaart. Deze dammetjes verbrokkelden meer naar
het midden van het water tot rijtjes eilandjes en dan... niets meer !»'.
Havermans vervaardigde op basis van eigen opmetingen lengte-profielen
van de bodems van enkele vaarten". Het zijn er helaas te weinig om er alge
mene conclusies aan te verbinden. In De Maatjes en de streek van Nieuwmoer
liet Havermans zien dat het verval in de vaart heel gering was. In De Maatjes
was het verval 0,1 m/km over 4,5 km lengte ; bij Nieuwmoer zelfs vrijwel nihil
over 4 km, met aansluitend een daling van 1 m/km over 2 km.
De Bergse Moervaart kreeg in de 19de eeuw op het noordelijke gedeelte
een verval van 0,5 m/km ; op het zuidelijk deel was het verval wat geringer.
Een bijzonder geval is de Vertakkingsvaart of Mikvaart van De Nol naar
Nieuwmoer. Deze vaart loopt grotendeels door een erg vlak gebied (tussen
13 en 14 m + N.A.P.), met alleen nabij De Nol een hoogte van 16 m +
N.A.P. Ook de vaartbodem is erg vlak (12,5 tot 13,5 m + N.A.P.) met echter
een gering saldo-verval naar de Roosendaalse Vaart toe. Op enkele plaatsen
ligt de vaartbodem even hoog als het maaiveld. Dammen houden daar nog
steeds het water tegen.

«s AAT, EKH 643a.
89 „die canten vanden moervaert beroeft hadden vanden moeren ... ende die eerde van den zeiven
canten geworpen hadden in de middel van der selver vaert". Slootmans, 1956. Niet overal heeft
het uitvenen van de vaartkanten plaatsgehad. Bij de bodemkartering voor de ruilverkaveling Nis
pen-Schijf werd onder een houtwal ten noorden van Langendijk (Roosendaal) nog veen gevon
den. Het betrof hier waarschijnlijk zo'n oude vaartkant.
90 AAT, EKH 643a ao 1641.
91 ARAG, VTH 1681 ao 1652.
92 Mikvaart, een deel van de Roosendaalse Vaart en een deel van de Bredase Turfvaart.

208

Havermans wees nog op een bijzonder probleem bij de vaart van De Nol
via Spillebeek naar Nispen. Niet alleen kruiste deze nog een tweede (ondieper)
dal (de Spillebeek ten westen van Nispen), ten zuiden daarvan raakte de ijverig
zoekende Havermans de vaart finaal kwijt in het Moerven. Op 12,7 m +
N.A.P. zit er ongestoorde klei op een plek waar de vaart zou moeten liggen ;
iets zuidelijker ligt de (huidige) vaartbodem op 10,9 m + N.A.P. ; ten noor
den van het Moerven lag de vaartbodem maar liefst een meter hoger. Haver
mans vermoedde dat de vaart in het Moerven erg ondiep was. Hij stelde dat
„naar mate de verturving vorderde... de bevaarbaarheid... in 't gedrang moet
zijn gekomen... (zodat de vaart) zelfs niet als gewone waterloop bleef voortbe
staan". Het archief ondersteunt dit. In 1667 ging men sloten graven in het
Moerven. De hoofdsloot zou „gegraven worden door de oude vaert, die door
het Moerven van den suyden op den noorden geloopen heeft". Dit moet een
verlegging van de vaart betekend hebben want die was in 1680 nog in gebruik.
Een soortgelijke doorgraving vond in 1618 plaats bij de Bredase Turfvaart.
Deze kruiste de Schuitevaart, die toen doorgegraven werd".
Als aanvulling op de gegevens van Havermans zijn van een aantal vaart
stelsels lengteprofielen van het terrein naast de voornaamste takken gemaakt.
De gegevens daarvoor werden van de hoogtekaart afgelezen. Bij de door Ha
vermans gemeten bodemprofielen zijn ook deze gegevens ingetekend.
Een min of meer algemene trek van de grotere vaarten was dat zij na een
korte vlakke aanloop al vrij vlug fors stegen. Zo steeg de Bergse Moervaart
tussen km 2 en 4 van 3 m 4- N.A.P. tot 10 m + N.A.P. De Roosendaalse
Vaart ging tussen km 2 en 5 van 5 m + naar 20 m + en de tak naar de Huijbergse Moer begon op 7,5 m +, maar steeg dan bij Nispen over korte afstand
van 7 naar 12,5 m + N.A.P. Erg duidelijk was het verschijnsel bij de Ouden, bosse Vaart. Deze bleef tot km 4 rond 1 m + N.A.P. en steeg dan plots, bin
nen 1 km, naar 7 m + N.A.P. ! Op die markante plek lag het Bosse Hoofd.
In de Ettense Monnikenmoer trad de stijging eerst in het zuiden op en de vaar
ten werden daar niet verder voortgezet. De Verse Vaart van Leur steeg tussen
Leur en Vaartkant snel naar 5 m + N.A.P. Omdat het zoute water in deze
vaart niet kon doordringen werd hij „Verse (dat is : zoete) Vaart" genoemd.
De overal laag gelegen Brembergse Vaart heette daarentegen „Zoute Vaart".
Onze profielen maken deze naamgeving geheel begrijpelijk (zie afb. 5). Ten
slotte stegen beide versies van de Bredase Turfvaart in het begin snel naar
5 m + N.A.P. Dit is wel niet erg hoog maar vanaf deze helling was de stijging
verder nog maar gering.

M AAT, EKH 661d ; ARAG, NDH 1205.
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Een aantal vaarten had verder een vrij vlak verloop. De Bredase Turfvaart
was daar een voorbeeld van. De in 1646 aangelegde tak doorsnijdt na 3 km
een hoogte die, wat overdreven misschien, nu „Klein Zwitserland" genoemd
wordt. Daarna komen er nog maar enkele drempels voor, die niet hoger waren
dan 1 m, en dat tot voorbij Achtmaal. Deze vaart was in totaal 26 km lang.
De Vossenbergse Vaart te Etten en Sprundel liep tussen km 4 en km 11 heel
geleidelijk op. Een tweede tak, de Schuitevaart, worstelde zich daarentegen
vanaf het eerste begin door bergen en dalen. De Oudenbosse Vaart had soort
gelijke problemen : een diep dal bij Rucphen en twee hoogten bij Schijf. De
Huijbergse Vaart ontmoette na de stijging bij Nispen nog twee laagten die
overgestoken moesten worden. De Roosendaalse Vaart steeg na het passeren
van de 10 m + -lijn over korte afstand nog wat verder en ook de Jan van Nis
penvaart-Krampenloop gaf over heel de lengte een vrij gladde stijging te zien.
Zodra de vaarten in de moeren kwamen, werden ze met grote wisselingen
in de hoogte van de veenondergrond geconfronteerd. Het meest krasse voor
beeld is wel de in het midden van de 14de eeuw aangelegde Bergse Moervaart
die, na de eerste maal 10 m + overwonnen te hebben, in een gebied kwam met
hoogten die varieerden tussen 7,5 en 11,5 m + N.A.P. : een verschil van 4 m.
Meer typisch is een verschil van 2,5 m, zoals bij de Roosendaalse Vaart, de
Huijbergse Vaart en heel duidelijk bij de Vossenbergse Vaart ten zuiden van
Sprundel. Over 2 km werden daar 3 tot 4 toppen bij 12,5 m + en even veel
dalen bij 10 m + gevonden. Vanaf Achtmaal passeerde ook de Bredase Turf
vaart enkele belangrijke hoogteverschillen. We mogen aannemen dat deze
dalen destijds grotendeels met veen gevuld waren zodat bij de aanleg van de
vaarten de „bergen" maar een beperkt bezwaar waren*».
Met name waar de vaart, na het verdwijnen van de veendekken, door berg
* en dal sneed en er zo geen natuurlijke afwatering kon bestaan, moest de vaart
met voortdurend onderhoud in stand gehouden worden. Zodia dat onder
houd weg viel, trad een snel verval in. Dergelijke vaarten zijn in de 19de eeuw
ook niet meer omwille van de ontwatering opengebroken. Kwamen er nog tij
dens de turfexploitatie al te hinderlijke „bergen en dalen" aan het licht, dan
legde men de vaart eenvoudig om. Dit gebeurde bij de Brembergse Vaart, bij
de Monnikenvaart van Etten, in de vaart even ten noorden van Schijf en het
laatst tegen 1700 met de vaart van De Maatjes naar Roosendaal, ter hoogte
van Nieuwmoer. Nog in 1710 trad men heel doortastend op door een compleet
nieuwe vaart te graven vanuit De Nol naar het oosten, naar de vaart bij
Nieuwmoer. Dit was nodig geworden doordat de vaart van De Nol naar het
noorden met name in het Moerven niet langer houdbaar was gebleken en er
verderop nog twee, veel onderhoud vergende, aquaducten in lagen.
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Over de Spillebeek bij Essen en over de Watermolenbeek bij Nispen.
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Kunstwerken
De vaarten bestonden niet alleen uit een uitgegraven water. Tal van kunst
werken, zoals spuien, wisselkommen, bruggen, aquaducten, duikers en water
reservoirs droegen bij aan het goed functioneren van deze transportwegen.
Om voldoende water in de vaarten te kunnen houden waren daarin spuien
aangebracht. Deze constructie was nodig omdat de vaarten vaak een hoogte
verschil van 10 tot 15 m moesten overwinnen. Alhoewel geen details over de
constructie bekend zijn geworden, mag aangenomen worden dat deze sluisjes
slechts één stel deuren hadden en hoofdzakelijk uit hout vervaardigd waren'5.
Als het spui open ging, liep heel het hoger gelegen vaartvak leeg in het benedenvak. Tegelijkertijd liet men dan een konvooi schuiten passeren.
Van enkele spuien is de juiste plaats bekend : enkele spuien bij De Nol ;
het spui bij grenspaal 232 ; het spui Magerman bij Nieuwmoer ; het Snoeckxkens Spuie in de Bredase Turfvaart9« ; het Zandspui en het Moerspui in het
zuidoosten van Etten. Deze opsomming geeft slechts een zéér onvolledig beeld
van het aantal spuien.
In 1610, bij het herstel van de Huijbergse Vaart naar Roosendaal, moesten
14 spuien vernieuwd worden en een onbekend aantal kreeg een herstelbeurt97.
Zeven jaar later klaagde men zijn nood over deze vaart waarin 23 „sassen"
waren ,,waermede het water opgehouden en de de schuyten op ende aff ge
bracht worden"98. De vaart was ongeveer 14,7 km lang zodat hier gemiddeld
om de 640 m een spui lag. Bij de aanlegplannen voor de vaart vanaf Spillebeek
was er een dat voorzag in 12 spuien op 7,6 km vaart, dat is gemiddeld om de
635 m». Van Der Hoeven100 vermeldt dat Janicon in 1736 over de Bredase
Turfvaart schreef dat er 30 sluizen waren die ieder omtrent 5 voet (1,5 m)
water konden schutten. Deze vaart was toen 26 km lang ; hier lagen de spuien
om de 850 m, als Janicon tenminste juist was.
Van Der Hoeven betwijfelde de juistheid van de mededeling dat ieder spui
anderhalve meter water zou schutten omdat 30 maal 1,5 m een hoogte van
45 m doet vermoeden. Zo hoog lagen de moeren beslist niet. In feite kwam de
vaart niet hoger dan 12,5 m wat de huidige vaartbodem betreft i°' of enkele
meters hoger toen er nog veen was, mogelijk tot 16 m + N.A.P. Het maaiveld
bij de uitmonding bij Breda lag rond 1,5 m + N.A.P. en de vaartbodem lag er
95 MEEUSEN, 1959 ; in 1449 leverde Tongerlo hout voor o.a. de spuien in de nieuwe vaart van
Nieuwmoer naar Roosendaal ; zie ook het planten van houtgewas op de vaartkanten. In 1680 en
1709 leverde Tongerlo 5 of 6 bomen voor het onderhoud van spuien en bruggen (AAT, EKH 612).
96

DIR VEN & LEENDERS, 1973.

97

AAT, EKH 640.
AAT, EKH 666-4 ao 1617.
AAT, EKH 631-11 ao 1546.

98
99
100

VAN DER HOEVEN, 1920.
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HA VERMANS, 1964.
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misschien bij O N.A.P. In totaal was er dus hooguit 15 m verval op deze vaart,
geen 45 m. Toch is het mogelijk dat Janicon juist is. Dat hangt samen met de
manier waarop de spuien gebruikt werden. In de vaart was namelijk alleen een
behoorlijke hoeveelheid water wanneer er schuiten op- of afgevaren werden en
zelfs dan mogelijk alleen nog in de buurt van de schuiten 102. Onder die om
standigheden kan het best zo zijn geweest dat ieder spui afzonderlijk 1,5 m
water kon schutten terwijl hoger en lager gelegen vaartvakken vrijwel droog
stonden.
De vaart was over het algemeen maar één schuit breed. Indien er een schuit
in een konvooi problemen kreeg, moest men die uit de rij kunnen nemen103.
Tevens moesten op- en afgaande vloten elkaar kunnen passeren 'M. Hiervoor
werden verbredingen in de vaart aangebracht, de zogenaamde wisselkommen.
Veel is daar niet over bekend.
In 1616 werd de functie van de wisselkommen als volgt beschreven :
„midts de moerlieden haer dienende om henne ledige schuyten, als dye moe
ten wisselen, opsy te leggen"105. Dit wisselen kwam ook tot uiting in een
advies dat Andries Vierling in 1546 gaf bij de plannen voor de vaart van Huijbergen naar Roosendaal. Halverwege zouden de volle schuiten moeten wach
ten tot het konvooi lege schuiten opwaarts gepasseerd was. Deze procedure
zou tot een efficiënter gebruik van de vaart en het water leiden 106. Een verlaten
vaartfragment ten noordwesten van De Nol werd in 1740 beschreven als ,,De
Wissel, sijnde eenen dijck waerdoor eertijts die moerschuyten plachten te va
ren" 107.
Daar men de schuiten in de regel konvooisgewijs op- en afbracht en ieder
konvooi uit 20 tot 60 schuiten van ieder 20 m lengte bestond, moet een wisselkom een grote lengte gehad hebben of meerdere schuiten breed geweest zijn.
* Dit sluit uit dat de kleine kommen aan de Bredase Turfvaart, die nog op kadasterkaarten van Rucphen, Rijsbergen en Zundert te zien zijn, dergelijke wis
selkommen waren. Er zou slechts één schuit in passen ! Hooguit zijn het uit
wijkplaatsen voor een enkele schuit of nog waarschijnlijker : kolkgaten bij de
(vervallen) spuien. Of het advies van Vierling ooit geheel opgevolgd werd is
daarom maar de vraag. Grote kommen van een hiervoor toereikende lengte
HAVERMANS, 1956-7,20 : Nolvaart : eerst met water vullen, dan pas varen. GAKalmthout reg
30A. Te Princenhage bestond er in 1710 een oversteek over de Bredase Turfvaart in de vorm van
een doorwaadbare plaats waar men altijd droogvoets door kon, behalve als de turfschuiten „te
vloote uijt de moeren afkomen als wanneer de verlaaten open geset en het water van boven afgela
ten wordt". LEENDERS, 1976, 38.
102
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MEEUSEN, 1959, 148.
AAT, EKH 631-7.
AAT, EKH 609.
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zijn ons niet bekend behalve dan in de directe omgeving van de grote turfhoofden. Bovendien geven de archieven geen duidelijke aanwijzingen dat er inder
daad gelijktijdig konvooisgewijs op- en afgevaren is.
Al vóór 1300 werden in de concessievoorwaarden bepalingen opgenomen
betreffende bruggen over de vaarten. Zo ook in 1449 met de plannen voor de
Roosendaalse Vaart108 ; in 1525 en 1546 met de plannen voor de vaart Huijbergen-Roosendaal109 ; in 1680 voor de Huijbergse VaartDe uitgifte van
de Ettense Monnikenmoer voorzag in de bouw van bruggen over de vaart die
hoog genoeg waren om er met beladen schuiten onderdoor te kunnen varen m.
In 1544 was een bruggetje over de vaart bij Spillebeek gelegd. Daar konden de
geladen turfschuiten niet onderdoor waardoor een stukje moernering werd
uitgeschakeld. De brug moest worden verhoogd zodat de schuiten konden
passeren op weg naar Bergen op Zoom'12. Voor de bouw van bruggen leverde
Tongerlo in een aantal gevallen bomen113. Ook een doorwaadbare plaats kon
de verbinding waarborgen. Mogelijk is de „voort van Amersberg" identiek
met de latere Hoge Brug over de vaart van de Bredase Vucht naar de Mark.
Als dit zo is dan hebben we daar een ontwikkeling die ook elders met de voor
den optrad : vroeg of laat werden ze vervangen door bruggen »4. In de Bredase
Turfvaart waren er in 1710 nog doorwaadbare plaatsen115.
Het ging niet alleen om vaste bruggen voor paard en wagen. In de buurt
van Roosendaal en Breda lagen beweegbare bruggen. In het kader van het her
stel van de vaart Huijbergen-Roosendaal werden twee ophaalbruggen en twee
draaibruggen gebouwd, samen voor f 400,-116. Bij de Princenhaagse Biebrug
passeerde de Bredase Turfvaart op een wat ongelukkige wijze juist een belang
rijke wegensplitsing. Een van de wegen werd afgesneden en via de vaartkant
verbonden met de twee hoofdwegen waarin beweegbare bruggen gelegd
waren'17.
Op enkele plaatsen werden de turfvaarten met behulp van een aquaduct
over een beek en beekdal geleid. Op veel meer plaatsen werd een ander water
met een duiker onder een vaart door geleid. Dergelijke constructies — groot

108

MEEUSEN, 1959 ; ERENS, 1923.

110

MEEUSEN, 1959.
1297 apr 15 : GYSSELING, 1977, nr. 1599.

AAT, EKH 611 ao 1525 ; EKH 631-11 ao 1546 2 bruggen.
111
112
113

HA VERMANS, 1928 ; AAT, EKH 630 a en 4, ao 1544.
ERENS, 1923 ; MEEUSEN, 1959.

114 1340 jul 21 : ERENS, 1948-52, nr. 849 ; AAT, CENS 2 f 44v ao 1362 ; GAB, HAVERMANS 514
f 170 ao 1357 een brug.
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LEENDERS, 1976.
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AAT, EKH 640 ao 1610.
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LEENDERS, 1978.
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of klein — heetten in de streek ten zuiden van Roosendaal steeds zieln«.
In de plannen voor de vaart van Huijbergen naar Roosendaal van 1546
was sprake van het bouwen van een stenen brug van 12 m lang en 3 m breed
waarover de vaart gelegd zou worden. Deze moest tevens helpen een belang
rijke stijging in het terrein te overwinnen. Dit aquaduct overbrugde het dal
van de Watermolenbeek en liet toe een helling van 6 m over 1 km te reduceren
tot een helling van 5 m over 3,5 km119. In 1579 was de vaart vrijwel gereed.
Het wachten was nog op het „zijl in de Esschense Beecke bij Moerendaal",
dat is het hier beschreven aquaduct120. In 1610 werd deze vaart weer hersteld.
Daarbij is sprake van niet minder dan 5 zielen waaronder één dat 16 m lang
was en tussen Langdonk en Borteldonk lag. Dit kan niet identiek zijn aan het
ziel bij Nispen dat ook onder de vijf moet zijn. Een derde ziel moet over de
Spillebeek gelegen hebben. De twee resterende zielen waren mogelijk
duikers121. Er zij aan herinnerd dat het aantal spuien in deze vaart meer dan 20
bedroeg : zielen zijn hier dus geen sluisjes, zoals in het noorden van Neder
land, maar kruisingen van waterlopen op ongelijk niveau !
Bij de uitgifte van moeren ten westen van Spillebeek in 1643 werd bepaald
dat op kosten van de moerlieden een goede vaart naar de ,,gemeyne vaert"
naar Roosendaal gelegd moest worden. In die vaart zouden de nodige spuien
komen. Men moest echter ook het dal van de Spillebeek oversteken. „Door
welcke voors. leeghte ende vuytgedolven moer de coopers oock sullen moeten
leggen tot henne cost ende last als voor ene goede en loffelijcke steenen ziel om
daerdoor bequaemelijck te connen lossen het water comende vuyt nieu Spilbeecke onder door de voors. gemeyne turfvaert"122.
In 1703 werd gemeld dat de stenen heul (duiker) onder de turfvaart „bene
den Brandenbrugge" was ingestort. Daardoor raakten tal van landerijen over* stroomd1". De Vertakkingsvaart (Nol - Nieuwmoer) werd in 1710 met een
aquaduct over de Wildertse Beek geleid. Havermans vermeldt aat in 1723 dit
ziel verstopt raakte waardoor de vaart wegspoelde. De oevers van de vaart, die
hier tussen dammen door het vlakke dal liep, moesten hersteld worden. Ha
vermans concludeerde hieruit dat dit ziel uit houtwerk en aarde bestaan moet
hebben, met een te kleine doorlaatopening voor de beek. In 1765 bleek het ziel
vervallen te zijn. Bij de toen uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden in de

118 Het woord „ziel" lijkt verwant met het noordnederlandse ziji voor sluis. De sluisjes heten hier
echter steeds spoye, spui ; een ziel is hier een kruising van wateren op ongelijk niveau. Vgl. VER
DAM & EBBINGE WUBBEN, 1932 ; GOOSSENAERTS, 1956-68, volgt dit ook, wat ons inziens onjuist is.
119 AAT, EKH 631-11.
120 AAT, EKH 633-3.
121 AAT, EKH 640.
122 AAT, EKH 611.
123 AAT, EKH 656.
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Roosendaalse Vaart werd het hersteld124. Havermans meldde nog de vernie
ling in 1904 uit kwaadwillendheid. In 1923 kwam een nieuw gemetseld ziel tot
stand met een breedte van 3 m, gelegen op stalen liggers die op stenen landhoofden rustten. Het vaartpeil lag toen 75 cm boven het beekpeil. In 1944
werd deze constructie opgeblazen waarna in 1948 een grote grondduiker ge
reed kwam. Zo verdween het laatste aquaduct1", in het onderzoeksgebied
hebben vier grote aquaducten bestaan : over de Watermolenbeek bij Nispen,
over de Spillebeek en over de Wildertse Beek. Van het aquaduct bij Nispen
resteert er nog een wal ten westen van de nieuwe weg. Het 16-meter aquaduct
tussen Langdonk en Borteldonk kon niet nader gelokaliseerd worden.
Prims beschreef in 1951 het „aqueductus de Orderdamme" van Oordam,
een verdronken dorp aan de Schelde bij Oorderen. Hij zag er terecht een wa
terloop in, niet een ongelijkvloerse kruising van waterlopen. Het woord
„aquaductus" werd in Latijnse teksten steeds gebruikt in een betekenis die in
middelnederlandse teksten „wech ende waterganc" luidt en aanduidt dat de
moerkopers het recht kregen om een vaart met vaartkanten aan te leggen naar
het meest nabije bevaarbare water.
Alhoewel veengebieden zeer waterrijk plegen te zijn, zien we in deze streek
al vroeg dat er speciale waterreservoirs aangelegd werden in de moeren. Deze
reservoirs dienden om op de gewenste momenten water in de turfvaarten te
kunnen brengen. Een veen mag dan wel erg waterrijk zijn, dat water komt
daar niet op afroep in de gewenste hoeveelheden uit vrij. Door nu waterbek
kens aan te leggen waarop de nog aanwezige moeren afwaterden, kon lang
zaam een buffervoorraad water opgebouwd worden. Daaraan kon men wél in
korte tijd een grote hoeveelheid water onttrekken. Ontwatering van de omge
ving en regenval voedden de bekkens gedurende het hele jaar. Ten tijde van de
verscheping van de turf — meest in de droge tijd — kon men er dan gebruik
van maken. Deze meren heetten in deze streek houwer of ook : meer.
Al in de uitgiftebrief van de Bremberg te Etten was in 1333 sprake van het
aantrekken van additioneel water
Bij de uitgifte van Nieuwmoer vinden we
het eerst het doelbewust maken van waterreservoirs vermeld. De kopers moch
ten immers het water van vennen, moeren en wildert „schutten", dat is vast
houden met dammen en sluisjes, en daarvoor „waterdellen" of riolen
maken127.
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AAT, EKH 666.

125

HAVERMANS, 1962b. De huidige constructie is afgebeeld in Monumenten en Landschappen

5 (1986) 51.
126 1 3 3 3 mei 11 (CERUTTI, 1956, nr. 152) : „waere oock dat sake, dat sij waters meer behoefden,
dan si binnen haeren paelen hadden, dat moghen sij halen ende doen halen doer den voers. dijck
Zuytwert..." LEENDERS, 1979/80a, 67-68 en 76.
127

MEEUSEN, 1959.
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Dat dit een algemene praktijk was, kan blijken uit het advies van Roosendaalse moerlieden met betrekking tot de Dongense moeren in 1517. Zij stelden
voor om meren te maken waarin het water van Tilburg, Goirle en omgeving
zou worden opgevangen „daerbij men de vaerden spijsen soude"128. In 1527
werd door de abt van Tongerlo aan de innemers van de moeren onder Wuustwezel toestemming gegeven om bestaande meren en vennen die in Kalmthout
of Essen lagen te gebruiken en daar nieuwe aan te leggen. Voorwaarde was dat
latere nieuwe moerexploitanten diezelfde meren ook zouden mogen gebrui
ken. In deze voorwaarde herkennen we het „aanbrei-principe", op basis
waarvan de uitgebreide infrastructuur van de turfvaarten geleidelijk werd op
gebouwd129. Dit aspect kwam ook terug in de uitgifte van De Bloemen onder
Zundert in 1557'3°.
Getuigen uit Nieuwmoer verklaarden in 1632 dat vóór 1582, toen de streek
wegens de oorlog verlaten werd en de moernering stil kwam te liggen, „de uytgedolven moeren ende heyden... gestaen hebben onder het water ende tot behoeff van de gemoerte van Roosendael gehouden sijn geweest tot eenen hou
wer om daermede te vletten henne torffschuyten" '3'. Vanuit het zelfde dorp
protesteerde men in 1617 tegen het (opnieuw) onder water zetten van die gron
den, welke inmiddels als gemene heide in gebruik genomen waren >32. Kenne
lijk werden de kommen van uitgedolven moeren gebruikt voor de reservoirs en
hadden de boeren het water laten weglopen. Of waren de sluisjes door de sol
daten vernield ? Ook elders werden oude veengebieden als reservoir ge
bruikt1».
Het reservoirwater had kennelijk een economische waarde. De abt van
Tongerlo verhuurde het gebruik van het ten zuiden van Nieuwmoer verzamel
de water vanaf 1669 aan de moerlieden van de Royale Moer onder Zundert.
* Daarbij werd de waterstand begrensd met een overeengekomen peil
{„pegel"), terwijl de sleutel van het bijhorende sluisje onder beheer was van
iemand uit Nieuwmoer. Tongerlo ontving hiervoor 10 dukatons per jaar"''.
Na 20 jaar werd een nieuw contract opgemaakt. De huurprijs daalde tot 5 du
katons per jaar : de bedrijvigheid in de Royale Moer was toen kennelijk al be
langrijk teruggelopen. In 1693 werd deze huur opgezegd135.
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ARAG, VTH 1643. kaart ao 1517, achterzijde.
AAT, ch 2884 ao 1527.
AAT, EKH 628.7.
AAT, EKH 125.
AAT, EKH 163.
bijv. : AAT, EKH 611, ao 1613 bij Spillebeek.
AAT, EKH 676.
AAT, EKH 665-16.
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De zojuist vermelde pegel duidt er op dat de moerlieden het water wel eens

te hoog opstuwden. De pegel gaf aan hoe hoog men mocht stuwen. Herhaal
delijk werd verboden het water hinderlijk hoog op te stuwen136. Toch waren er
af en toe conflicten. Boen"7 vermeldde problemen in Achterbroek, Nieuwmoer en Wildert wegens het te hoog opgestuwde water in 1661. Ruzie over een
te lage waterstand ontstond in 1663 rond het Schamven. Lieden die in dat ven
moer hadden, lieten het water vroeg in de lente al afstromen, zodat ze makke
lijker en langer turf konden steken. Bredase moerlieden wilden dit ven echter
de hele zomer door onder water houden ten behoeve van hun vaart naar Roo
sendaal. Als die vaart langer bevaarbaar was, zou er ook meer mest aange
voerd kunnen worden, zo stelden zij '3«.
Het laatste gebruik van de waterreservoirs was voor militaire doeleinden.
Bij het beleg van Breda door Spinola waren de spuien in de Bredase Turfvaart
gesaboteerd, waardoor een grote hoeveelheid water naar de stad stroomde en
aldus de innundatie rond de vesting versterkt werd139. Ten behoeve van de ves
ting Bergen op Zoom werden de reservoirs zelfs tot een permanent systeem
uitgebouwd. Havermans140 telde daar 232 ha wateroppervlak in de 18de eeuw.
Deze waterpartijen bevonden zich in het zuiden van Wouw en konden zowel
voor inundatie direct rond de vesting dienen, alsook als barricade ten oosten
van de stad141.
Bij deze ontwikkeling van grote aantallen, soms erg grote, waterreservoirs
kunnen nog wat kanttekeningen gemaakt worden. Naarmate het veen op
raakte, kon uit de verdwenen veenmassa geen water meer toevloeien. Zo res
teerde slechts het deel van het regenwater dat niet verdampte en niet door de
vegetatie werd opgenomen. Op grond hiervan kan begrepen worden waarom
in de loop van de tijd de omvang en betekenis van de reservoirs lijkt toe te ne
men. De toestroming van water was minder, het verzamelen van water moest
dus met grotere intensiteit gebeuren.

136 MEEUSEN, 1959 ; AAT, EKH 611 : de gemeynte mag niet beschadigd worden ; de buitenkant
van de hoeve Voetsberg mag niet afspoelen (bij De Nol), 1680 ; AAT, EKH 61 : de aanleg van
meren mag de inwoners van Essen en Kalmthout niet hinderen bij het weiden van schapen en
ander vee of bij het steken van turf of het vlaggen van de heide, 1695.
137 BOEN, 1940.
138 AAT, EKH 645 ; Meeusen heeft nog een aardig staaltje van koopmansgeest van een pastoor
gepubliceerd. De pastoor van Essen kwam in 1667 met moerlieden overeen dat zij ook water uit
zijn visvijver mochten tappen, als daar maar tenminste 2 voet water in bleef staan voor de vissen.
Als betaling zou de pastoor wijn ontvangen. Meeusen herkende hierin de bruiloft van Kanaän,
waar ook water in wijn veranderd werd. MEEUSEN, 1959.
139 ARAG, NDH 1018 f 116.
140

HAVERMANS, 1956-7.

141

VAN HAM, 1982a.
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Een tweede bedenking is dat door langdurige stagnatie van water de
bodem verder kan verdichten. Wanneer dan na 1750 de moernering gestaakt
wordt en de sluisjes van de reservoirs niet langer onderhouden worden, zal in
de meeste houwers toch water zijn blijven staan. Alleen waar een natuurlijke
afstroming mogelijk was, ontstond er dan geen ven. De grote hoeveelheid
vaak uitgestrekte vennen op de midden-19de eeuwse kaarten zal daarom
teruggaan op oude waterreservoirs, die op hun beurt in de laagste delen van
eertijds uitgedolven moeren lagen.
Beheer

>

In deze paragraaf over het beheer wordt de aanleg en het onderhoud van
de vaarten behandeld en daarnaast gesproken over het vaartpersoneel.
Soms is het erg moeilijk om groot-onderhoud en eerste aanleg van een
turfvaart uit elkaar te houden. Zo lijkt het alsof de Moervaart van Bergen op
Zoom zowel ca. 1339, ca. 1430, ca. 1530 en nog eens ca. 1885 aangelegd werd.
In deze paragraaf komt alléén de eerste aanleg van de hoofdvaarten aan de
orde. Groot-onderhoud zal in de volgende paragraaf behandeld worden.
Voor het grootste deel onttrekt de planning rond de aanleg van nieuwe
vaarten zich aan onze waarneming. De landsheren verkochten hun moeren
met het recht of de plicht tot aanleg van een vaart naar een al dan niet aange
wezen haven. Maar ze kunnen met dezelfde formulering soms ook bedoeld
hebben dat een reeds bestaande vaart gebruikt mocht of moest worden of dat
men slechts een vaart hoefde te graven naar een nabije al bestaande vaart.
Deze problematiek is alleen op te lossen door van ieder vaartstelsel de gege
vens bijeen te brengen en te zien wanneer de betreffende vaart begonnen moet
zijn en hoe deze zich verder ontwikkelde. In onze inventarisatie hopen we deze
problematiek nu opgelost te hebben. In tabel 15 zijn de beginjaren voor ieder
vaartstelsel aangegeven.
Over de aanleg van de meeste vaarten zijn we vrij slecht geïnformeerd. Bij
de aanleg van de vaart van Nieuwmoer naar Roosendaal, midden 15de eeuw,
was van belang dat deze vaart begon op het grondgebied van Tongerlo onder
Kalmthout en via een hoekje van het land van Bergen op Zoom naar Roosen
daal in het land van Breda liep. Alle drie de heren moesten derhalve met de
aanleg akkoord gaan. De heer van Breda bedong daarbij dat ook zijn moeren
onder Zundert via deze vaart hun turf naar Roosendaal mochten verschepen.
In 1455 zou hij van dat recht gebruik maken bij de uitgifte van de moeren in
westelijk Zundert142. In de 16de eeuw moest de heer van Wuustwezel zowel bij
de heren van Breda en Bergen op Zoom als bij de abt van Tongerlo toestem
ming verkrijgen om zijn moeren via Roosendaal te laten uitvoeren'«.
142
143

AAT, ch 1885, 1886.
AAT, ch 3051.
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Ook over de kosten vernemen we weinig. Ten aanzien van de Bredase
Turfvaart werd beweerd dat deze in eerste aanleg wel f 60.000 gekost had,
waarin de stad Breda f 8.000 bijdroeg1"14. We zagen al dat er soortgelijke be
dragen gemoeid waren met het herstel van de Huijbergse vaart in 1610.
Zo juist is er al op gewezen dat groot-onderhoud aan turfvaarten in de
bronnen wel eens lijkt op het (op)nieuw graven van een vaart. Om te begrijpen
hoe dat kan, is het van belang te weten dat een niet onderhouden vaart in een
veengebied snel in erg slechte staat komt te verkeren. Vaartgedeelten buiten de
moeren, die afhankelijk zijn van belangrijke kunstwerken als doorgravingen,
verhoogde vaarten of aquaducten, zijn van nature instabiel en zullen eveneens
snel vervallen. Hoe snel het verval soms ging, blijkt uit enkele voorbeelden.
In 1580 waren er in De Maatjes (tussen Achtmaal en Nieuwmoer) moeren
uitgegeven. De innemers hadden zojuist vaarten aangelegd toen de hele streek
door de oorlog ontvolkt werd. In 1616 hernam men er de activiteit maar de in
1580-83 aangelegde vaarten bleken geheel vergaan te zijn"«. Een in 1667 ge
graven ontwateringssloot in het Moerven bij Spillebeek bleek in 1700 „toege
dreven ende aengegroeijt... van denselven onverkogte moer is toegevloeijt,
soodanigh datten voorschreven sloot jegenwoorig metten voorschreven...
moere bijnaer egael is leggende"l46.
Maar ook vaarten die in gebruik waren en regelmatig onderhouden wer
den, gaven grote problemen. Zo bleek de Huijbergse Vaart in 1616, toen hij
nog maar zes jaar in gebruik was, niet minder dan drie maal doorgebroken te
zijn'47. Zelfs de Roosendaalse Vaart tussen de afslag naar Rucphen en de af
slag naar Huijbergen brak wel eens door. Toch is dat zover we weten een oud
vaartvak zonder bijzondere kunstwerken waarop druk gevaren werd en dat
dus ook wel behoorlijk onderhouden zal zijn148.
Het gewoon onderhoud moest geregeld worden door het vaartpersoneel.
Van het verkeer op de vaart werd een heffing geïnd die voor de mestschuiten
veel hoger was dan voor de turfschuiten. De penningmeester van de vaart ont
ving deze gelden en besteedde ze aan het onderhoud. Een rekening over 1659
vermeldde als uitgaven : plaggen steken en per vlet vervoeren ; aanschaf van
twee burriën om de plaggen te dragen ; onderhoud van bruggen en het uitdie
pen van een riool naast de vaart om het water van een zeker ven beneden een
spui in de vaart te brengen'4'. In 1660 werd een schadevergoeding wegens het
doorbreken van de vaart uitbetaald ; het aanbrengen van zand bij een door

144 ARAG, NDH 1018 f 101 ; VAN DER HOEVEN, 1920, 316.
'« ARAG, NDH 1018 f 103, 116.
146 AAT, EKH 661 d ao 1667 en EKH 662.
147

AAT, EKH 666-4.

148

AAT, EKH 675 ao 1660.
AAT, EKH 665 f 14.

149
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waadbare plaats en de reparatie van spuien en een brug150. In een ander jaar in
de 17de eeuw werden voor de Huijbergse Vaart drie schuiten met rijshout gele
verd en twee voor onderhoud van het Roosendaalse Turfhoofd'5'. Het
gewoon onderhoud is hoofdzakelijk in de zelden bewaarde rekeningen van de
turfvaarten terug te vinden.
Groot-onderhoud kwam voor wanneer een vaart(gedeelte) enkele decennia
buiten gebruik was geweest. De beste voorbeelden zien we bij de Moervaart
van Bergen op Zoorn. Deze vaart moet in eerste aanleg uit de 13de eeuw date
ren en werd uiterlijk rond 1339 door de duinen heen doorgetrokken naar de
(huidige) Wouwse Plantage en verder. In 1359 liep minstens één tak al tot aan
de Tongerlose moeren. Toch was er in 1429 sprake van de aanleg van een vaart
van Bergen op Zoom naar de Ouwervelden en honderd jaar later nóg eens ! '52.
Gezien de lange en diepe doorsnijdingen bij de stad en een verhoogde bedding
in het zuiden van Wouw die voor de aanleg van deze vaart nodig waren, is het
onwaarschijnlijk dat men driemaal helemaal opnieuw begonnen is. Die kunst
werken maken het begrijpelijk dat deze vaart gemakkelijk kon vervallen.
Slootmans vermeldt dat in 1529 meer dan 500 man aan het herstel gewerkt
hebben'53.
Zeer laat groot-onderhoud dateert van na de moernering. De grote
schoonmaakbeurt van de Roosendaalse Turfvaart in 1765 was daarvan de
eerste. Deze en andere vaarten vervuilden nadien opnieuw. In 1886 werd de
Bergse Moervaart opnieuw in goede staat gebracht. De Bredase Turfvaart ge
raakte pas in het midden van de 19de eeuw in verval. Tot dan was deze vaart
onderhouden ten behoeve van een door het vaartwater aangedreven ijzerpletterij. Van Der Hoeven beschreef de onduidelijkheden rond de onderhouds
plicht van deze vaart en de gevolgen daarvan. Eerst door de instelling van een
» waterschapje werden deze opgelost154.
In een aantal gevallen werd de vaart gedeeltelijk verlegd. Dit werd opge
merkt in de Ettense Monnikenmoer bij de Donk en in het dal van de Ettense
Bremberg'55. Hetzelfde beeld zien we ten noorden van Schijf en mogelijk bij
de Rucphense Vaart ten noorden van Langendijk bij Roosendaal : in de vaart
zit een uitbuiging die om een hoogte heen gaat. Zeker bij Schijf heeft het er
alle schijn van dat de vaart oorspronkelijk rechtdoor liep. Verleggingen zullen

'50 AAT, EKH 675.
151 AAT, EKH 665 f 18.
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SLOOTMANS, 1960.
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SLOOTMANS, 1960, 23.
VAN DER HOEVEN, 1920.
LEENDERS, 1979/80a, 62 e.v. : de aanvankelijk rechte vaarten vertonen een bocht om een
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kleine hoogte heen ; het oude verloop is als een weg en een doorlopende reeks kavelgrenzen
bewaard gebleven.
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nodig geworden zijn als door het opruimen van het veen een heuvel in de on
dergrond tot een hindernis voor de vaart werd.
Een tak van de in 1610 gereedgekomen Huijbergse Vaart liep midden door
het Moerven onder Essen. Maar al in 1667 mocht die vaart doorgraven
worden is«. Toch blijkt er in 1680 en later volop turf langs de vaart Nol-Spillebeek-Nispen vervoerd te zijn. Havermans heeft zich al eens over dit vaartvak
gebogen. Het moet vóór 1667 westwaarts verlegd zijn naar de rand van de
laagte van het Moerven. Hier week de vaart dus uit omdat er een hinderlijke
laagte was ontstaan '57. Vermoedelijk dateert deze omlegging uit 1657 toen de
vaart van Domisweeghsken (bij De Nol) naar Spillebeek behoorlijk gerepa
reerd en bevaarbaar gemaakt moest worden „opsettende ende welvende deseleve met goede heijrossen" is».
In een boze bui is men eens van plan geweest om de vaart van De Maatjes
naar Roosendaal zó om te leggen dat hij geheel op „Staatse" bodem zou blij
ven. Men schatte de kosten hiervan op slechts 900 gulden maar men bleek aan
de advokaat, die de belangen van de Zundertse moerlieden tegen Tongerlo
moest verdedigen, alleen al f 818 en 3 stuivers kwijt te zijn. Het animo voor de
verlegging was toen snel over. Wel hielden we aan dit conflict een fraaie over
zichtskaart van de moeren en vaarten in 1663 over'".
In De Maatjes kwam wat later wel een veel bescheidener omlegging tot
stand. Op de kaart uit 1663 is de hoofdvaart uit De Maatjes naar het noord
westen nog kaarsrecht. Volgens oudere documenten lag die vaart in de lijn die
de molen van Essen en de toren van Loenhout verbond : ook dat kan alleen
als de vaart echt recht was. Op een kaart uit 1700i«°zien we voor het eerst de
zwakke bocht die daarna bij Ferraris
ook afgebeeld wordt en die nog aan
wezig is. Op de kaart van Ferraris zijn nog heggen te zien die het oude rechte
verloop lijken te markeren.
Personeel
Een complexe waterweg als een turfvaart kon het niet zonder personeel
stellen. We kunnen twee soorten „personeel" onderscheiden : het technisch
personeel en de juridische functionarissen.
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AAT, EKH 611.
De vraag moet wel gesteld worden hoe men de omlegging voor zo weinig geld had kunnen rea
liseren. De goedkoopste oplossing lijkt — beoordeeld vanuit de late 20ste eeuw ! — dat men op de
Oude Zoek bij Schijf of de Brouwersmoeren ten oosten daarvan zou aansturen, om dan via de be
staande vaart langs Rucphen naar Roosendaal te varen. Of zo'n werk voor slechts 900 gulden te
klaren geweest zou zijn, is zeer de vraag. AAT, EKH 668 en 669 ao 1663 ; ARAB, krtn.hs. 687.
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De penningmeester hield de rekening bij van inkomsten (de vaartpennin
gen en boeten) en uitgaven (vooral onderhoud) betreffende de vaart. Hij werd
vermoedelijk aangesteld door de gemoerten, dat zijn de gebruikers van de
moer en de vaart. Aan hen zal hij ook verantwoording schuldig geweest zijn.
Enkele rekeningen bleven bewaard1«.
De oudste vermelding van deze functionaris dateert uit 1292 toen de mees
ters van het Sint-Janshospitaal en het Heilige-Geesthuis van Brugge optraden
als „bedriuers ende rekenars vander goederlieder moere... te Zeuenberge"
Zij stelden Hugo Storm aan om achterstallige bijdragen van mede-gemoerten
te innen. Zelf betitelden zij zich als „meenters". In 1306 zien we Hugo Storm
weer terug, nu samen met Willem van Oostburg. Dit tweetal was aangesteld
om „onsen moer te bedrivene ende te bereckene van spoyen ende van water
ganghen ende al dat daertoe behoort"|64.
De spoyweerder moest zorgen dat er genoeg water in de vaart was om te
kunnen varen en dat de opvaart van de schuiten goed verliep. Hij moest daar
aan werken tot de laatste schuit boven was. Verder beheerde hij de spuien en
zag hij er op toe dat het konvooi schuiten (de vloot) vertrok als er een mini
mum aantal schuiten klaar was. Tenslotte was het zijn taak om voor voldoen
de reservetouw te zorgen want de schuiten werden aan elkaar gebonden. Het
knappen van een touw zou de voortgang van de vloot hinderen. De spoyweer
der werd door de gemoerten gekozen165. De „watermeester" op de Vertak
kingsvaart te Kalmthout in 1723 was mogelijk een spoyweerder '«>.
De schout of baljuw oefende de normale schoutsfunctie uit maar hij was in
zijn bevoegdheden in de regel geografisch beperkt tot een bepaald vaartstelsel
en de bijbehorende moeren. Inhoudelijk bleef zijn bevoegdheid beperkt tot
zaken die de moeren of de vaart betroffen. Voorts was zijn bevoegdheid qua
> niveau beperkt tot het heffen van boeten tot een zeker maximum.
De schepenen (zeven, maar was dat aantai er altijd ?) lijken overeen te ko
men met de vaartmeesters bij vaarten waaraan geen rechtsmacht verbonden
was. Samen met de schout of baljuw (of de bezitter van het gerecht zelf) vorm
den zij een schepenbank voor moer en vaart. Ze mochten voorschriften opstel
len en boeten heffen tot een zeker maximum boetebedrag. In feite hadden zij
het bestuur over het geheel in handen. Waar er één bezitter van het moergerecht was, zal deze de functionarissen benoemd hebben. Meestal was er echter
een consortium van ondernemers dat hen benoemde167.
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In de moeren van Zevenbergen en ten oosten van Roosendaal werden de
schepenen meenters genoemd168. Deze meenters beoorkondden ook de over
dracht van moeren binnen hun rechtsgebied. Te Nieuwmoer mochten de spui
en vaartmeesters keuren maken en boeten innen tot 6 oude groten. De op
brengst van die boeten werd in gelijke parten verdeeld tussen de meier van
Tongerlo, de spuiweerders en de kas voor het onderhoud van de vaart169.
Gebruik van de vaart
Het transport op de turfvaarten geschiedde met turfschuiten, die hier vaak

pleyt genoemd werden. De eerste lengte- en breedtematen van schuiten die be
kend zijn, dateren van 1609. Tot dan, en dat wil in de praktijk zeggen vóór
1582, waren de schuiten die naar Roosendaal voeren 48 voet lang en 8 voet
breed. Dergelijke schuiten werden kennelijk geacht 4 last turf te kunnen ver
voeren. Als we de Bredase houtvoet 17° gebruiken, vinden we als lengte en
breedte 14,4 m en 2,4 m. Meeuseni7' ging uit van de Bredase landvoet van
28,6 cm maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat die voor scheepstimmerwerk
gebruikt werd. Daar de schuitenbouw niet alleen te Roosendaal (waar de Bre
dase maat gold) maar ook veel verder weg plaatsvond, blijft de juiste interpre
tatie van deze voetmaten onzeker >72.
In 1609 werd verzocht om grotere schuiten te mogen gebruiken, met een
lengte van 51 voet (15,3 m) en een breedte van 8 voet 6 duim (2,55 m). In 1610
werd dit toegestaan. In 1640 beweerde men dat de Bredase schuiten wel een
derde meer laadden dan de Roosendaalse173. Mogelijk bleven naast deze
nieuwe en grotere schuiten ook schuiten van de oude maat varen. Dit valt op
te maken uit het in 1680 vastgestelde tarief voor het gebruik van de vaart ten
behoeve van het vervoer van mest. Daarin werd onderscheid gemaakt tussen
de pleyt die acht gulden per vaart moest betalen en het smalschip, dat slechts
6 gulden betaalde. Ook in 1685 was dit onderscheid er nog'74.
Rond 1700 werden nóg grotere schuiten gebouwd. Een conceptbestek geeft
aan dat de lengte nu 64 voet was (19,2 m) en de breedte aan de bovenkant
11 voet (3,3 m) en aan de bodem 9 voet 3 duim (2,78 m). De schuit zou van het
midden van de bodem tot en met de afdekplater. 3 voet 1 duim diep zijn
(92,5 cm) "s. In de bodem werd een extra vloer gelegd van planken, met daar
tussen ruimten van hoogstens 26 cm. De schuiten konden met deksels afge
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dekt worden. De prijs van dergelijke schuiten beliep f 512 tot f 525176.
In diezelfde tijd werden 40 nieuwe schuiten te Luik besteld en voorts nog
enkele te Roosendaal en Breda. Ook werden 40 mestschuiten geleverd. Ondui
delijk is wat daarvan de maten waren'77. De afzonderlijke vermelding doet een
afwijkend scheepstype, of toch minstens streng van het turftransport geschei
den gebruik veronderstellen. In dat geval werden mest en turf met aparte vlo
ten vervoerd en de helft van de scheepsbewegingen gebeurde leeg. Dat was
geen efficiënt gebruik van het vaartensysteem !
In de middeleeuwen gold dat op een turfschuit 4 last turf vervoerd kon
worden. We weten niet of de schuiten die tot 1582 gebruikt werden nog van dit
middeleeuwse type waren. Maar als de verhoudingen van de schuiten toen
gelijk waren aan die van rond 1700, kunnen we het volgende berekenen.
Onder „breedte" zullen we de bodembreedte verstaan omdat de bodembreed
te van 9,25 voet uit het bestek van rond 1700 beter aansluit bij de niet nader
gedefinieerde breedten van 8,5 voet uit 1610 en de 8 voet van de 16de eeuw,
dan de 11 voet bovenbreedte die in het bestek vermeld werd. Als bovenbreedte
van de oudste schuiten kan dan 11/9,25 maal 8 = 9,5 voet aangehouden wor
den. Dit zijn buitenwerkse maten. De lading zal niet breder dan 7,5 voet aan
de basis, verbredend tot 9 voet aan de boord, geweest zijn. De diepte van de
schuit was rond 1700 3 voet 1 duim. Met dezelfde reductiefactor als hiervoor,
schatten wij daarvoor bij de 16de eeuwse schuiten 2 voet 8 duim. Stel dat daar
8 duim afgaat voor de extra vloer en de scheepsconstructie, dan resteert een
diepte van 2 voet. De lengte van de schuit was 48 voet. Ook daar gaat wat af
als de laadruimte geschat moet worden. Die houden we op 44 voet. Als nu
deze bak van 44 voet lang, 2 voet diep en 7,5 tot 9 voet breed gevuld werd met
turf, dan zou daar 726 kubieke houtvoet in passen ofwel 19,6 m3. Dat is bij
« goede benadering 2 last178. Om 4 last in de schuit te laden moest de lading dus
nog 2 voet boven de boord uitsteken. Nu komt iets aardigs aan het licht : één
voet lading op zo'n schuit is juist één last ! Dit lijkt wel aan te sluiten bij de
middeleeuwse gewoonte om met „handen en voeten" te meten.
De latere grotere schuiten konden navenant meer vervoeren. Als bij de
berekening daarvan dezelfde verhoudingen worden aangehouden, is het resul
taat dat de 17de-eeuwse schuit onder de boord 25,4 m3 vervoerde en bij een la
dinghoogte van 4 voet 48,7 m3. De 18de-eeuwse schuiten laadden 39,6 m3 on
der de boord en bij 4 voet ladingdikte 67,8 m3. Zonder de ladinghoogte te ver
groten, betekenden de grotere schuiten reeds een ladingwinst van 14 % en
58 °7o. In lasten uitgedrukt vervoerden ze dan 4,0, 4,56 en 6,32 last turf.

176 AAT, EKH 664 ao 1699-1709.
'77 AAT, EKH 663g.
178 1 last = 10,7 m\ LEENDERS, 1979780b, noot 17.

225

Nu werd in tal van documenten de lading van een schuit ook in tonnen uit
gedrukt. Hieruit komt heel wat verwarring voort. Allereerst maakten vanouds
40 grove tonnen of 60 smalle tonnen juist één last. Zo kunnen we bovenstaan
de berekening voortzetten.
Tabel 17 : Inhoud turfschuiten per eeuw
eeuw

last

gr.ton

sm.ton

m3

16
17
18

4,00
4,45
6,32

160
180
250

240
275
380

42,8
48,8
67,8

Deze uitkomsten komen helemaal niet overeen met gegevens als 475 ton
per schuit in 1652179, 4 last per schuit in 163118°, 300 tonnen per schuit in 161020181 of 600 tonnen per schuit in 1685182. Maar ook zonder onze berekening
zijn deze gegevens onderling zonder meer tegenstrijdig. Wellicht schuilt een
verklaring in de „devaluatie" van de turfmaat die al door Prims1« opgemerkt
werd. De turfjes werden steeds kleiner gemaakt en ze waren in 1539 te Antwer
pen nog maar de helft van de officiële oude maat. Als men de tonnemaat defi
nieerde als het volume van een bepaald aantal turfjes (bijv. : 250 turfjes in een
grove ton), kromp de ton even hard als de turfjes. Er konden dan natuurlijk
meer „gedevalueerde" tonnen op een schuit.
Het blijkt mogelijk enkele gegevens te presenteren over de aantallen schui
ten die op de turfvaarten voeren. In 1463 verkocht een van de drie kopers van
de Nieuwmoerse moeren driekwart van zijn aandeel in de onderneming, waar
toe 64 schuiten behoorden'84. Bij de verkoop van moeren in Wuustwezel in
1552 waren er 36 of 38 schuiten betrokken '«s. Aan ieder bunder moer was in
principe één schuit verbonden, een verhouding die we ook vinden bij de uit
gifte van 7 kavels (meest 1 bunder groot) voor 1648186. Slootmans publiceerde
een reglement op de Oudenbosse Vaart uit 1556. Daarin werd gesteld dat er in
de regel vloten van minstens 50 schuiten gevormd werden om in konvooi de
vaart te bevaren. Deze schuiten kwamen uit een moer van 200 bunder bij
179
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Schijf en uit andere moeren«7. In 1622 waren er 24 schuiten op de nieuwe Bre
dase Turfvaart die toen alleen nog een moer van 54 bunder bediende im. In het
zelfde jaar verbrandden 59 schuiten in de moeren ten zuiden van Roosen
daal «s. Dit waren geladen schqiten, er waren er vermoedelijk nog meer. Over
de periode 1620-1640 namen daar aan iedere vloot gemiddeld 68 schuiten deel.
Dat komt goed overeen met het Oudenbosse voorschrift. Zo lang de moernering normaal functioneerde, zullen er dus enkele honderden schuiten in de
weer geweest zijn.
Er zijn tal van aanwijzingen dat op de turfvaart sprake was van konvooisgewijs verkeer. De schuiten werden gegroepeerd in een vloot. Zo'n vloot be
stond uit 25 tot 70 schuiten die met touwen aan elkaar werden gebonden. Dat
wil zeggen dat een vloot een lengte had van 500 tot 1.500 m : een lange sliert
schuiten in het landschap ! Een vloot die langer was dan ca. 40 schuiten zal
niet meer tussen twee spuien gepast hebben. Er waren dan steeds meerdere
spuien en vaartvakken gelijktijdig in gebruik. Het varen met die sliert ge
schiedde op een vlet tijd : een kennelijk te voren bekend gemaakte dag of tijd.
De hele operatie heette een vletting en vond plaats onder verantwoording van
de spoyweerder(s).
Dat het transport zo geconcentreerd werd, hangt samen met de noodzaak
om met de schuiten een grote hoeveelheid water mee te sturen. Dat water was
tevoren verzameld in de waterreservoirs en men moest daar zuinig mee zijn.
Ook voor het opvaren van de schuiten was veel water nodig : ook dat moest in
konvooi. Of het tarief van de opvarende mestschuiten zo hoog was omdat ze
het meeste water consumeerden of omdat de vaart niet voor deze transporten
aangelegd was, is niet duidelijk geworden. Zoals we zagen werd mest rond
1700 wellicht in aparte schuiten vervoerd. Duidelijk is niettemin dat mest ook
* wel als retourvracht diende en Tongerlo dat soms nadrukkelijk eiste190. Een
andere retourvracht was zout.
Slootmans vermeldde uit een reglement uit 1556 voor de Rucphense Vaart
dat de schuiten daar door mensen getrokken werden. Vermoedelijk gaat het
daarbij om de moerdelvers die eerder de schuiten gevuld hadden en later de
schuit op het hoofd zouden kunnen uitladen"'. Per ploeg waren er in deze
streek 4 mannen en een vrouw. Als we stellen dat er per kavel één ploeg en één
schuit beschikbaar waren, konden 4 mannen een schuit trekken1"2.
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Havermans trachtte te berekenen hoe de turfschuiten voortbewogen moes
ten worden. Hij berekende dat voor het voortbewegen van een volle schuit
drie paarden nodig zouden zijn. Dat zou kunnen, ware het niet dat een norma
le vloot dan 75 tot 210 paarden zou vergen. Het is onwaarschijnlijk dat het or
ganiseren van een dergelijk hippisch festijn in de archieven en volksverhalen
geen sporen zou nalaten. Inhuren van paarden van boeren kostte geld of turf :
dat moet sporen nalaten. Bovendien zullen de boeren in dezelfde tijd hun
paarden nodig hebben gehad voor werk op het veld, zodat er reden genoeg
was voor conflicten over de prioriteit : turfvaren of veldwerk. Dergelijke spo
ren zijn in de archieven evenwel niet aangetroffen en werden ook door nie
mand gepubliceerd. Eerder werd al betoogd dat Havermans' vaart-metschuitmodel te pessimistisch was. Als de vaart hoger en dus ook ruimer was,
was de weerstand die de schuit ondervond aanzienlijk minder en was het
mogelijk dat mensenkracht voldoende was.
In 1544 werd vermeld dat op de Jan van Nispensvaart bij Roosendaal veel
meer schuiten voeren dan deze vaart kon verdragen1«. Het laatste stuk van
deze vaart werd dan ook in 1610 op dubbele en driedubbele breedte gebracht.
Blijkbaar werd de vaart in tijden van hoogconjunctuur in de turfhandel tot het
uiterste gebruikt.
Voor enkele vaarten en perioden kan het aantal schuiten dat per jaar een
afvaart maakte geschat worden. Erg oude gegevens werden voor het aandeel
van het Sint-Janshospitaal in de moer ten oosten van Zevenbergen, rond 1300,
berekend. Dit aandeel was minder dan de helft van die moer. Toch werd van
1289 tot en met 1300 gemiddeld 1.600 last turf per jaar uitgevoerd ; dat zijn
400 schuiten per jaar. Daarna verminderde dit aantal tot 325 schuiten per jaar
in 1307-1333. Later in de 14de eeuw werd voor de Ettense Monnikenmoer een
jaarproduktie van 1.720 last of 430 schuitladingen geschat. In de jaren 15251531 werd via Leur gemiddeld per jaar de vracht van 1.300 schuiten uitge
voerd, via Oudenbosch 1.000 en via Terheijden 400 schuiten. Het verkeer via
Leur was in 1602-1614 teruggelopen tot gemiddeld 85 schuiten per jaar en zou
na 1618 stoppen. Daarna kwam het transport naar Breda op gang. In 1634
voeren daar 396 schuiten heen, alle afkomstig uit een moer van 70 ha waarvan
de exploitatie in 1618 begonnen was.
Hier komt dan het mesttransport nog bij. Hierover zijn minder gegevens
gevonden. Wat beschikbaar is doet vermoeden dat lang niet alle turfschuiten
vol met mest terugvoeren. De mest bestond o.a. uit straatmest uit Antwerpen.
In 1659 gingen er 201 schuiten met mest terug naar Essen en Kalmthout ; in
1660 werden er 129 mestschuiten geteld waarvan één op de drie naar Huijber-
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gen ging en de rest naar De Maatjes. In 1730 werd ook mest aangevoerd op Es
sendonk, wat op transport over de Watermolenbeek wijst. In 1668 werden 69
schuiten met straat- en duivenmest betaald"".
We vatten deze en andere gegevens in tabellen 18 en 19 samen. Daaruit
blijkt tevens hoe beperkt onze gegevens helaas zijn.
Tabel 18 : Export per uitvoerhaven, in schuiten en lasten
haven

periode

Zevenbergen
Zevenbergen
Etten Mon.moer
Leur
Breda
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal

1289-1300
1307-1333
ca. 1370
1602-1614
1634
1611-1613
1614-1620
1621-1640
1648-1655
1659
1660
1662
1684
1700-1702

schuiten lasten bron
400
325
430
85
396
530
1.300
560
360
392
441
127
113
15

1.600
1.300
1.720
340
1.750
2.380
5.850
2.520
1.620
1.760
1.980
570
508
70

Leenders, 1979/80b
Leenders, 1979/80b
Leenders, 1979/80a
ARAG, NDH 1018 f 49-62
ARAG, NDH 1205 f 69v
AAT, EKH 665 f 1-13
AAT, EKH 665 f 1-13
AAT, EKH 665 f 1-13
AAT, EKH 665 f 1-13
»

*
*
*

*

* bij deze cijfers is niet duidelijk of het alle aangevoerde turf betreft, of alleen de Tongerlose
of Zundertse ! Bron : ARAG, NDH 3605 en volgende.

Tabel 19 : Export per uitvoerhaven, in lasten195
jaar

Terheijden

Leur

1498
1525
1526
1527
1528
1529
1531

1.819
1.852
2.236
1.067
1.337
1.329

12.163
6.078
5.395
5.861
4.632
4.828
4.717

194

AAT, EKH 665 f 14 ; 675 (1660) ; 613 (1668 en 1730).

195

GAB, HAVERMANS 514 f 177.

Monn.moer

Oudenbosch

96

3.908
3.774
3.998
3.938
4.524
4.269
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Volgens Meeusen'M werd de laatste turf uit Essen-Kalmthout in 1733 per
schuit naar Roosendaal gebracht. De Bredase Turfvaart raakte tegen 1743
voor het turftransport buiten gebruik. Van militaire zijde werd de strategische
waarde van de vaart voor de inundaties rond Breda nog onderzocht. Die waar
de werd niet hoog geacht en Den Haag toonde verder geen belangstelling voor
de vaart >97.
Wat de afvoer van turf betreft kunnen we voorlopig stellen dat een vaart in
goede jaren zeker 1.300 schuiten of 5.000 last per jaar kon verwerken. Dat zijn
26 vloten van 50 schuiten, ofwel in het zomerseizoen iedere week een vletting.
In slechte jaren bewoog het transport kennelijk rond de 300 schuiten (1.200 L)
per jaar, zodat 800 schuiten (3.000 L) per jaar misschien een aardig gemiddel
de was.

4. Vervoer per kar
Het uitgebreide net van turfvaarten kreeg hiervoor uitvoerige aandacht.
We mogen echter niet uit het oog verliezen dat ook heel wat turf per kar uit de
moeren gehaald werd. We moeten dan vooral denken aan de huisbrand van de
boeren uit de omringende dorpen. Zodra het om grote hoeveelheden ging, ver
koos men de turfvaart. De aanvoer van turf bedroeg te Antwerpen in 1690 on
geveer 1 schip per dag. Het transport per kar vanaf Essen of Kalmthout naar
Antwerpen zou ongeveer 4 uur duren voor een enkele reis. Per dag was er dus
maar één rit (heen en terug) mogelijk zodat iedere wagenlading turf een man
en een paard (of meerdere ?) zou vereisen. Men schatte in 1690 dat hierdoor
op iedere zak turf een stuiver extra kosten zouden komen. Voor transport
vanuit de omgeving van Nieuwmoer en Achtmaal naar Breda zullen dezelfde
getallen gelden. Nu werd de turf juist door de arme mensen gebruikt (aldus
onze zegsman, die o.a. de bierbrouwers vergat) zodat een prijsverhoging niet
mogelijk was198.
Turf werd echter wel degelijk per kar naar Antwerpen gebracht. Zo heb
ben de Karthuizers van Antwerpen van 1359 tot 1510 een moer te Wuustwezel
uitgedolven en de turf per kar naar hun klooster gebracht'9'. Ook Peeters en
Vervoort meldden turftransport per kar vanuit Wuustwezel naar Antwer
pen 200, terwijl er in Wuustwezel een gilde van moerlieden was201. Onduidelijk
196

MEEUSEN, 1959.

LEENDERS, 1984b.
AAT, EKH 654 brief ca. 1709 en EKH 666-30 ao 1690/4.
199 AAT, EKH 138 ao 1461 : verklaring dat zij de laatste 40 jaar de turf „tot heurent hebben doen
brengen". De turfvaart van Nieuwmoer is van na 1449.
2°° pEETERS & VERVOORT, 1936.
197

198

201 PEETERS, 1926.
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is of dat turfgravers, turfexploitanten of voerlieden waren. De pastoor van
Kalmthout liet in het midden van de 18de eeuw jaarlijks wat turf steken. Een
deel van de produktie ging naar kollega's te Wijnegem, Oelegem en naar de
Kapucijnen en het refugiehuis van Tongerlo te Antwerpen202. In de 17de eeuw
werd te Antwerpen ook geregeld per kar turf aangevoerd203 en in het midden
van de 17de eeuw haalde de pastoor van Zundert met karren turf uit een moer
bij Schijf dat voor het overige de turf per schuit in Roosendaal afleverde2(w.
De pastoor ontdook zo het lastgeld. Dergelijke ontduiking van het lastgeld
leidde er toe dat kopers van enkele Bredase moeren na 1650 vooraf het lastgeld
moesten afkopen.
Turftransport per kar vond overigens vooral over korte afstand plaats :
binnen het eigen dorp of eventueel naar een buurdorp. Wanneer de gebruiker
van de turf zelf karde, waren de arbeidskosten geen reële kostenpost. Boven
dien werd het lastgeld ontdoken zodat deze manier van brandstofvoorziening
wel aantrekkelijk geweest moettzijn. De keur van Wuustwezel stond toe dat
men 's zomers wat turf sloeg op de heide, welke turf dan voor de eerst vol
gende Pasen opgehaald moest zijn. Dat ophalen is beslist per kar gebeurd20*.
In 1776 haalden inwoners van Stabroek aan de Putse Moer 5 karren turf op206.
Rond 1438 was het gebruikelijk dat inwoners van Huijbergen hun turf ruilden
of verkochten te Ossendrecht, Berendrecht en Zandvliet. Men ruilde dan tegen
stro en kaf207. Tussen die dorpen waren er geen vaarten. Men zal ook hier de
turf per kar vervoerd hebben.
Bij moeruitgiften op grote schaal werd in de 16de eeuw het transport van
turf per kar verboden. Over het algemeen werd geëist dat de turf per schuit
naar de aangegeven uitvoerhaven vervoerd zou worden. Karren zouden een
^ dergelijk monopolie kunnen aantasten20« terwijl ook de belasting op gedolven
turf, het lastgeld, dan ontdoken zou worden. Bij kleinere uitgiften werd soms
uitgegaan van wegtransport209. In de 17de eeuw werd transport per kar wél
toegestaan. Tevens werd daar een tarief voor vastgesteld. In 1652 was dat voor
turf uit de Royale Moer tussen Achtmaal en Nieuwmoer 5 stuiver per last2'0 ;
202

VORSSELMANS, 1956 ; AAT, EKH 663-n, p, r.

203

PRIMS, 1923.

204

ARAG, NDH 1238 f 116.

205 PEETERS, 1932.
VORSSELMANS, 1956, p 13.
AAT, EKH 81.
208 AAT, EKH 628.7 ao 1557 de Bloemen ; AAT, EKH 666 ao 1581 de 50 bunder moer.
209 Enkele voorbeelden : AAT, CENS 12 (1518) f 326 : 10 bu moer op Nieuw Spilbeek ; stroken
NZ ten oosten van de Korte Maten. „Item dese x boender syn alle gader ghedeylt in drye deelen
oft in drye stucken, want doer dese boender gaen II dijcken oft weghen...". AAT, CENS 12
(1518) f 274 : bij Nieuwmoer ; een moerwech. AAT, EKH 611 uitgifte 1524 van 11 bu 150 r bij
Nieuw Spilbeek : de stroken zullen in het midden naar noord en zuid uitwegen.
2i° AAT, EKH 675c.
206
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later in die eeuw werden bij Essen moeren verkocht waarlangs niet een vaart
maar een weg voor „karren en wagens" zou liggen2". Weer wat later zien we
sterk wisselende tarieven onder Tongerlo : 100, 300 of zelfs 600 grove tonnen
op een kar telden als één schuit voor het lastgeld2«2. Mogelijk zit hier wat sub
sidiepolitiek tussen want als er 40 grove tonnen in een last gaan, konden schui
ten niet meer dan 160, misschien 300 grove tonnen laden !

5. De moer
Na de uitvoerhaven en de vaart dient nu de moer zelf, de kern van het
moerbedrijf, aan de beurt te komen. Ook hier worden enkele aspecten behan
deld zoals de begrenzing, de interne verkaveling en het fijnmazig vaartennet.
De hoofdvaarten boden een verbinding tussen de moeren en de uitvoerha
ven. In de moeren splitsten er tal van zijvaarten af. De benaming wijk voor
dwarsvaart komt bij Van Loon niet voor. Het is waarschijnlijk een noordoostNederlandse benaming die in ons onderzoeksgebied volslagen onbekend was.
Dwarsvaarten waren uiteraard niet onbekend en we vinden er twee namen
voor : krukvaart en veer.
De krukvaart werd door Van Loon in de paragraaf „vaart" behandeld,
waar hij tal van voorbeelden geeft. Dit woord kwam al in 1331 voor2'3. Veer
werd mogelijk meer gebruikt voor een groep zijvaarten dan voor een enkele
zijvaart. Mogelijk stelde men zich het vaartenpatroon voor als een vogelveer,
met een centrale pen waaraan de kleine veertjes zitten. Op een 18de-eeuwse
kaart beeldde men het in ieder geval wel zo uit214.
Havermans merkte al eens op dat scherpe bochten weinig geschikt zijn
voor het verkeer met vaartuigen2''. De krukvaarten staan vaak bijna lood
recht op de hoofdvaart, wat een zowat haakse hoek in de vaart doet vermoe
den. Als we de kaarten nauwkeurig bekijken, blijkt dat men dergelijke hoeken

211 AAT, EKH 611, uitgifte mei 1670 voor 50 jaar 8 kavels moer bij Spilbeek (Het Moerven ?).
Voorwaarde : aanleg van een „vaerweg, behoorlijcken met wagens en karren ghebruijckbaer"
langs de oostzijde van die moer. Kopers moeten het loopje langs die weg "schoonmaken ten
behoeve van ontwatering. AAT, EKH 611 uitgifte 1689 : Nieuw Spilbeek (Moerven) vaerwech,
rijwech op oost- en westeinde van ieder kavel. AAT, EKH 644 rekest van inwoners van Nispen die
enige percelen moer kochten van Tongerlo, maar hun water niet kwijt konden. Ze vroegen een
50 roeden lang (200 m) riool te mogen graven door Tongerlose moeren, die daardoor ook van
wagenwegen verlost zouden worden. De vaart liep dan noordwaarts. Geen jaar, 17de eeuw.
212 AAT, EKH 611, ao 1680, 1685, 1699.
213 1331 dec 20 : CERUTTI, 1956, nr. 146.
2,4 „Nieuwe verbeterde kaart van het Landt en de Baanderye van Breda", VAN GOOR, 1744 ;
deels opnieuw afgedrukt bij LEENDERS, 1979/80a, blz. 99.
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zorgvuldig vermeed. Twee soorten aansluitingen kwamen blijkbaar veel
voor : schuine aansluitingen waarbij de vaart onder een hoek van 30 tot 50
graden van de hoofdvaart aftakte ; en kleine bochten. Bij deze laatste werden
kromtestralen van 30 tot 100 m gevonden. Beide mogelijkheden zijn op de kadasterkaarten te herkennen. In het gebied van Nieuwmoer kwamen bovendien
een aantal combinaties voor : afsplitsingen waarbij een vaart rechtdoor ging
en de andere wegdraaide. Even ten westen van grenspaal 232 (Hanne-WieWau) ligt nog een fraai voorbeeld van een dubbele bocht die een T-aansluiting
versoepelt. Deze aansluiting kan teruggaan op oude vaarten, al is dat niet
zeker.
Schuine aansluitingen en bocht-aansluitingen kunnen als een der indicato
ren voor het vroeger bestaan van een vaart gebruikt worden. Wel zal daarvoor
teruggegrepen moeten worden naar het oudste kadastrale materiaal (18101831 ; 1809 of Adan). De topografische kaarten van het midden van de 19de
eeuw laten het wat dit soort details in moergebieden betreft meestal afweten.
De schaal 1:25.000 tot 1:50.000 is reeds ongeschikt om ze nog weer te geven.
In paragraaf 2.2 behandelden we reeds het onderscheid tussen vaarten en
riolen. Beschouwen we nu te Dongen de scheiding van de hoevenverkaveling
van de moeren in de noordoosthoek van die gemeente. Die grens heet riool
(hier dus : grenssloot in veen). Maar midden door het nu uitgemoerde noord
oostelijk moerengebied loopt de Dongense Vaart waarover het turftransport
plaatsvond. Hierin is het onderscheid riool - vaart erg mooi te zien !
De vraag rijst nu of de scheidingen tussen de kavels ook evenzovele turf
vaarten waren. Wij menen van niet omdat ieder kavel een anthoofd rijk was.
Blijkbaar werd de turf naar het eind van het kavel, het anthoofd, gebracht en
* van daaraf verscheept. In deze visie zijn de scheidingssloten slechts riolen met
een begrenzende en afwaterende functie, doch zonder vervoerstak.
Dit geldt ook bij andere moeren. De Vierhonderd Bunder tussen Etten,
Sprundel, Zundert en Rijsbergen waren zó ingericht dat ieder kavel minstens
aan één zijde aan een vaart lag. De lange kavels (570 m) hadden alle aan beide
einden een vaart216. De kaart van moeren bij Schijf, 1634, toont ons twee rijen
moerkavels, met door iedere rij een vaart217. Dergelijke inrichting van moeren
was kennelijk vrij algemeen en blijkt onder andere voor te komen in De Nol
(zie kaart 38)2I«, in de Witte of Wouwse Moer219 en De Maatjes22". Dit systeem
komt ook tot uiting in de voorwaarden waarop moeren werden uitgegeven.
Men moest door ieder kavel een vaart graven zodat ook het achterste zijn turf

216

217
218
219
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LEENDERS, 1979/80a, 100.
AAT, EKH 620.
AAT kaarten Henselmans uit 1680, 1698, 1699, Wijnrickx, 1709 en bijbehorende kaarten.
AAT kaarten 16de eeuw, 1698, 1699.
ARAG VTH 1679 (ao 1616) ; 1680 (ao 1617) en 1681 (ao 1652).
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kon afvoeren"! en zoals andere voorwaarden formuleerden : „om alsoo de
gedolven torffen van wedersyden gevuechelijck te connen toedragen "222. Ook
Meeusen heeft deze inrichting van de moeren reeds gesignaleerd223.
Nu we dit stelsel herkend hebben en weten dat de kavelgrenzen loodrecht
op de vaart slechts riolen hoeven te zijn, kunnen we proberen de verkavelingen
waarvan geen historische documentatie bewaard bleef (of gevonden werd) te
„lezen". Als proefgebied kan Dongen dienen. Ter weerszijden van de Don
gense Vaart is een strakke strokenverkaveling te herkennen. Aan de zuidwest
zijde zijn de stroken 400 tot 1.100 m lang. Aan de noordoostzijde beloopt de
lengte 700 tot 2.000 m ! Er zijn geen aanwijzingen dat langs de oostgrens van
Dongen ooit een vaart liep. Als dat juist is, moet een lengte van 0,7 tot 2 km
veel te lang geweest zijn om de turf naar het hoofd te kunnen brengen. De ka
vellengten aan de zuidwestzijde zijn merendeels vergelijkbaar met die in de
Ouwervelden en de 400 Bunder. Bovendien kan het riool, dat de achtergrens
van de Dongense hoevenverkaveling vormt, destijds gemakkelijk in een vaart
veranderd zijn zodat deze kavels dan aan beide einden toegang tot een vaart
hadden. Voor de noordoostelijke helft vermoeden we daarom dat er met min
of meer regelmatige tussenruimten vaarten geweest zijn. Met name de doorlo
pende lijnen komen daarvoor in aanmerking.
Binnen de moer werd dus een verdere verdeling aangebracht. Vaak werden
zo percelen gevormd die 1 tot 2 ha groot waren22". Dit waren kennelijk de ei
genlijke produktie-eenheden. Bij de verkoop van moeren kwamen wel grotere
kavels voor225 maar de moerkopers plachten dan tot een verdere onderverde
ling over te gaan. Dit was o.a. in het midden van de 14de eeuw het geval toen
de Brugse hospitalen te Etten moerpercelen verhuurden aan turfgravers. Deze
* percelen waren meestal 1 bunder (1,3 ha) groot226. De O.-L.-V.-abdij van
Middelburg verhuurde in dezelfde tijd bij Terheijden evenwel kavels van een
hoeve elk (15 ha) om er turf te delven227. Een kleine kavelgrootte was kenne
lijk toch geen vaste regel.
AAT, EKH 611 ao 1657.
AAT, EKH 611 ao 1643.
223 MEEUSEN, 1959, 137, 146.
224 Enkele voorbeelden :
* AAT, Cens 12 (1518) vaak kavels van juist 1 bunder ; in Nieuw Spilbeek echter ook wisselend
221

222

1 tot 5 gemet per kavel.
* AAT, EKH 619 Chr. v. Hove adviseerde in 1695 de kavels in de Nol niet groter te maken dan
1 bunder.
* ARAG, NDI 281 ao 1565 Uitgifte Dongense Moeren. 100 bunder in 100 kavels.
225

Voorbeelden van grotere kavels :
* AAT, EKH 666 uitgifte 50 bu in 1581. Verdeeld in 10 kavels van 5 bu ieder.
* AAT, EKH 675 uitgifte Royale Moer 1652 : kavels meest 10 bunder ieder.

226

1347 feb 26 : CERUTTI, 1956, nr. 189.
1 346 : FRUIN, 1901, 339.
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Bij de verdeling van een moer in dergelijke kleinere percelen volgde men
een zodanig systeem dat de percelen gegroepeerd werden in rijen228. Deze rijen
percelen grensden soms aan één kant aan „het zand" en aan de andere kant
aan een zijvaart tenzij de vaart midden door de percelen sneed. In het zuide
lijke deel van De Maatjes werd de moer in drie parallelle rijen percelen ver
deeld229. Deze basisstructuur is nu nog te zien alhoewel het meeste veen opge
ruimd is. Een dergelijke inrichting was dus duidelijk gericht op het verzekeren
van de bereikbaarheid met schuiten en eventueel met karren.
Waar de moer erg breed uitgemeten was, waren de percelen toch ongeveer
even groot als in smallere moeren. Dit leidde tot zeer lange en smalle percelen.
Kadastrale minuutplans van voormalige moergebieden en ook enkele kaarten
van Adan uit de 18de eeuw2» tonen gebieden met een extreme versnippering in
smalle stroken. Een dergelijke verkaveling was in aanleg al in de 15de eeuw
aanwezig. Zo waren er in de Ouwervelden toen al 48 of 49 hoofden en ieder
hoofd mag met één moerkavel geassocieerd worden. In smal uitgemeten moe
ren waren de percelen echter meer blokvormig, zoals in de Nol bij Kalmthout.
Zoals we al zagen had ieder moerkavel een loskade waar de turf in de
schuiten geladen kon worden. Oude benamingen hiervoor zijn : anthoofd, op

slag, hoofd, turflioofd.
In 1290 werd de grens tussen onontgonnen gronden van de zo juist ge
vormde twee delen van het land van Breda beschreven 23'. De moer ten oosten
van Roosendaal werd in twee gelijke delen gesplitst, waarbij werd bepaald :
„vort sal elc here hebben ende behouden vor siin hanthoet van desen vors.
moere die wildert, die leghet tusschen den moer ende Calfsdonc". Het betreft
hier een strook grond van ca. 150 m breed en mogelijk 5,4 km lang langs de
westgrens van de moer. De moer zelf was verkaveld in klassieke hoeven die
met hun smalle zijde aan deze strook kwamen. Ieder kon er aldus een mootje
van hebben zoals ook blijkt uit een iets latere overdracht van grond : „ende
tant hoefft datter toe boert"2'2. Langs de strook zal een vaart gelopen hebben
die op twee punten in verbinding stond met de Roosendaalse Vliet. De grootte
van deze anthoofden (ca. 1,5 ha) doet vermoeden dat ze niet alleen als loskade
gebruikt werden. Wellicht dienden ze tevens als droogplaats en boden ze
ruimte aan de keten van de turfgravers.
Een dergelijke inrichting vonden we ook terug in de Poortërenmoer, een
moer ten westen van Nispen. Daar lagen 48 of 49 anthoofden langs de vaart
waarvoor de gemoerten (zij die rechten hadden op de moer) een jaarlijks
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zie bijvoorbeeld AAT, CENS 12 (1518) f 307.
ARAG, NDH 1019 f467.
GABoZ, kaarten Adan.
1290 nov 6 : CERUTTI, 1956, nr. 71.
1 296 dec 31 : GYSSELING, 1977, nr. 1557.
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bedrag betaalden aan de heer van Bergen op Zoom. De vaart in kwestie moet
de Zeepe geweest zijn. De verkaveling van dit gebied bestond in de 18de eeuw
nog uit zeer veel erg smalle stroken die met hun smalle kant met een anthoofd
aan die vaart kwamen 233. Bij de verhuring van moeren bij Terheijden in het
midden van de 14de eeuw werd bedongen dat de huurder zijn anthoofd zou
onderhouden en zou bijdragen in het onderhoud van de vaart en de spuien«".
Ook bij de uitgifte van Nieuwmoer werd de aanleg van anthoofden voor
zien"5.
Het voorschrift in vele moeruitgiften dat er dwars door alle kavels een
vaart gegraven moest worden, past goed bij deze constructie. Ieder kavel kon
zo twee hoofden aan de vaart hebben, met minimale transportafstanden in de
moer.

6. Het produktieproces
Nu we de hele infrastructuur van de turfmoeren gezien hebben, wordt het
tijd om eens nauwgezet de werkwijze bij de turfbereiding te gaan bekijken.
We zullen zo tevens kennismaken met de arbeiders in de moeren en met hun
uitrusting.
De veenarbeiders waren vaak een eind van huis werkzaam. Daarom wer
den ze in de moeren tijdelijk gehuisvest. Ze verbleven dan in schamele onder
komens die hier vanouds keten genoemd werden23«. Dergelijke keten werden
zo mogelijk aan de rand van de moer, op een vaartkant of op een zandige plek
geplaatst. Het toponiem „Keetheuvel" bij het Stappersven in Kalmthout zou
aan zo'n situatie kunnen herinneren, evenals de „Ketenbaan" bij de Steen* oven tussen Oosterhout en Rijen, de Hegse Keten bij de Klappenberg te Etten
of de „Hollandse Keten", een hoge rug bij de Grote Lokker tussen Sprundel
en Rijsbergen. De nederzetting Kijfhoek te Nieuwmoer was mogelijk ook zo'n
groepje keten. Enkele staan er afgebeeld op een kaart van de moeren in De
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SLOOTMANS, 1960, 24 ; GABoZ, kaart Wouw door Adan.

1 346 : FRUIN, 1901, 339.
1 449 feb 12 : ARAG, NDR 1611.
236 „Keet" beduidt hier meer in het algemeen „klein huisje", bijvoorbeeld ook een losstaand
bakhuisje bij een boerderij, een onderkomen in de moeren (Goossenaerts 1956-8, 363), veerhuisje of schuilhut voor de hooiers in de beemden. Enkele voorbeelden :
* AAT, CENS 11 f 144 (1510) heyvelts om land aff te maken, zuid vletvaart, west de moer, noord
moerweg, met een keetje erop.
* AAT, EKH 612 uitgifte 1720 jul 3 : bij de plaats waar de „hutte" van C. Bloys heeft gestaan.
Bij De Nol.
* ARAG, NDI 175 ao 1541-2 : kaartje over een kwestie bij „veermans kete" op de Kruislandse
Dijk te Gastel. Hier is de keet een huisje van de veerbaas !
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Afbeelding 6. Gereedschappen.
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Maatjes uit 1656237. Deze „keten voor de delvers" stonden op een hoge rug,
juist buiten de moeren en pal naast de boerderij van de opzichter of moerman.
Vlakbij kent men het toponiem „Laveibos". Van Der Hoeven23« verklaarde
dit heel aannemelijk als een aan een paal hoog opgehangen takkenbos die heen
en weer bewogen werd door de moerman om het begin of einde van het werk
aan te geven.
De tijdelijke bewoners van de keten waren in ploegen ingedeeld ; iedere
ploeg was een functionele produktiegroep. Zo'n ploeg bestond hier in de 18de
eeuw uit 4 mannen of delvers2*» en één vrouw die maakster of keetmeid240
genoemd werd. Dit geheel werd gecompleteerd door de keethond die, als de
anderen naar werk of kerk waren, hun kleren, knapzakken en beddegoed
moest bewaken241. Drie van dergelijke ploegen zien we nog aan het werk op
een foto van een grote turfgraverij in het Laag tussen Halsteren en Moerstra
ten uit 1897242. iven en Van Gerwen243 gaven aan dat in het 19de-eeuwse
Leende een ploeg turfarbeiders 4 man sterk was. De Zeeuw gaf voor noord
oostelijk Nederland 7 mannen plus een vrouw op244.
De keten werden alleen in het turfseizoen bewoond. Het keetvolk kwam
dus van elders. In 1496 werden te Essen en Kalmthout 24 keten in de moeren
vermeld. De bewoners ervan kwamen uit de omliggende dorpen, waar ze voor
de belasting meetelden. Daarom werden ze te Essen en Kalmthout slechts pro
memorie vermeld245. Rond 1700 werden voor de moeren van deze zelfde dor
pen arbeiders geworven in de Langstraat. Daar werd toen kerkgebod gedaan
om 22 ploegen aan te werven24«. De turfarbeiders waren blijkbaar bereid om
tot 50 km van huis te gaan werken.
De turfarbeiders beschikten over een betrekkelijk gedifferentieerd arsenaal
gereedschappen (zie afbeelding 6). Met name werden er een nogal groot aantal
graaf-, steek- en hakwerktuigen genoemd247. Ieder had een eigen functie in het
237

ARAG, VTH 1681.

238

VAN DER HOEVEN, 1920, 313.
AAT, EKH 663e ; BOEN, 1941-2b ; SLOOTMANS, 1956 ; VAN DER HOEVEN, 1920 ; MEEUSEN,

239

1959 ; HAVERMANS, 1961.
240

AAT, EKH 614 ; GOOSSENAERTS, 1956-8, 363.

Het luide geblaf van deze beesten leeft nog voort in de uitdrukking ,,bassen lijk 'ne keethond"
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proces van het vrijmaken en vormen van de turf. In de archieven is evenwel
slechts sprake van de greef, een korte schop met zeer breed blad die in 1339 al
afgebeeld wordt in het wapen van Van Der Dilft, een adellijk moerkoper248.
Verder vonden wij vermeldingen van slachgerden, plijnschepels en moerhackenw. Turf werd versjouwd met kruiwagens en opleggen of hurries. Van
de kruiwagens waren de ijzeren spillen kennelijk het duurste. Het houtwerk
vervaardigde men wellicht zelf.
De werkwijze bij de turfproduktie was, zoals we zullen zien, sterk uiteenlo
pend. De foto van de turfgraverij in het Laag in 1897 (afb. 7) geeft een goed
beeld van een deel van het produktieproces. Beneden op de zwarte veenlaag
steken twee of drie mannen de turf. Een volgende gooit de turf omhoog. De
voorste wacht op een nieuw stapeltje turf, de volgende heeft wat turf vast en
de achterste geeft de turf juist door naar boven. Boven zorgt de laatste man
dat de turf in smalspoorkarretjes komt250.
Dat smalspoor is natuurlijk een moderne ontwikkeling. De zojuist gesto
ken turf werd vroeger eerst op de bovenzijde van het veen te drogen gezet in de
,,spreyen"25i. Als de turf zo bleef staan zouden regen en zonneschijn en in de
winter de vorst er niet veel van over laten. Daarom werd de enigszins aangedroogde turf in vimmen gezet en vervolgens in hopen. De inhoud van een
„vim" was kennelijk ongeveer 5 tonnen, die van een hoop gemiddeld 69
tonnen2'2. Niet duidelijk is wat dit voor tonnen waren (40 of 60 per last) maar
zeker is wel dat zo'n „hoop" ruim een last bevatte. Vermoedelijk werden deze
hopen ook wel kloten genoemd (14de eeuw, Etten). In zo'n compacte stape
ling kon de turf, mits behoorlijk afgedekt, een winter doorstaan. Wel moest

1339 jan 6 : SMBR 1737.
Twee gedeelten van rekeningen :
AAT, EKH 663 rekening van werklieden in de moeren, 18 stuks, 1687-1757. e :
Instrumenten voor de moer z.j. (eind 17de E ?)
16 delfcruywagens
16 spillen
3—
8 greven
3—
8 opleggen
'"4
8 schuppen
0-16
8 heysalens
O"'1*
Idem, f :
Specificatie van ijserwerk ... tot gebruyck om torf te maecken in de Nolse en Woutse Moer tot
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Essen, ao 1700, tussen 4 april en 6 mei.
14 slachgerden
42-0
14 plijnschepels
12-12
28 moerhacken
22-8
6 cordewaegenspilien
1-16
2'° VAN HAM, 1977a, 100.
251 ARAG, NDH 1019 f 615 ao 1667.
252 ARAG, NDH 1019 f 637.
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Afbeelding 7. Een der lafste turfstekerijen in het Laag. Foto van 1897.
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men daarna de turf wat bijwerken eer hij verkocht kon worden. Te Etten
bleek de turf vaak te overwinteren en soms zelfs zes winters te blijven staan.
Vooral de mindere witte turf trof dit lot. Kennelijk was daar minder vraag
naar dan naar de zwarte, waarvan in het produktiejaar al 95 % verscheept
werd "3.
Daar er 10.000 turfjes in een last gingen en de last ongeveer 10,7 m3 groot
was, moeten de turfjes in deze streek in de middeleeuwen ongeveer 1 dm3
groot geweest zijn. Dit komt wel overeen met het Antwerpse beeldje van de
turfdrager die zijn zak uitstort (afbeelding 10a) maar het is veel kleiner dan de
turfmaten die hier en in Drente in de 19de en 20ste eeuw gangbaar waren254.
Zoals we hiervóór hebben gezien (vgl. par. 6.3 en 6.4) werd de meeste turf
per schip vervoerd. Eerst in schuiten de vaart af en dan in grotere schepen
naar de eindbestemming. Het laden van de schuiten ging misschien niet altijd
even precies. Het gebruik van het werkwoord „porren" in het midden van de
14de eeuw suggereert dat de turf los in de schuit gestort werd 255.
Augustijn256 stelde dat in de vier werkwoorden delvene, makene, drooghene, uphoepen de hele turfproduktie besloten ligt. Onze Ettense bron sprak
van winnen, drogen, op kloten zetten, porren : het zelfde beeld in andere
woorden waarbij „winnen" het uitgraven en vormgeven van de turf omvatte
en ook het laden van de schepen („porren") vermeld werd.
We beschreven zojuist de misschien meest klassieke wijze van turfbereiding. Daarnaast moeten nog enkele andere methoden vermeld en besproken
worden : het strooksgewijs weghalen van veen onder een afdekkende laag ;
het graven van kleine moerputten door de boeren en het opbaggeren van veen.
Krabbenborg257 beschreef de verveningssporen die hij te 's-Gravenmoer
aantrof. Alhoewel de onderzochte plek juist buiten ons studiegebied ligt, zijn
zijn bevindingen wel instructief voor de wijze waarop men hier bij het turfste
ken te werk ging. Te 's-Gravenmoer was het veen in de 15de eeuw bedekt
geraakt met een dunne (20 cm) kleilaag. Deze belemmerde de turfwinning
niet. Afhankelijk van de breedte werd een perceel in twee of drie stroken ver
deeld. Van één der stroken werd de klei afgegraven en op de naastliggende
strook in depot gezet. Vervolgens vergroef men een deel van het veenpakket.
Het bovenste gedeelte, bestaande uit kleiig veen, tn het onderste gedeelte, dat
te zandig was, is voor de turfwinning minder geschikt en werd teruggestort.
De dikte van het teruggestorte veen bedroeg ongeveer 40 cm. Was het voor de
turfwinning geschikte veen verwerkt, dan werd het afgegraven kleipakket
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Afbeelding 8. Hoogteverschillen ontstaan door vervening en bezanding in
de polder van 's-Gravenmoer (Foto Stiboka, R 27-28).
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teruggezet en afgedekt met de klei van de tweede strook, die dan op dezelfde
wijze werd aangevat. Na vervening van de laatste strook werd de klei niet over
het perceel verspreid doch liet men het depot, als een ca. 35 cm dikke laag, lig
gen. Het resultaat was dat binnen een perceel grote hoogteverschillen ontston
den : het oude niveau, een hoger niveau (depot) en een lager niveau (laatst uitgeveende strook). Later werd de laagste strook wel bezand waartoe dan brede
sloten gegraven werden (zie afb. 8).
Door de boeren werden de beemden niet alleen als hooiland gebruikt. Zij
staken er ook turf en volgden daarbij een andere werkwijze. Binnen een per
ceel beemd werden betrekkelijk kleine putten gedolven, vermoedelijk zo groot
als men in één keer kon bewerken. Tussen de putten liet men smalle randen
veen staan. De putten waren vaak niet groter dan 10 m in het vierkant (West
polder Etten) of lang en smal, met de lengte dwars op die van de perceelsrich
ting (Strijpen en Oostpolder Etten). In deze putten ligt ook teruggeworpen
klei : ze dateren dus van na de 14de eeuw. De moerputten in ons gebied lijken
wel wat op de onregelmatig gevormde boerenkuilen in de Mariapeel, die door
Joosten258 beschreven werden (afb. 9). Daar de putten, waarvan er nog vele te
zien zijn in de Hoevense, Ettense en Haagse Beemden, in zeer uiteenlopende
stadia van verlanding verkeren, moet deze graverij zich over een erg lange
periode hebben uitgestrekt. Ook in de Tweede Wereldoorlog werd hier nog
turf gestoken259.
Niet alle turf werd gedolven, d.w.z. in het droge gestoken. Men baggerde
ook veen uit het water op om daar turf uit te bereiden. Prims260 beschreef voor
onze streken dit produktieproces. De moer werd met de moerschepper uit het
water opgeschept, hetzij vanaf de waterkant en dan op de vaste grond, het legveld, geworpen ; hetzij in de schuit gestort van waaraf gewerkt werd, waarna
die schuit op het legveld omgehaald werd. Dit werk werd door de baggerman
gedaan. De bonker wierp dan de natte moer uiteen en de trapper of trapster
trapte die effen, met of zonder treeborden aan de voeten. Daarna werd de
spijs met de klotslager of turf bijl verdeeld in vierkantjes. Eens gedroogd, wer
den die van elkaar gescheiden of losgebroken door de opbreker. Na nog wat
verder drogen kon de kaardezetter ze opstapelen in kleine torenhoopjes tot ze
poederdroog waren. Dergelijke turf heette klot en werd hoog gewaardeerd.
Nabij De Nol in Kalmthout werd is 1518 de Clotberg vermeld. Het legveld
werd ook wel slagveld of plein261 genoemd. In Etten werden beide woorden tot
toponiem2«2. Aparte bepalingen voor het meten van slagturf werden opgeno258
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men in de voorwaarden bij de verkoop van 225 bunder moer te Zundert in
15312«.

>

Diepenveen heeft voor Holland onderzocht wanneer daar het slagturven
begonnen is. Zijn conclusie luidt dat het vóór 1530 niet of nauwelijks voor
kwam maar nadien zeer snel in betekenis is toegenomen. Deze vaststelling
heeft veel gezag verworven. Zoveel zelfs dat Augustijn en Gottschalk2« de
„slagturf", die zij in de 14de eeuw in het noorden van Vlaanderen vermeld
vonden, niet als het produkt van opgebaggerde turf konden zien. De Reu,
werkzaam in hetzelfde gebied, concludeerde wel tot baggerturf. Renes wees
onlangs nog op twee 15de-eeuwse verkopen van slagturf uit ons studiege
bied^. Daarmee werd de vraag naar het begin van het slagturven weer
actueel.
Renes stelde dat het onder water weghalen van veen om daar turf van te
maken misschien een dermate voor de hand liggende oplossing was in gevallen
van schaarste dat deze werkwijze vroeg of laat door iedere belanghebbende
wel eens „ontdekt" zou worden. Het is inderdaad niet een techniek die bijzon
dere eisen stelt. Verder moeten we bedenken dat de moernering in noordelijk
Vlaanderen al in de 13de eeuw op grote schaal bedreven werd wat het waar
schijnlijk maakt dat allerlei bijzondere technieken daar ook het eerst toege
past zullen zijn. Ons studiegebied had bovendien vanouds sterke bindingen
met de Vlaamse moergebieden. Het is daarom niet uit te sluiten dat het slag
turven hier eerder toegepast werd dan in andere gewesten buiten Vlaanderen.
Bezien we nu de Vlaamse vermeldingen van „slagturf", dan blijkt al snel
dat het steeds om restveen van reeds grotendeels afgegraven venen gaat : in
woestinen en in verlaten moershoofden (anthoofden !) zat slagturf?«*. Rond
1300 werd bij Waarschoot dergelijke , .slagturf' ' het eerst vermeld™. Nu hoeft
een kwalificatie als restveen helemaal niet uit te sluiten dat het veen is dat men
moet opbaggeren, eer er turf uit gemaakt kan worden. Immers, het restveen
zal zich in laagten in het terrein bevonden hebben waar zich, gezien onze erva
ringen in het eigen studiegebied, wel een waterplas zal hebben gevormd. Als
men dat water niet kwijt kon, moest er gebaggerd worden. Zonder deze pro
blematiek geheel op te lossen, kunnen we derhalve vaststellen dat in Etten
rond 1465 al veen gebaggerd werd uit meren en dat het toch niet uit te sluiten is
dat die techniek in Vlaanderen al rond 1300 werd toegepast.
Dat de vervening van een moer een eindig proces was, kan fraai geïllu
streerd worden aan de Stompaertshoek te Kalmthout. In J 372 werd dat gebied
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Grafiek 4. Percentage van het totaal aantal percelen en van de totale opper
vlakte, waarvan in de periode 1362-1475 moercijns betaald werd in de moer
„Stompaertshoek" bij Kalmthout.

%

Bron : AAT, eigen berekeningen.
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door de abt van Tongerlo, heer van Essen en Kalmthout, in cijns uitgegeven
zoals blijkt uit een toegevoegd blad in het cijnsboek van 1362^8. Deze cijns
werd tot de moercijns gerekend zodat we mogen aannemen dat de Stompaertshoek een veengebied was. In latere cijnsboeken kan dit moer gevolgd worden
maar pas in 1518269 wordt informatie gegeven over de ligging ervan. Blijkbaar
lag het ten zuiden van De Nol en de Zwartenberg die bij De Nol lag. Andere
belendingen zoals de Sitberg aan de westzijde, het Coopéré Sant aan de noord
zijde, de Boemaertsmoeren in het zuiden alsmede de Byehutte, helpen ons nu
niet veel meer. Ten zuiden van De Nol ligt nu een hoog en deels nog levend
stuifzandcomplex maar ook het Stappersven. Als de Stompaertshoek uitgemoerd werd, kan er zeer wel een dergelijk ven ontstaan zijn. Bovendien zou
aan de naamsevolutie Stompaert-Stappers gedacht kunnen worden. De naam
Stapperven werd het eerst in 1681 opgemerkt
In eerste instantie werd de Stompaertshoek in 22 meestal kleinere percelen
(0,5 tot 9 ha) tot een totaal van 64 ha uitgegeven. De oorspronkelijke 22 per
celen zijn in de latere cijnsboeken gevolgd. Vooral de grotere percelen onder
gingen in de loop der tijd wat verdeling maar wat het meest opvalt is het gelei
delijk toenemen van het niet betalen van de jaarlijkse cijns. Bij het eerste geval
dat zich voordeed werd daar bijgeschreven : „is weggezonden". Later be
steedde men er geen commentaar meer aan. Vermoedelijk werd slechts cijns
betaald zolang de moer nog turf produceerde. Zodra de moer op was en het
perceel niets meer opleverde, staakte men de cijnsbetaling. Als „straf" werd
het perceel dan door de abt weer aan zich getrokken maar dat deerde de oude
bezitter natuurlijk niet meer. Grafiek 4 toont hoe het verlaten van de moer
traag op gang kwam en uiteindelijk zeer snel verliep. 105 jaar na de uitgifte
werd van nog slechts 26 % van de oppervlakte en 15 % van de percelen cijns
betaald. Dit verschil is te begrijpen omdat grotere percelen langer turf opleve
ren. Tegen het einde van de turfgraverij blijven vooral de grotere kavels over.
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HOOFDSTUK 7

ECONOMISCHE ASPECTEN VAN DE TURFWINNING
Wat was nu de economische betekenis van de moernijverheid voor de
streek en welke plaats nam ze daarmee in in het geheel der Nederlanden ?
Voor de beantwoording van deze vragen dragen we drie bouwstenen aan : een
schets van de groepen die aan de moeren verdienden ; het verloop van de produktie in loop der eeuwen en de waarde van het hele veenpakket. We zullen
deze economische aspecten veelal slechts kunnen schetsen omdat de beschik
bare gegevens helaas te onvolledig zijn en te zeer verspreid in ruimte en tijd om
een nauwgezette economische analyse te maken. Deze drie bouwstenen beogen
de complexiteit van de moernering te laten zien en toch enig idee te geven van
wat het antwoord op de gestelde vraag zou kunnen inhouden.

1. Wie verdiende er aan de turf ?
Zoals we al eerder zagen waren in principe de graaf van Holland en de her
tog van Brabant als de landsheren eigenaars van de moeren. Alleen de hertog
exploiteerde rechtstreeks enkele moeren, en dan nog slechts in geringe mate.
We moeten dan denken aan de uitgiften van percelen in de moer van Oorderen
en Lillo door de rentmeester van 's-hertogs domeinen in de 13de eeuw.
Overal elders hebben we met de regionale heren te maken : de heren van
Breda, van Bergen op Zoom en van Strijen. Deze verkeerden wat enkele dor
pen betreft in eenzelfde positie als de hertog. Voorts waren er moeren in han
den van lokale heren als de abdijen van Sint-Bernaards en van Tongerlo, de
heren van Zevenbergen, Klundert, Wuustwezel. Ook zij deden maar in be
perkte mate aan rechtstreekse exploitatie van moeren. Zo liet Tongerlo in het
midden van de 18de eeuw, toen de grootscheepse exploitatie van de moeren al
voorbij was, nog wat turf steken om enkele pastoors in de Kempen aan huis
brand te helpen.
De lokale en regionale heren plachten hun moeren, zoals we al zagen, aan
moerkopers uit te geven. We zagen al dat deze kopers uit de lagere adel of
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gegoede klassen kwamen terwijl er in het begin ook nogal wat kloosters en
stadshospitalen bij waren. Dergelijke kopers gingen niet zelf in de moer wroe
ten. Zij lieten het vuile werk uitvoeren door hun personeel of... verpachtten de
moer per exploitatie-eenheid. Dergelijke eenheden waren kennelijk in de orde
van grootte van een bunder (1,25 tot 1,45 ha).
De moerpachter zal vermoedelijk zelf als „moerbaas" opgetreden zijn en
zo op hetzelfde niveau gestaan hebben als de moerbaas die op de arbeiders van
de moerkoper moest toezien. Het verschil zal geweest zijn dat de moerpachter
zijn inkomsten kreeg uit de winst van zijn mini-onderneming. In de 14de eeuw
pachtte hij in een aantal gevallen op deelpacht : een derde van de turfproduktie, steeds met een vastgesteld minimum, moest hij aan de verpachter afstaan.
De rest kon hij zelf verkopen, eventueel aan die verpachter, maar daar was hij
vrij in.
Uit die verkoop verkreeg de moerpachter inkomsten waarvan zijn arbei
ders en gereedschappen nog betaald moesten worden. De moerbaas van de
moerkoper zal vermoedelijk een loon gekregen hebben dat mogelijk deels in
natura uitgekeerd werd. Dergelijke contracten bleven echter niet bewaard.
De moerkopers kregen hun inkomsten uit de verkoop van de door hun ar
beiders gewonnen en de als pacht ontvangen turf. De kosten van de arbeiders,
de erfpacht en een zekere afschrijving op de koopsom moesten daar nog
vanaf.
De lokale en regionale heren hadden inkomsten uit de moeren via drie
bronnen : de koopsom, de erfpacht en het last- en kuipgeld. De koopsom van
de moeren werd vaak in enkele termijnen betaald. De erfpacht kwam ieder
jaar terug zolang als de moer produktief was. Het last- en kuipgeld weerspie
gelde het best de werkelijke produktie en is wellicht identiek met de zogenaam
de „turftiend" die we vooral in de 13de en 14de eeuw vermeld vonden'. Deze
laatste inkomstenbron bracht evenwel inningskosten met zich. In later tijd
werd de inning ervan verpacht of werd het lastgeld zelfs afkoopbaar gemaakt,
zodat 's-heren inkomsten dan minder nauwgezet de produktie volgden.
De landsheren hadden bij dit alles in hoofdzaak het nakijken. Eerst na
1648 werden landsbelastingen op de turfproduktie ingevoerd, wat veel betwis
tingen opriep. Ook de inning van die belasting werd, zoals toeji gebruikelijk,
verpacht.
De kostprijs van de turf werd opgebouwd uit de kosten die aan de verschil
lende bedrijfsonderdelen inherent waren. De arbeiders in de moer kregen een
loon in geld. In 1736 verdienden de turfslagers te Kalmthout 9 gulden per 100
tonnen turf, de turfmakers 1 gulden en de kruiers 10 stuiver per dag2. Daar
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300 tonnen geacht werden een schuitlading te vormen, kwamen de kosten van
slaan en maken samen op 30 gulden per schuitlading. In 1657/8 werd per
„ploegdag" te Kalmthout 32 stuiver betaald. Het in hopen zetten van de turf
kostte, per schuitlading, 2 stuivers en de gereedschappen f 3,403. Als de turf
gereed was, moest hij per schuit vervoerd worden. Per schuitlading gaf de
laatste bron de volgende kosten :
Tabel 20 : Transportkosten van een schuitlading turf, 1657/8
kostenpost

bedrag

huur schuiten
laden schuiten
vaartgeld
TOTAAL

f 6,00
f 5,60
f 9,90
f21,50

Bovendien moest per produktieve bunder nog 18 gulden in het onderhoud
van de vaart bijgedragen worden. Zo kwam de turf aan op het turfhoofd. Ook
hier konden de kosten per schuitlading uitgedrukt worden :
Tabel 21 : Kosten op het Turfhoofd van een schuitlading turf, 1657/8

*

kostenpost

bedrag

uitladen schuiten
meten van de turf (tonsters)
lastgeld
huur van het anthoofd
licenten
TOTAAL

f2,17
f 1,72
f 0,70
f 0,64
f 0,15
f 5,38

Op het turfhoofd werd de turf verkocht. Kopers waren hier de schippers
die de vracht innamen en verder vervoerden. Deels voeren zij in opdracht van
de moerkopers, zoals in het geval van de moeren van het Brugse Sint-Janshospitaal in de late 13de en de 14de eeuw4. Het hospitaal betaalde uiteraard de
vervoerskosten. Deels ook kochten de schippers de turf om die elders weer te
verkopen'. De winst op de verkoop was zijn schippersloon. Mogelijk moest de
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Afbeelding 10a. Twee beeldjes van turfdragers uit het Museum Vleeshuis te
Antwerpen (PRIMS, 1923) (copyright A.C.L. Brussel).

Turfdrager den turfzak uitschuddend.
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Turfdrager met den turfzak.

*

schipper onderweg nog tolrechten betalen al waren er zowel vrijstellingen als
sluipwegen. De transportkosten naar Brugge waren in de jaren 1289-1300 te
Zevenbergen 70 % van de produktiekosten, tegen 200 % in de periode 13071333 !6. Rond 1370 bedroegen te Etten de transportkosten naar Brugge onge
veer 50 % van de produktiekosten7.
Eenmaal aangekomen in de stad kon het zijn dat opnieuw belasting
betaald moest worden. In het 17de eeuwse Antwerpen was dat een stuiver per
last. Nadat de schipper met een merkteken had aangegeven wat voor soort
turf hij in het schip had, kon de verkoop beginnen. De koper van de turf
diende ten slotte de turf naar de uiteindelijke brandplaats te laten brengen.
In Brugge waren er daarvoor in 1309 al dragers die men kon inhuren s en in
Antwerpen in ieder geval al in 1304 (zie afb. 10a en 10b)9.
Blijkbaar werd de prijs die de gebruiker uiteindelijk betaalde opgebouwd
uit talloze kleine kostenposten. Helaas is het niet duidelijk in hoeverre de in
komsten van de moerkoper hierin een zeker overwicht hadden. Gegevens hier
over in het rijke Tongerlose archief zijn vaak tendentieus. De moerkopers lie
ten graag zien dat ze er dik geld op toelegden terwijl de rekenaars van de abdij
vlot voorrekenden op welk een schandalige wijze de abdij onderbetaald werd
bij de verkoop van moeren. We willen op dergelijke gegevens geen conclusie
baseren.
Wel kan vastgesteld worden dat een belangrijk deel van de uiteindelijk
voor de turf betaalde prijs ten goede kwam aan de arbeiders in het proces ; de
turfdragers, de schippers, de tonsters, de in- en uitladers van turf, de verhuur
ders van schuiten, de arbeiders in de moeren en de werkers aan het vaartonderhoud. Ook de moerkopers waren voor een belangrijk deel mensen uit de
streek. We vergeten dan nog de moeilijk traceerbare groepen als schuitenbouwers, herbergiers, handelaren. Dank zij de moernijverheid moet er in de loop
van deze 450 jaar heel wat geld uit de Vlaamse steden en Antwerpen, later ook
uit Zeeland, naar het moergebied overgeheveld zijn.
Turf werd niet alleen als „huisbrand", brandstof voor de verwarming, ge
bruikt. Prims1" noemde als afnemers de brouwers, de steenbakkers, de zeep
zieders, de ververs en de aluinzieders. Daar moeten zeker de zoutzieders aan
toegevoegd worden. Bovendien werd turf ook in funderingen en als isolatie
materiaal gebruikt.

6

LEENDERS, 1979-80b, 240. Mogelijk speelden niet opgeloste geldkoersverschillen ons parten bij

deze berekening.
LEENDERS, 1979-80a, 71.
« OCMW-Brugge, STJ, rek. nr. 31B.
9 PRIMS, 1923, 8.
'0 PRIMS, 1923, 7.
7
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Afbeelding 10b. Man met turfmand op de rug. Miséricorde op kanunnikenbank in de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Breda (Foto door
J.J.M. ten Holder, Breda. Verzameling Gem. Archiefdienst Breda).
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De brouwers hadden blijkbaar zoveel behoefte aan turf dat zij vaak de hele
rij tussenpersonen uitschakelden en zelf moerkoper werden. Her en der heeft
dat toponiemen als ,,Brouwersmoeren" nagelaten".
Steenbakkers en vermoedelijk ook de pottenbakkers van Bergen op Zoom
en Oosterhout zochten bij voorkeur een plek waar turf en klei dicht bijeen be
schikbaar waren. Een mooi voorbeeld is hier het gebied Steenoven tussen Oos
terhout en Rijen. In de eerste helft van de 15de eeuw werd daar een moer ont
gonnen terwijl er een steenoven in bedrijf was. Een turfvaart ontbreekt zodat
alles er op wijst dat de hier gewonnen turf in die steenoven als brandstof dien
de12. Een dergelijke combinatie werd in de jaren 1330 kennelijk opgezet om op
Attelake de stenen voor de Bredase stadsmuur te bakken'3. Klei vond men op
geringe diepte in de afzettingen van de Tegelenformatie.
Zoutzieders waren er vooral in het lage westen en noorden van het studie
gebied. De turf die zij gebruikten had een dubbele functie : niet alleen was het
brandstof voor het kook- en indampingsproces, tevens bevatte de turf een deel
van het te winnen zout.

2. De produktie in de loop van de tijd

*

Het mag enigszins verrassend zijn maar het blijkt mogelijk om een schat
ting te maken van het verloop van de turfproduktie in de tijd. Om dit te kun
nen doen, is gebruik gemaakt van de verzameling gegevens die in de vorige pa
ragraaf al behandeld werd. De hoeveelheid per jaar vergraven veen werd aan
de hand van dit volume en de exploitatieperiode bepaald. Waar start- en eind
jaar bekend waren, was dat eenvoudig. Bij herhaalde uitgiften zijn alle exploitatieperioden meegerekend. Waar de einddatum niet bekend was, werd deze
geschat door een gemiddeld vergraven volume per jaar per moer aan te
nemen. Op basis van een voorlopige schatting werd daarvoor 30.000 mVjaar

11 LEENDERS, 1984b.
'2 RAB, PF 1255, ao 1435.
13 LEENDERS, 1979/80a, 75.
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aangehouden. Bij nadere berekening werd 24.000 mVjaar gevonden
Aldus werd in alle gevallen de exploitatieduur bekend alsmede de ligging
daarvan in de tijd. Volgens het rekenschema van De Zeeuw werd ook hier
aangenomen dat de produktie in een moer in de loop van de tijd gelijkmatig
afneemt. Voor het eerste jaar wordt daarom een volume aangehouden dat 2 x
het gemiddelde verwerkte volume per jaar is. Zo werd van elk moer de vergra
ven hoeveelheid veen voor ieder jaar berekend.
Vervolgens zijn deze jaarvolumes over de moeren gesommeerd. Daarbij
werd onderscheid gemaakt naar nemertype (kerk, hospitaal, particulier) en
naar nemer-geografie (Vlaanderen, studiegebied, elders). Het resultaat is per
kwarteeuw gesommeerd. Zie tabel 22 en grafiek 5.

14

berekening volume per jaar vergraven rauwe moer (106 m3/jr)
zone
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
20
20
20
20
24
24
24
26
26

nr
9
10
11
14
29
33
40
46
48
6
7
31
33
37
65
2
3
7
14
16

echt veengebied
" DE ZEEUW 1978 en 1979.
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vol/jr28
10
24
34
10
9
6
14
18
32
69
41
83
40
5
6
4
4
26
14

vol/jr +
28
10
28
34
10
9
6
14
18
32
69
41
60
40
5
12
4
18
26
14

24

24

Grafiek 5. Vergraven hoeveelheid veen in studiegebied in miljoenen
kubieke meter per jaar, per kwarteeuw (stand onderzoek eind 1984).
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Tabel 22 : Vergraven rauwe moer per jaar ; per kwarteeuw
periode
van
tot
1200
1225
1250
1275
1300
1325
1350
1375
1400
1425
1450
1475

1224
1249
1274
1299
1324
1349
1374
1399
1424
1449
1474
1499

vol./jaar
(1.000 m3)
0
0
77
668
1.221
803
891
670
865
727
622
414

periode
van
tot
1500
1525
1550
1575
1600
1625
1650
1675
1700
1725
1750
1775

1524
1549
1574
1599
1624
1649
1674
1699
1724
1749
1774
1799

vol./jaar
(1.000 m3)
747
777
672
449
340
332
469
229
114
48
17
0

De aanvang van de moer-exploitatie krijgt nu een erg spectaculair aan
zien : in 50 jaar tijd werd reeds de maximum produktie bereikt : 1,1 tot 1,3
miljoen m3 rauwe moer werd per jaar opgeruimd. Analyse van de jaarcijfers
leert dat de stijging zich vooral voltrok in twee grote sprongen. Eerst sprong
het vergraven volume van 0,3 miljoen m3 in 1285 tot 1,0 miljoen m3 in 1289,
en vervolgens steeg dit volume tussen 1300 en 1309 van 1,1 tot het maximum,
1,6 miljoen m3 per jaar. Na 1325 daalde dit volume naar ca. 0,8 miljoen
mVjaar. Het laatste van de 15de eeuw lijkt een dieptepunt. Tot de Tachtigjari
ge Oorlog de moeren in 1583 trof, heerste in de 16de eeuw een nieuwe hausse
waarin jaarlijks ca. 0,7 miljoen m3 veen opgeruimd werd. Na de oorlog was er
een korte kleine opleving en dan was het met de moeren gedaan...
In totaal werd volgens deze berekeningswijze 240 miljoen m3 rauwe moer
weggegraven. Dit is beduidend meer dan de 5 miljoen die Havermans'« opgaf
voor de streek van Essen, Kalmthout en Wuustwezel alleen. Die schatting
moet veel te laag zijn, temeer omdat we niet alle moeren mee konden nemen in
de berekening.
Het aandeel dat kloosters in deze verveningsactiviteit hadden, was tot 1300
ongeveer 50 %. In de loop van de 14de eeuw daalde het naar 15 % om daarna
haast geheel te verdwijnen. Stedelijke hospitalen namen in de 14de eeuw ca.
7 % voor hun rekening en verdwenen daarna eveneens van het terrein. Hierbij

16

HAVERMANS, 1959, 119.
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moet nog worden aangetekend dat de archieven van kerkelijke instellingen
vaak beter bewaard bleven dan die van particulieren zodat in deze cijfers nog
een vertekening ten gunste van deze instellingen schuilt. Voorts zijn alleen die
instellingen meegeteld die zelf als moerkoper optraden en niet als moerverkopende grondheer (zoals de abdijen St. Bernaards en Tongerlo).
De onzekerheid die door de minimum- en maximumvarianten aangegeven
wordt, is niet van invloed op dit beeld van de ontwikkeling. Variabele 1, de
veendikte die in „onbekende" gevallen aangenomen wordt, werd als verken
ning ook eens op 1,5 m gezet. Dit leidde tot de uitkomst dat men zelfs nu nog
druk turf aan het produceren zou zijn. Dat is evident niet juist. Bij de inge
voerde waarde van 1,0 m valt het einde van de (kleinschalige) vervening vol
gens dit model in het midden van de 19de eeuw. Variabele 2, het standaard
vergraven volume per jaar per moer, heeft als invloed dat een lager volume per
jaar de pieken van de jaarlijkse produktie in heel het gebied wat afvlakt. Bij
een groepering van de cijfers in tijdvakken van een kwarteeuw is er weinig ver
andering.

3. De waarde van het veen
Meer nog dan de oppervlakte, is het totale volume van het vergraven veen
een belangrijk gegeven. Uit dit volume kan immers afgeleid worden in welke
mate de veenvoorraden in het hier bestudeerde gebied van belang waren voor
de brandstofvoorziening in de regio en in de Nederlanden als geheel. Dit
aspect zullen we later verder behandelen. Om dit te kunnen doen, zijn voor
zover mogelijk van elk moer een aantal kenmerken genoteerd.
Ten behoeve van de schatting van het vergraven volume zijn uit de verza
melde gegevens die moeren genomen die een bekend uitgifte-jaar hebben en
bestemd waren voor turf- of zoutproduktie alsook een bekende oppervlakte
(geschat of opgegeven) hadden. Gebaseerd op de maximum- en minimum
oppervlakte zijn steeds twee berekeningen gemaakt.
De inhoud van ieder veen werd berekend door vermenigvuldiging van
dikte met oppervlakte. Waar de dikte niet geschat kon worden op basis van ar
chief- of terreingegevens, werd een „vervangingswaarde" ingevoerd. Deze is
hier op 1,0 m gesteld. Het aldus berekende volume beoogt de inhoud van de
rauwe, nog niet ontwaterde, moer te schatten17. Aldus werd een veenvolume
berekend dat tussen 250 en 350 miljoen m3 ligt.

Voor vergelijking met DE ZEEUW, 1978, die vooral met het begrip „rated peat" werkt, geldt :
inhoud rauwe moer = 1,5 maal „rated".
17
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Het is erg moeilijk om een zinvolle geldswaarde aan deze hoeveelheid veen
te verbinden. In de loop van de vijf eeuwen dat hier de moernering bloeide,
maakten de prijzen — ook de turfprijzen — een enorme ontwikkeling door.
Bovendien zijn sindsdien nog eens 250 jaren verstreken waarin de prijzen van
brandstoffen een dramatische ontwikkeling doormaakten. Niettemin zullen
we voor enkele momenten in de geschiedenis trachten een waarde aan te
geven.
Een heel vroege verkoopprijs van zout veen kennen we voor Potmere. De
heer van Breda ontving als koopsom een Leuvens pond per gemet. Als we dat
omrekenen tegen de traditionele koers van het Leuvense pond in de 18de
eeuw, komt dit bedrag neer op f 5,60 per hectare. Dit voorbeeld laat al duide
lijk zien hoe moeilijk het is om de waarde van de venen te kapitaliseren
Meer inzicht geeft een vergelijking met de gelijktijdige waarde van naburige
gronden die op andere wijze geëxploiteerd werden. Een mogelijkheid daartoe
biedt Beijmoer. In 1319 werd de waarde van grond waaruit turf gedolven werd
ongeveer 6 maal zo hoog geschat als die van akkerland, akkerland op veen
vermoedelijk|9.
In 1370 werd te Etten de zwarte turf verkocht voor 65 oude groten per last
en de witte voor 5020. Daar een last turf overeenkwam met ongeveer 42 m3
veen in natuurlijke omstandigheden („rauwe moer"), kunnen we hieruit voor
het veen een totale waarde van 1,4 tot 2,0 miljoen pond oude groten bereke
nen. In 1693 berekende men te Essen dat uit een schacht moer turf geprodu
ceerd kon worden die 13 stuiver opbracht 21. Hieruit kan berekend worden dat
1 m3 rauwe moer voor 2 stuiver aan turf opbracht. Tegen deze prijs gerekend,
waren de moeren 25 tot 35 miljoen gulden waard.
Deze waarden betreffen steeds die van het gereed produkt, de turf, en niet
die van de moer zoals die aan de moerlieden verkocht werd. Daarvoor vonden
we hierboven een waarde van 2,1 cent per kubieke meter in 1656 in de Maatjes
tussen Nieuwmoer en Achtmaal. Voor de verkopende heren brachten de moe
ren dus slechts 5 tot 7 miljoen guldens van 1656 op. Dit is maar een vijfde van
de turfprijs. Het verschil was echter geen pure winst voor de moerlieden : zij
moesten de arbeidslonen betalen voor de turfproduktie en het onderhoud en
de aanleg van de infrastructuur betalen. De prijzen van de moeren schommel
den overigens nogal. In 1709 werd bij verkoop van 15 ha moer in de Nol onge
veer 7 cent per kubieke meter rauwe moer betaald.
1271 aug : GOETSCHALCKX & VAN DONINCK, 1926-, nr. 303.
1 gemet korenland gaf 4 groten tourn./jaar ; 1 gemet „te delven" land gaf 32 schellingen gro
ten tourn., vermoedelijk als bedrag ineens. Als dit tegen penning-16 omgerekend wordt naar
cijns, komt het op 2 schellingen (ofwel 24) gr. tourn. uit : 6 maal de cijns van korenland (1319 jan
21 : GABoZ, ARRR 46).
20 LEENDERS, 1979/80a, 71.
18

19

21

MEEUSEN, 1959, 135.
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We kunnen tenslotte de waarde van de energie-inhoud van het veen schat
ten op basis van bijv. het elektriciteitstarief dat thans betaald moet worden,
inclusief BTW. Eerder werd al vermeld dat de energie-inhoud van veen 16 tot
18 MJ/kg bedraagt. Bij een soortelijk gewicht van 0,25 is dat 4.000 tot 4.500
MJ/m3 turf of 1.000 tot 1.150 MJ/m3 rauwe moer. Tegen 30 et/kWh komt
dat neer op 85 tot 95 gulden/m3. Voor de gehele veenmassa komen we nu uit
op een waarde van 20 tot 35 miljard gulden. Alhoewel de economische waarde
van het veen moeilijk aan te geven is, werd zo wel duidelijk dat deze waarde
groot was. Bovendien moet van het verschil tussen de verkoopwaarde van de
moeren en van de turf een groot gedeelte in de regio terecht gekomen zijn in de
vorm van arbeidslonen.

4. De betekenis van de moernering
De berekende produktie kan vertaald worden naar andere grootheden.
Daarvoor volgen we de rekenschema's van de Zeeuw. Allereerst de produktie
in de termen van turf. 1 last turf was 10,7 m3 droge gestapelde turf22 wat over
eenkwam met ca. 42 m3 rauwe moer. 4 last was de hoeveelheid turf die een
schuit per vletting kon vervoeren ; dat komt met ca. 168 m3 rauwe moer over
een. Het aantal schuiten in de moeren kan geschat worden als we weten hoe
vaak er per jaar een vletting was. Op grond van archiefgegevens kan dat aan
tal in de 17de eeuw op 25 per vaartstelsel gesteld worden. Voor iedere
4.200 m3 vergraven rauwe moer moet er dan 1 schuit geweest zijn.
*

Dit cijfer betrof echter erg lange vaarten (gemiddeld ca. 20 km lang) ; op
korte vaarten kon men vaker een vletting gehad hebben. Eerder hebben we de
geleidelijke groei van de vaartlengten reeds onderzocht zodat we met deze fac
tor rekening konden houden. Een tweede storende factor is het groter worden
van de schuiten na 1600. Ook daar vonden we reeds nadere gegevens over ;
ook hiervoor kon dus gecorrigeerd worden. Na al deze correcties kon tabel 23
samengesteld worden23.

LEENDERS, 1979/80b, 242, nt 17.
Bij een vaartlengte van 20 km zijn 25 vlettingen mogelijk. Als een schuit 4 last kan vervoeren,
zijn dat 100 last turf/jaar of 4.200 mJ rauwe moer over 20 km. Bij grotere schuiten (17de eeuw :
4,45 L ; 18de eeuw : 6,32 L) zijn voor eenzelfde transport navenant minder schuiten nodig. Als
de vaarten korter zijn, kan een schuit vaker varen.
22

23
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Tabel 23 : Aantal schuiten per kwarteeuw
periode
van
tot
1200
1225
1250
1275
1300
1325
1350
1375
1400
1425
1450
1475

1224
1249
1274
1299
1324
1349
1374
1399
1424
1449
1474
1499

aantal
schuiten
0
0
3
28
89
74
97
75
136
132
128
84

periode
van
tot
1500
1525
1550
1575
1600
1625
1650
1675
1700
1725
1750
1775

1524
1549
1574
1599
1624
1649
1674
1699
1724
1749
1774
1799

aantal
schuiten
163
173
162
96
61
63
113
57
27
12
0
0

We zien dat het aantal schuiten in de 16de eeuw een maximum (ca. 170) be
reikt lijkt te hebben. Voor het overige schommelde het aantal schuiten rond de
100, tot het einde van de moernering inzette.
Ook het aantal arbeiders in het veen kan geschat worden. De Zeeuw ging
uit van een ploeg van 7 mannen en een vrouw die als een „dagwerk" 110 m3
reeds ontwaterd veen verwerkte. Dat is 165 m3 rauwe moer. Dergelijke ploe
gen kwamen ook hier voor, al waren ze kleiner. Het verwerken van 1.000 m3
rauwe moer vergde dus 6 dagwerk, ofwel 48 mensdagen. Gezien het seizoens
gebonden karakter van de turfarbeid, stelde De Zeeuw dat er maar 75 dagen in
het jaar turfgestoken werd : 1.000 m3 vroeg dus 0,64 mensjaar. Met deze fac
tor kan het aantal personen geschat worden dat in het seizoen in de „ploegen"
in de moeren werkzaam was, ongeacht de grootte van die ploegen. We zagen
immers al dat de ploegen in de 17de eeuw in Brabant kleiner waren dan in het
19de-, vroeg 20ste-eeuwse Drenthe. Door deze omrekening in volume-permensjaar omzeilen we deze complicatie.
Uit tabel 24 kan dan afgelezen worden dat het aantal in de moeren werkza
me personen in de middeleeuwen ca. 500 bedroeg, met een korte piek in de
vroege 14de eeuw. In de 17de eeuw waren er naar schatting nog maar 200 - 300
veenarbeiders. Om het percentage van de streekbevolking dat aan deze werk
zaamheden in de moeren deelnam te kunnen schatten moeten we eerst iets
meer weten over de bevolkingsomvang. In deze lange periode maakte de
bevolkingsomvang van het onderzoeksgebied een grote evolutie door. In de
periode 1250-1350 was er vermoedelijk een forse groei, gevolgd door stagnatie
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tot het einde van de 15de eeuw. Dan zette een nieuwe groei in die door de
Tachtigjarige Oorlog afgebroken werd. Na een globaal gesproken stabiele
periode zette na 1750 een groei in die nog steeds voort gaat. Deze jongste
groeiperiode valt helemaal buiten de verveningsperiode.
Het is niet mogelijk om betrouwbare bevolkingscijfers voor heel de streek
en heel de periode te geven. Daarom behelpen we ons. Voor de periode 13741496 lijkt een bevolkingsomvang van 60.000 - 65.000 voor het Brabantse deel
van het studiegebied een redelijke schatting te zijn. In 1526 kan dit aantal
85.000 zijn geweest". Hierbij moet de bevolking van het Hollandse deel nog
opgeteld worden : 5.000, misschien 10.000 personen. Aan de andere kant
moeten we er de bevolking in de gebieden zonder commercieel geëxploiteerde
veenvoorraden af trekken. Hiervoor schatten we 20.000 personen. We komen
zo op 45.000 - 55.000 in de jaren 1375-1500 en 70.000 - 75.000 ca. 1526. Daar
het aantal arbeiders in de moeren nadien afnam en de bevolkingsomvang
gelijk bleef of steeg is nadien het promillage van de bevolking dat als turfarbeider werk vond nog lager geworden. Naast deze rechtstreeks tewerkgestelde
groep was er natuurlijk nog de afgeleide werkgelegenheid waarvan de omvang
evenwel erg moeilijk in te schatten is. In de rest van het studiegebied zal hoog
uit incidenteel en voor eigen behoefte wat turf gestoken zijn.
Tabel 24 : Bevolking en turf arbeiders
jaar

bevolking

arbeiders

promillage
arbeiders

1250
1275
1300
1325
1350
1400
1500
1525

10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
50.000
50.000
70.000

0
300
700
600
500
500
500
500

0
15
23
15
10
10
10
7

Op grond van de zojuist gemaakte schatting van het jaarlijks vergraven
volume en het eerder afgeleide aantal actieve vaarten in iedere periode (tabel
16), is de berekening van het gemiddeld per jaar per turfvaartstelsel vergraven

24

CUVELIER, 1912.
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Grafiek 6. Vergraven volume veen (rauwe moer) per kwarteeuw in duizen- ;
den kubieke meter per jaar en per vaart. :
.
,
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volume nu een eenvoudige zaak. In tabel 25 en grafiek 6 zien we dat 100.000
mVjr.vrt mogelijk een normaal gemiddelde was voor goede jaren. In jaren
met beduidend lagere uitkomst moet de produktie achtergebleven zijn bij de
capaciteit van het systeem dat dan in omvang praktisch ongewijzigd bleef. Dat
in de late 17de eeuw een uitschieter naar 150.000 mVjr.vrt optrad, hangt
samen met het feit dat nog maar 3 vaarten in bedrijf waren, die kennelijk heel
die periode op volle kracht draaiden. 100.000 mVjr.vrt komt overeen met een
uitvoer van 2.500 last/jr per haven. De schaarse gegevens die de archieven
hierover geven, lopen van 500 tot 6.000 last (tabel 18, 19). Het nu gevonden
getal ligt daar mooi tussenin ! Deze uitkomst wijst erop dat onze schattingen
niet irreëel zijn.

Tabel 25 : Vergraven volume per vaartstelsel per jaar (1.000 m1) :
periode ;
van; tot
1200 .
1225
1250
1275
1300
1325
1350
1375
1400
1425 ;
1450
1475

1224
1249
1274
1299
1324
1349
1374
1399
1424
1449
1474
1499

volume/
stelsel.jr
0
0
32
107
93
54'
58
45
84
81
69
46

i

periode
van
tot
1500
1525
1550
1575 1
1600
1625
1650
1675
1700
1725
1750
1775 1

1524
1549
1574
1599
1624
1649
1674
1699
1724
1749
1774
1799

volume/
stelsel.jr
93
105
112
97
112
111
156
76
'57
48
0
0

'

Bron : Naar DE ZEEUW, 1978, 1979.

Wat was nu de plaats van de moeren van het studiegebied in de turfeconomie van de Lage Landen ? De Zeeuw gaf de oppervlakten veen die van eeuw
tot eeuw in vier veengebieden in Nederland vergraven werden. Deze cijfers
zijn omgerekend naar hoeveelheden rauwe moer per tijdvak zodat ze verge
lijkbaar zijn met onze cijfers. Bij deze omrekening zijn De Zeeuws cijfers
voor de dikte van het „rated" veen per regio aangehouden.'Aan deze cijfers
zijn de produktie in ons studiegebied en die in Noord-Vlaanderen toegevoegd.
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Grafiek 7. Vergraven hoeveelheid veen (rauwe moer) per periode in het stu
diegebied en de rest van de Nederlanden, in kubieke meter per jaar (zie ook
tabel 26).
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Tabel 26 : Vergraven volume rauwe moer per jaar per regio (x 1000 mVjr)^
Hoogveen
periode

Laagveen

Gron.

W-Dr.

Holl.

Friesl.

Laag- & Hoogveen
studie

Noord

van

tot

O-Dr.

Fr. Ov.

Utr.

Overijs.

gebied

Vlaand.

TOTAAL

1200
1300
1400
1500
1550
1600
1700
1750
1800
1850

1299
1399
1499
1549
1599
1699
1749
1799
1849
1949

0
560
1.120
1.690
2.250
7.500
5.620
4.690
6.260
15.940

0
750
750
750
3.380
4.500
4.500
3.000
3.000
2.810

0
1.350
2.700
3.600
9.000
9.000
6.750
4.500
2.250
1.120

0
280
280
560
1.500
2.250
2.250
3.000
3.000
3.000

190
900
660
760
560
340
80
10
0
0

500
500
500
250
0
0
0
0
0
0

690
4.340
6.010
7.610
16.690
23.590
19.200
15.200
14.510
22.870

Vergelijkbare cijfers voor Noord-Vlaanderen zijn niet beschikbaar doch
Augustijn2« publiceerde cijfers over de turfproduktie in de moeren van Beveren en van de graaf van Vlaanderen nabij Beveren. Daaruit valt een produktie
af te leiden van 12.500 last per jaar voor beide moergebieden samen, in de
periode 1365-1500. Dit komt overeen met 525.000 m3 rauwe moer per jaar. In
een eerdere periode waren vooral westelijker gelegen moeren in produktie.
Daarom houd ik in tabel 26 een volume van 500.000 m3 per jaar aan, aflopend
naar nul tegen 1550.
Uit vergelijking van grafieken 7 en 8 blijkt dat de veenexploitatie in het
studiegebied zo'n twee eeuwen eerder plaatsvond dan in Noord-Nederland
(1250-1750 i.p.v. 1450-1950). Met name in de middeleeuwen was het studiege
bied daardoor een belangrijke producent. In de 14de eeuw was het marktaan
deel ruim 20 °7o. Naarmate de andere veengebieden tot ontwikkeling kwamen,
nam dat aandeel af, maar tot 1550 bleef het toch 10 %. Diepenveen wees er op
dat in de 16de eeuw veel turf vanuit Holland naar Brabant verscheept werd.

Regio's in tabel 26 :
I
Hoogveengebied van Groningen en oostelijk Drente
II Hoogveengebied van westelijk Drente, Friesland en Overijssel
UI Laagveengebied van Holland en Utrecht
IV Laanveengebied van Friesland en Overijssel
V Laag- en hoogveengebied in het studiegebied
VI Laag- en hoogveengebied van noordelijk Vlaanderen
De gegevens voor I t/m IV zijn ontleend aan De Zeeuw.
25

26

AUGUSTIJN, 1977.
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Grafiek 8. Marktaandeel van het studiegebied in de vergraving van veen in
de Nederlanden, 1200-1800.
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Dat blijkt juist in de tijd te zijn dat het Brabantse marktaandeel snel terugviel
ondanks een hoge lokale produktie. Het is de overvloed aan Hollandse turf en
de toenemende vraag in Antwerpen die de door Diepenveen vermelde export
begrijpelijk maken27. Juist in de periode 1583-1609, toen de turfproduktie in
de streek Roosendaal-Kalmthout-Zundert stil lag ten gevolge van de verwoes
tingen van de Tachtigjarige Oorlog, dook te Delft voor het eerst de naam
„Brabantse Turfmarkt" op2«. Vermoedelijk kreeg de Pontenmarkt deze nieu
we naam toen de Brabanders daar massaal Hollandse turf kwamen kopen.

*

27

DIEPENVEEN, 1950.

GAD, geref. lidmatenregister, 1602 ; nader zoekwerk leverde geen oudere vermelding op. Deze
turfmarkt heette voordien neutraal „Pontenmarkt", naar de pontons waarop de turf aldaar werd
aangevoerd.
28
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HOOFDSTUK 8

LANDSCHAPPELIJKE GEVOLGEN

,

Vijf eeuwen veenexploitatie bleven voor het landschap niet zonder gevol
gen. In de twee grote landschappen van ons studiegebied waren die gevolgen
evenwel geheel verschillend van karakter. Op het Hoge werd, na het opruimen
van de laatste veenresten, op de vrijgekomen zandondergrond een nieuw land
schap opgebouwd, met heide, bossen en agrarische ontginningen.
In het Lage ontstonden op grote schaal overstromingen door zout water.
In eerste instantie noopten deze de bevolking tot een permanent gevecht met
het water en boden ze de mogelijkheid zout te produceren. Na verloop van tijd
werden schorren gevormd die ten slotte tot jonge zeekleipolders bedijkt wer
den. We zullen nagaan of er verband was tussen deze overstromingsepisode en
de exploitatie van de venen in dat gebied. Bovendien bieden de talrijke gege
vens die we konden verzamelen een goed uitgangspunt voor een bespreking
van de mogelijkheid dat we hier met de gevolgen van een zeespiegelstijging te
maken hebben.

1. Het Hoge
In de loop der tijden was op het Hoge het meeste veen, vaak in elkaar op
volgende concessieperioden, weggegraven en als turf per schuit weggebracht
naar de uitvoerhavens. Het resterende veen was voor de grote ondernemers
niet meer de moeite waard. Zij staakten de werkzaamheden en verlieten de nu
„uitgedolven" moer. Deze lag echter nog bezaaid met de resten van het
bedrijf. Er bleef genoeg turf over om de naburige boeren met drommen aan te
trekken'. Zij verzamelden de „rapelingen", staken of baggerden nog wat turf
bijeen en zetten die te drogen.

1

ARAG, NDH 1018 f 66 punten 5, 8 ; f 100.
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Dat dit proces een zekere massaliteit aannam, blijkt wel uit de verklaringen
van de schepenen en moerlieden van Zundert na een inspectietocht in 1636. Bij
de Mendijk bij Achtmaal troffen zij op vele plaatsen droge turf aan ; elders
was die al afgevoerd of was men hem net aan het opladend De vorster3 van
Zundert die speciaal opdracht had gekregen tegen deze activiteiten te waken,
schoot zelfs op een turf verzamelende boer. Daar schrok de vorster zelf nogal
van : „dat ick in groot perijckel ben geweest van hem doot te schieten"*.
Tegen het voornemen om turfdieven uit Wuustwezel op te brengen werd van
uit dat dorp snel geprotesteerd'. In de jaren 1641-43 werden namens de heer
van Breda restanten turf verkocht, die wederrechtelijk gedolven waren. De
opbrengst bedroeg 11.500 gulden !«. Kort daarna verklaarden enkele moerlie
den dat zij hadden gezien dat de moeren en „blickelinckvelden" op grote
schaal door de boeren uit de omgeving werden uitgestoken. Die haalden daar
turf alsof het op hun eigen grond was. Sommigen verstoutten zich zelfs om
meer turf te steken dan ze zelf nodig hadden en die produktie elders te ver
kopen7.
Niet alleen bij Zundert waren er dergelijke problemen. Tussen Alphen,
Aarle en Tilburg werd het Goor uitgedolven. De schout van Alphen protes
teerde tegen deze roof van 's-heren moeren en het werd tevens een grenskwes
tie. De officier van Tilburg rukte met een legertje van wel 200 gewapende
mannen uit om zijn aanspraken hard te maken. Hij beweerde dat er lang gele
den ook al eens ruzie geweest was over een partij van 50 voeder turf die toen
door Breda verkocht was. Die van Tilburg hadden die turf toen, bij wijze van
inbezitneming, „onder de voet gelopen".
In een poging de beroving van de moeren wat te reguleren stelde de opzich
ter van de Bredase moeren in 1658 voor dat de Wijmerse Moer, die bij een po
ging tot verkoop bij opbod te weinig had opgebracht omdat er kort te voren al
veel moeren verkocht waren, in kleine kavels verdeeld zou worden. Dan zou
den de boeren ze kunnen kopen. De verplichte afvoer per schuit naar Breda of
Roosendaal moest vervallen en de verkoop zou in Breda of beter nog in Zun
dert zelf moeten plaatsvinden, en niet zoals gebruikelijk in Den Haag. Dit

2 ARAG, NDH 1018 f 143.
3 Opzichter van velden, weiden en andere gemeentegronden, met hier als extra taak ook : de moe
ren.
4 ARAG, NDH 1018 f 153.
5 ARAG, NDH 1018 f 158-161.
6 ARAG, NDH 1018 f 226v-227v.
7 „dat 's-heren moeren ende blickelinckvelden seer werden uytgesteecken, berooft ende bedorven
door de boeren daeromtrent woonende, haelende daeruyt soo vrij als op haer eygen goet, niet
alleen haeren daegelycxen brant, ende provisie voor den winter, maer oock bij eenige daerenboven noch torff die sy met de karren temarckt voeren ende aen anderen vercopen" ARAG, NDH
1018 f230v.
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„sociaal plan" werd niet opgevolgd. De Wijmerse Moer werd voor f 43.500 in
één blok gekocht door Snellen, een van de grootste Zundertse moerliedens.
Toen A.P. Paen in 1660 als opzichter van de moeren werd aangesteld, werd
hij geconfronteerd met een soort boerenterreur : turf werd gestolen, dammen
werden doorgestoken. Ook in 1667 werd vastgesteld dat er een groot aantal
boeren wederrechtelijk bezig was in de moeren. Een inventarisatie van hun
produktie leerde dat er 16.000 tonnen turf lagen waarvan de waarde op 2.000
gulden geschat werd.
We stellen dus vast dat, zodra het toezicht wat verslapte, de moeren ten
prooi vielen aan de omwonende boeren. Nadat door de commerciële turfnering de grootste veenvoorraden verdwenen waren, ruimden de boeren de krui
mels op. Dit was een belangrijke fase in de verdwijning van het veen want het
resultaat ervan is een zandlandschap waarin nu, buiten de diepste plekken,
nog maar heel weinig veenresten aanwezig zijn.
De uitgedolven moeren van het Hoge hadden zeker niet het uitzicht van
een egale vlakte. Het golvende pleistocene zandlandschap dat te voorschijn
gekomen was, zat vol lage kommen en hoge duinkoppen. In de laagten stond
vaak water, de duinen werden nog met recht „vliegende zanden" genoemd.
Van de complexe infrastructuur die ten behoeve van de moernering was aan
gelegd, waren er zeker nog resten aanwezig. De moer was verkaveld geweest
met riolen als kavelscheidingen ; er waren anthoofden aangelegd en vanuit een
bestaande turfvaart was er een vaart naar de moer geleid. Ergens in de moer of
de directe nabijheid waren de turfarbeiders gehuisvest geweest. Om de vaart
van water te voorzien had men waterreservoirs („houwers") aangelegd : daar
voor waren bestaande meren in het veen gebruikt maar in een later stadium
vooral laaggelegen en eerder uitgedolven moeren. In dit landschap ontwikkel
den zich twee soorten grondgebruik : een zeer extensief gebruik van de door
de turfgraverij achtergelaten terreinen en ontginning van zandgronden ten be
hoeve van land- en bosbouw.
Het woeste landschap : het ontstaan van de heide
In de late 17de eeuw werd het verlaten moergebied gekenschetst als :
„sijnde alle uytgedolven moeren ende nu gemene heyde". Een gezelschap van
inspecteurs liet zich op 26 oktober 1643 rondleiden tussen Hulsdonk en Schijf,
langs de Ketel, het Spurkt en de Oude Zoek naar de Mendijk bij Achtmaal. Zij
liepen daar door een heide waaruit, zoals men vaststelde, alle moer was weggegraven'. Lorié, die op het einde van de 19de eeuw deze gebieden doorARAG, NDH 1018 f 520-542.
„tusschen Hulsdonck ende 't gehught genaemt de Swarte Schijve nevens de plaetsen die
genoemt werden de Ketel, het Spurckt, den Ouden Souck ende soo voorts naer den Mendijck,
passerende over veele heyvelden daer uyt den moer was verdolven" ARAG, NDH 1018 f 210-238.
8

9
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Afbeelding 11. De vaart van de Ettense Monnikenmoer met vaartkanten en
bomenrij.
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kruiste, merkte op dat het veen op enige onbetekenende resten na geheel afge
graven was. Hier en daar vormde zich weer een nieuwe veenlaag, die overigens
door de boeren werd afgeplagd. Tussen Brekelen en De Paal (onder Wuustwezel) vond zelfs een nieuwvorming plaats van dikke lagen veerkrachtig veenmos. Bij grenspaal 231 zag hij enkele droge vennen waaromheen zeer veel bos
jes en dichte en hoge heide- en gagelstruiken groeiden. Daartussen stonden
wat berken en ook enkele eiken. Elders noteerde hij een chaotische geheel van
zandkopjes en „veenpannen" zoals hij de zijns inziens uitgedolven laagten
noemde. Verspreid in het gebied merkte hij voorts jongere en oudere zand
verstuivingen opl0.
Laat-18de eeuwse kaarten laten duidelijk zien dat toen nog grote opper
vlakten onder water stonden. De smalle waterloopjes die dergelijke plassen
met elkaar verbonden kunnen deels nog resten van het wateraanvoersysteem
van de vaarten zijn". Zo kreeg hier de heide, die kennelijk eerst na de verwij
dering van de venen zijn grote omvang kreeg, een heel eigen aspect : een over
maat aan waterplassen. Dat de heide hier erg jong is, moge ook blijken uit het
feit dat namen als „Klein Zundertse Heide", „Achtmaalse Heide" enz. eerst
na 1800 voorkomen. In deze heide kon de natuur geruime tijd haar gang gaan
en sporen van de moernering geleidelijk uitwissen.
Oude turfvaarten vervielen op hoger gelegen plaatsen tot „holle vaar
ten" : twee parallelle dammen zonder water ertussen'2. Later zouden die dam
men samengeworpen worden en zo een wegdam door de heide vormen. Aldus
werd menige vaart tot landweg. Waar de grond braak en half onder water
bleef liggen, zoals in het zuiden van de streek, hadden de nutteloze resten van
vaartkanten weinig weerstand tegen verwering u. Maar waar de omgeving van
de vaarten vrijwel direct voor agrarische doeleinden ontgonnen werd, werd
hun beloop in de verkaveling vastgelegd. De Vuchtpolder bij Breda, het
gebied van Etten (afbeelding 11), het gebied ten oosten van Nieuwmoer, dat
ten oosten van Roosendaal en dat van Dongen zijn hiervan voorbeelden.
Ook vaarten die later een nieuwe functie kregen, bleven goed bewaard.
Zo'n nieuwe functie was dan vaak de ontwatering van agrarisch ontgonnen
gebieden. De vaart van Spillebeek naar Bergen op Zoom was in de 16de tot
19de eeuw van militaire betekenis omdat daarmee het inundatiewater voor de
vesting Bergen op Zoom en de linie ten oosten van die stad aangevoerd moest
worden
Ook voor de industrie werden enkele vaarten van belang. De eerste

LORIÉ, 1894, 75-76.
Bij voorbeeld de omgeving van Nieuwmoer op kaarten van Ferraris 1773-1778 en de kaart van
het Markizaat door Adan, 1790 in GABoZ.
12 HAVERMANS, 1962b, 4.
13 Ook te zien op kaart ARAG, VTH 1681 uit 1652, De Maatjes.
14 VAN HAM, 1982a, 24, 88, 115-117.
10

11
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was de Bredase turfvaart die van 1763 tot 1852 de waterkracht leverde voor de
ijzerpletmolen op de grens van Rijsbergen met Princenhage15. De vaart kreeg
er zelfs een nieuwe naam door : IJzermolense Vaart. De IJzermolen impor
teerde ijzer maar het is niet duidelijk in hoeverre dit bedrijf de Bredase Turf
vaart voor aan- en afvoer van ijzer en ijzerprodukten gebruikte. Na een mis
lukt initiatief van de graaf van Merode om de Roosendaalse Vaart geschikt te
maken voor het transport van hout, bakstenen en toch ook weer turf'«, voch
ten later in de 19de eeuw de opkomende suikerfabrieken om het water dat met
de oude vaarten aangevoerd kon worden. In 1886 werd de Bergse Moervaart
opnieuw in goede staat gebracht. Het was toen zelfs de bedoeling het water
van De Maatjes via de Vertakkingsvaart naar Bergen op Zoom te brengen. Dit
was technisch mogelijk omdat deze vaart, zoals we zagen, vrij vlak ligt. Na de
nodige betwistingen werd het water van Essen, Kalmthout en De Maatjes tus
sen de industrieën van Bergen op Zoom en Roosendaal verdeeld. De spoor
baan werd de scheiding van de winningsgebieden. In dit kader werd ook de
Roosendaalse Vaart opnieuw in goede staat gebracht.
De vorm waarin vaarten bewaard bleven is erg uiteenlopend. De Roosen
daalse Vaart is in Essen natuurreservaat en onder Roosendaal heeft hij zwaar
beplante vaartkanten. Een deel van de Ettense Monnikenvaart en van de vaar
ten bij Terheijden heeft nog een middeleeuws profiel. Tegenover deze goed
bewaarde vaarten staan er talloze die als weg voortleven. Een voorbeeld hier
van is de weg Achtmaal-Nieuwmoer en de vaart langs Nispen. Een onbekend
aantal vaarten is volslagen verdwenen. Niettemin kan een inventarisatie met
luchtfoto's en in het veld wellicht nog onverwachte restanten aan het licht
brengen. Voorbeelden hiervan zijn de „wallen" in het bosje ten zuidwesten
van Nispen en de „scheve greppel" in het bos van de Pannenhoef. Dergelijke
laatste resten van een vaart zijn niet alleen een aardig aandenken, het zijn ook
de laatste plaatsen waar aan een vaart nog onderzoek gedaan kan worden zon
der last te hebben van de sporen van 20ste-eeuwse schoonmaak en rechttrek
kingen ! Erkenning van deze objecten alsmede van de weinige nog bewaarde
hoofden (o.a. het Bosse Hoofd en enkele opslagen te Etten) als natuurreser
vaat en vroeg industrieel-archeologisch monument biedt kansen op behoud.
Niet alleen sporen van de vervening kenmerkten de verlatemnoeren. Door
de vervening was het landschap ingrijpend veranderd. We zagen reeds dat de
vele vennen van de midden 19de-eeuwse kaarten in uitgeveende kommen
lagen. Door de vervening kwamen echter complete beekdalen te voorschijn
waarin zich dan een „nieuwe" beek vormde. Twee grote voorbeelden zijn de
Spillebeek tussen Essen en Huijbergen en de Bieloop in het noordwesten van
Zundert en Rijsbergen.
15
16

VAN DER HOEVEN, 1920, 322.
VAN DER AA, 1838-51, op Turfvaart (De Natte).

278

*

Bij de Spillebeek is het mogelijk dat er in het veenlandschap een dalrest
aanwezig was waardoor een veenwater stroomde. De naam komt namelijk al
voor in het Tongerlose cijnsboek van 1463'7. Er lag toen 17 bunder vercijnste
moer bij Spillebeek, verdeeld in 34 ongelijke doch kleine kavels. Het cijnsboek
vermeldt alleen in de kop „Spilbeek", verder staat er steeds „Spilbleek" ! Dit
moer moet in het midden van de 15de eeuw uitgegeven zijn en de beek-naam
lijkt er vanaf het begin aan verbonden te zijn. Toch meent Havermans dat de
Spillebeek tot stand is gekomen in een keten van vennen die zich uitstrekte van
de Papemoer, de Oude Moer, het Moerven en het Steineven tot het Paardehoofdven. Deze ontwikkeling werd naar de mening van Havermans door de
mens bevorderd na de uitvening van dit gebied. Naar zijn waarnemingen wijst
het huidige tracé van de Spillebeek, bestaande uit aaneensluitende tamelijk
rechte vakken, voldoende op het antropogene karakter van deze beek. Ook
het door hem opgenomen lengteprofiel wijst op een jongere en kunstmatige
gedaante18. Ook Van Dorsser meent dat deze beek door de mens tot stand
werd gebracht in een oud vennengebied, dat eens een oud dal in het pleisto
cene substraat was19. Havermans en Van Dorsser bespraken het karakter van
de huidige waterloop en niet de middeleeuwse Spillebeek die in het veen en
veel hoger lag. Opvallend is dat de Spillebeek aan de grens Essen-Roosendaal
plots ophoudt en er aansluit op de Bergse Moervaart, die allerminst een na
tuurlijke afwateringsrichting volgt. De oude Spillebeek zal, toen het nog een
veenwater was, eerder het Hotmeer gevoed hebben.
Een echt jonge beek is de bovenloop van de Bieloop die over een grote
lengte door het noordwesten van Zundert en Rijsbergen stroomt. Heel de
beekloop ten zuidwesten van het Raamschoor in Princenhage is jong. Binnen
Princenhage werd de beek vanaf 1310 regelmatig genoemd als Die Bye, soms
als de Kesselbeek*>. Vóór 1521 komt het Raamschoor, een bruggetje over de
Bieloop aan de noordpunt van de Ramen, niet voor. De Ramen zelf werden al
in 1411 vermeld toen er 80 last turf gedolven werd21. Het Bredase cijnsboek
voor Princenhage van 1634 toont hier een gebied met turfwinning. De Ramen
liggen aan de noordwest- en noordoostzijde tussen hoge gronden die de indruk
wekken van een versleten paraboolduin. Op de top daarvan gaat de Bieloop
door een smal en diep dal waarover het Raamschoor ligt. Vermoedelijk is dit
een doorgraving en begon de beek voordien noordelijker met een rijt. De rech
teroever van de beek heet daar De Rith, vroeger De Rijt (zie par. 2.2 en
afb. 1).

17

AAT, CENS 7 f lOlv.

18

HAVERMANS, 1961.
VAN DORSSER, 1956.
LEENDERS, Toponymie Princenhage.

19
20

21

GAB, Havermans rek. 1411.
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Bij de grensbeschrijving van Rijsbergen-Zundert in 1490 werd wél de
Noordvaart van de Vierhonderd Bunder genoemd en ook Otto's Heininge van
der Lecke vlak naast de Ramen maar niet de Bieloop22. Verderop in het Bieloopdal zien we bij de Pannenhoef dat de vaarten van de Vierhonderd Bunder
zich niet aan de Bieloop stoorden terwijl de Schuitevaart het dal pardoes over
stak (zie kaart 35). In 1832 was de Bieloop niet verder herkenbaar dan de
Stouwdreef in het landgoed De Moeren te Zundert23. Net als bij de Spillebeek
is hier door vervening een oud dal opnieuw aan het daglicht gekomen en heeft
zich daarin een natuurlijke ontwatering ontwikkeld, naast en parallel aan de
Bredase Turfvaart. In de Ramen werden met het water van de Bieloop in de
19de eeuw vloeiweiden aangelegd. De naam „Bieloop" is dus in de kern wel
een oude naam maar deze duidde aanvankelijk alleen een beek aan die in Princenhage stroomde. De huidige beek is veel langer en stroomt door een dal dat
eerst door het weggraven van het veen weer te voorschijn kwam.
In het afgeveende gebied ontwikkelde zich dus een nieuw heidelandschap
dat erg nat was en vele grote vennen telde. Oude beekdalen waren weer aan het
daglicht gekomen en daarin ontwikkelden zich opnieuw beken. Plaatselijk
trad weer veengroei op. Deze nieuwe heide zal wel geleidelijk in het agrarisch
systeem van de omringende dorpen zijn ingeschakeld. In de 19de eeuw zijn het
daarom vooral de resten van de moernering (zoals vaarten en houwers) die
deze heide onderscheidden van de oude heidegebieden in de oostelijker dorpen
van de Kempen.
Ontginning voor land- en bosbouw
Na langere of kortere tijd ging men over tot ontginning van het natte hei
degebied voor landbouw of bosbouw. Naarmate de „woeste periode" langer
was, waren er meer sporen uit de „veenperiode" uitgewist. In de moer ten
oosten van Roosendaal volgde de ontginning vermoedelijk al heel snel op de
turfgraverij. Hierdoor bleven de hoofdtrekken van de 13de-eeuwse inrichting
van de moer tot op heden in de verkaveling bewaard. We kunnen zo vaststel
len dat men de moer verdeeld had volgens het systeem van de hoeve-verkave
ling maar wel hier en daar de vrijheid had genomen om blokken van anderhal
ve hoeve toe te passen. Ook in de Ettense Monnikenmoer en-bij Nieuwmoer
bleven de hoofdlijnen van de moerverkaveling in de 15de-eeuwse ontginnin
gen behouden.
In dergelijke gevallen merken we op dat de stroken uit de moertijd steeds
opgevuld worden met kleinere percelen. Omdat die opvulling in iedere strook
weer iets anders gebeurde, ontstond er een kenmerkend wat slordig rechthoe
kig verkavelingspatroon dat zich over grote oppervlakten kon uitstrekken.
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Doordat de perceelsgrenzen vaak met houtwas beplant waren, was dit een erg
gesloten landschap. De ontwatering, die in het veen nog verzekerd werd door
de lange kavelgrenzen, moest nq de topografie van de ondergrond gaan vol
gen. De typische hoekige beekjes zijn hiervan een gevolg. Het is, al met al, net
alsof het Brabantse zandlandschap langzaam maar zeker in het oude veenlandschap penetreerde.
Een vergelijkbaar proces trad op in de veengebieden die op het Hoge al in
het veen voor landbouw ontgonnen werden. De oorspronkelijke veenverkaveling, vaak in lange stroken of hoeven, zakte met het verweren van het veen in
de zandondergrond en bleef daar verankerd. Vervolgens kon ook hier het
„zandlandschap" in penetreren. Dit proces moet in delen van Etten, Dongen
en Oosterhout zijn opgetreden.
Bosbouw was al in de vroege 16de eeuw een der mogelijkheden voor de
hernieuwde exploitatie van afgeveende gronden. Voor 14de-eeuwse bosbouw
op afgeveende terreinen, zoals die wel in noordelijk Vlaanderen vastgesteld
werd, zijn hier geen aanwijzingen gevonden«. De eerste aanleg van de
Wouwse Plantage dateert van rond 1500 en vond plaats in een eerder door de
abdij Ter Duinen uitgedolven moer". Uit dezelfde jaren dateert het Mastbos
bij Breda. Er zijn echter geen aanwijzingen dat daar meer veen lag dan in
enkele vennetjes. Ook later zouden her en der op uitgemoerde gronden bossen
aangeplant worden, vooral in de 18de eeuw. Dergelijke bossen, niet herontgonnen gronden en ook vaartkanten vormen thans belangrijke natuurge
bieden.
De turfvaarten boden de mogelijkheid om betrekkelijk goedkoop extra
mest aan te voeren. Deze kwam uit de plaatsen waar de turf verkocht werd en
kon langs de vaarten vrij ver in deze streek gebracht worden. De onverwacht
grote oppervlakte van de gronden met een diep antropogene bovenlaag kan
met deze mestaanvoer samenhangen. Bovendien is het denkbaar dat in die
bovenlaag ook restveen verploegd werd terwijl de toepassing van de Vlaamse
bouw als landbouwtechniek door het diepspitten van de grond ook tot deze
dikke donkere laag kan hebben bijgedragen.
Vanaf het midden van de 18de eeuw begon men aan talloze ontginningsex
perimenten ten behoeve van de landbouw. In deze streek zijn die te Zundert
wel de bekendste26. Hendrik Snellen, geneesheer te Rotterdam, zou meer dan
f 700.000,- geïnvesteerd hebben in ontginning van zijn uitgestrekte uitgedol
ven moeren in Zundert. Hij liet er rond 1740 (dus juist toen het turftransport
naar Breda gestaakt werd) boerderijen bouwen, importeerde vee uit verre lan
den en grote hoeveelheden mest en hooi uit Holland. De Beunie vermeldde
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daar rond 1750 schepen met walvisafval, walvistraan, salpeter en kalk gezien
te hebben. Snellen plantte er ook allerlei uitheemse bomen aan. De Beunie
schetste de hele onderneming als ,,een nieuwe wereld voor een natuuronder
zoeker ; iets lieflij kers kan men zich niet denken ; er was overvloed van
alles !" De droom duurde niet lang en Snellen schakelde over op bosbouw.
Volgens de pastoor van Klein Zundert zouden overigens ook goede bouwlan
den bebost zijn. In 1774 moest De Beunie helaas vaststellen dat er niets dan
wat struikgewas, slechte rogge en boekweit groeide27.
Te Kalmthout werd driftig gepoogd om dennezaad tot wasdom te brengen.
Ook liet de abdij Tongerlo herhaaldelijk gronden ter ontginning uitmeten.
Merkwaardig genoeg heten die percelen vaak „polder", ook al liggen ze hoog
en droog op 15 m + N.A.P.M. Dit woordgebruik voor rond 1700 ontgonnen
gronden komt overigens in heel het moergebied voor. Refereert het aan de
ontwatering die speciale zorg vroeg ? Of betekende het woord net als in de
lage Noordwesthoek zoiets als „nieuw ontgonnen grond" ? Goossenaerts stel
de voor er een schertsende benaming voor een slecht stuk grond in te zien29.
Ontginningsexperimenten vonden evenwel ook buiten de voormalige moe
ren plaats. Zo liet de heer van Hoogstraten een nieuwe hoeve ontginnen waar
dankzij overmatige bemesting prachtige oogsten behaald werden. De zware
bemesting kon echter niet volgehouden worden en de hoeve verviel tot
armoede«.
Pas de ontginningsgolf van 1900-1930 leidde tot uitgestrekte landbouwontginningen en bosaanplantingen. Eigenlijk hebben die niets meer met de oude
venen te maken : men ontgon de heide. Maar in die heide lagen nog sporen
van de oude veentijd. Veenresten die er nog over waren, werden nu door de
ontginningsploeg en de latere intensieve grondbewerking wel definitief opge
ruimd. Soms werden lijnen uit de veentijd benut maar vaker werd alles gron
dig geëgaliseerd en werd er een nieuw landschap geschapen. Zo werd bv. de
Oude Zoek tot een haast Hollandse droogmakerij. Merkwaardigerwijs werd
dit gebied niet „polder" genoemd : het behield zijn oude naam.
In de toen beboste percelen konden sporen van vaarten e.d. makkelijker
bewaard blijven terwijl eventuele overgebleven restveenlagen daar bij het ont
ginningswerk niet definitief op de schop gingen. Zo ligt er op een.heuvel in het
landgoed De Moeren nog een laagje verweerd veen en in het bos van de Pan
nenhoef nog een restant turfvaart.
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Bij al deze ontginningen, zowel de vroege als de latere, was ontwatering
een belangrijke voorwaarde. Sommige turfvaarten konden hiervoor gebruikt
worden, elders hielpen de nieuwe beken of moesten geheel nieuwe waterlopen
gegraven worden. Binnen het te ontginnen gebied werd meestal een geheel
nieuw slotenstelsel aangelegd. Door deze maatregelen werd verdere veengroei
tegengegaan en de grondwatertafel in grote gebieden verlaagd. Recente cul
tuurtechnische maatregelen verlagen de grondwaterstand nog verder terwijl de
drinkwaterverzorging en beregeningsinstallaties ook het diepere grondwater
aanspreken. De hele streek is hierdoor droger dan ze ooit geweest is.
In de hoog gelegen veengebieden van noordoost-Nederland en noordVlaanderen werd het merendeel van de afgeveende gronden vrijwel direct ont
gonnen voor land- en bosbouw. In ons studiegebied gebeurde dat echter lang
niet overal, zoals uit kaart 39 blijkt. Als we ons tot het Hoge beperken, valt
direct op dat vooral de wat zuidelijker gelegen voormalige veengebieden in
1850 nog onontgonnen waren. Van het grote veengebied tussen Etten en
Wuustwezel waren er toen nog maar enkele hoekjes ontgonnen voor agrari
sche doeleinden. Voorts lagen er twee bossen van enige betekenis. Van het
veengebied ten oosten van Roosendaal was het noordelijke deel vrijwel geheel
ontgonnen en het zuidelijke maar voor een klein deel. Het veengebied tussen
Kalmthout en Halsteren kende twee ontgonnen stroken : de ene van Steenber
gen over Moerstraten richting Bergen op Zoom ; de tweede langs de weg Huijbergen-Essen. Ook langs de zuidzijde van Wouw lag er een strook landbouw
gronden. De Wouwse Plantage is hier het enige bos. Te Etten was er nog een
klein stukje hei in de Monnikenmoer : de Monnikenheide ; ten noorden van
Rucphen was het Heulmeer nog woest. Ook het oostelijke deel van de Gilse
Vucht en de zuidoosthoek van Dongen (De Wildert) lagen er in 1850 woest bij.
De middenstrook van de Gilse Vucht en de noordoosthoek van Dongen waren
erg bosrijk. Te Sint-Job-in-'t-Goor was alleen het midden van het venige
gebied ontgonnen terwijl het onzekere veengebied van Stabroek al vanouds
geheel ontgonnen was. De beekdalen met veen in de ondergrond waren in 1850
geheel in agrarisch gebruik. Ze zijn op kaart 39 niet aangegeven.
De beperkte omvang van de agrarische ontginningen in het afgeveende
deel van ons studiegebied vraagt om een verklaring. Deze verklaring zou men
kunnen zoeken in de technische mogelijkheden die men ter beschikking had.
De vorming van dalgronden door de bovenste veenlaag met de zandondergrond te vermengen was hier blijkbaar onbekend. Anderzijds kende men in
noordelijk Vlaanderen al vroeg andere methoden tot ontginning gezien de la
tere ontwikkeling van de voormalige veengronden aldaar. Die kennis moet
ook in ons gebied beschikbaar geweest zijn, te meer omdat we er wel degelijk
vroege agrarische ontginningen vonden (Huijbergen, Zegge, Bremberg te
Etten, Dongen).
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Andere factoren dan het technisch kunnen moeten een rol hebben gespeeld
in het grotendeels onontgonnen blijven van de voormalige veengebieden in het
noordwesten van Brabant. We vermoeden dat de gewoonte van de heren van
Breda, Bergen op Zoom, Wuustwezel en Essen-Kalmthout om hun moeren ter
vervening te verkopen aan turfexploitanten hiervoor van doorslaggevende
betekenis was. Deze moerkopers waren alleen in de produktie en verkoop van
turf geïnteresseerd ; vandaar ook dat ze in vele gevallen akkoord gingen met
de koop van alleen het veen ! Slechts heel sporadisch lieten de heren zelf turf
graven en dat was dan nog voor hun eigen keuken (De Keukenmoer te Zundert) of ter verwarming van de Tongerlose pastoors. Van een nauwe controle
over de turfgraverij, zoals de graaf van Vlaanderen die in veel gebieden be
hield, was hier geen sprake. De hele bedrijvigheid was in particuliere handen !
Dit moet de mogelijkheden van de heren om de afgeveende gronden agrarisch
te laten ontginnen ernstig belemmerd hebben.
De voornaamste agrarische ontginningen op voormalige veengronden vin
den we juist daar waar turfwinning niet voorop stond : Stabroek misschien,
Dongen zeker. De abdij Tongerlo liet gronden ontginnen die eerst door de
moerkopers van Nieuwmoer waren afgeveend. Ook bij Huijbergen, dat vanuit
het klooster aldaar ontgonnen werd, had Tongerlo enkele grote hoeven. Van
de heren van Breda en Wuustwezel zijn dergelijke ontginningshoeven niet be
kend terwijl voor Bergen op Zoom eigenlijk alleen de aanplant van de
Wouwse Plantage in dit kader genoemd kan worden. In de noordelijke moergebieden lijkt de agrarische ontginning eerder „spontaan" tot stand gekomen
te zijn. Vermoedelijk speelde daarbij de korte afstand tot ruime hooilandgebieden een belangrijke rol : de grote aanvoer van hooi stond een omvangrijke
veestapel toe zodat een behoorlijke mestproduktie mogelijk was.
De beperkte omvang van de agrarische ontginningen van afgeveende ge
bieden in het stqdiegebied werd ons inziens bepaald door het moerverkoopbeleid van de betrokken heren. De ligging van de wel ontgonnen gronden werd
daardoor zowel door de initiatieven van talloze grotere en kleinere grondbezit
ters bepaald, als door de geografische ligging ten opzichte van belangrijke
hooilandgebieden. Turfvaarten die nog geruime tijd in bedrijf bleven zodat er
mest langs kon worden aangevoerd maar ook belangrijke wegen boden goede
mogelijkheden tot ontginning. Wel zal bij die ontginning de terreingesteld
heid, waarbij te denken valt aan de grondwaterstand, het karakter van de
zandbodem en de aanwezigheid van storende lagen in de bodem, uiteindelijk
een grote rol gespeeld hebben. Een kort interval tussen veenafgraving en ont
ginning lijkt een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde ontginning te zijn
geweest. Men kon dan voor de ontwatering van het terrein nog gebruik maken
van de vaarten en riolen van de verveningsperiode en achtergebleven veenresten benutten voor het aanmaken van een behoorlijke akkerbodem. Bleef het
terrein langer onbenut liggen, dan verwilderde het snel en kwam het na enige
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Kaart 40. Polder Oudland bij Lage Zwaluwe.
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tijd in handen van de grondheer die, zoals we zagen, zelden het initiatief tot
ontginning nam.

2. Het Lage

,

De overstromingen die het Lage in de loop van de latere middeleeuwen
troffen, traden niet plots en niet overal tegelijk op. In samenhang met de uit
breiding van het overstromingsgebied, schakelde men van agrarisch grondge
bruik of turfwinning over op zoutwinning. Aan de hand van dat verschijnsel
willen we trachten de voortgang van de overstromingen te volgen om na te
gaan hoe dit „toenemen van de invloed van de zee"31 verliep. Hopelijk kun
nen we zo vaststellen in hoeverre de veenexploitatie zelf voor dat verschijnsel
verantwoordelijk was en in hoeverre andere, meer globale processen er aan
hebben bijgedragen.
Als men het land opgaf, geen dijken herstelde of bouwde en het land maar
laag genoeg lag, kon het „drijvende" worden. Men zei dat het dan „gemeen
met de zee lag". Vanaf veilige plaatsen zoals verhoogde woonplaatsen, stellen
of de rand van het hoge land kon zo'n gebied nog wel gebruikt worden. In
deze optie bleef het gebied in extensief gebruik voor veeteelt, voor jacht (een
den, ganzen, zwanen) en voor visserij. Overstroming betekent daarom niet
direct totale ontvolking, al kon de toestand op de lange duur wel onhoudbaar
worden.
In het oosten van Tholen en in het Oudland van Lage Zwaluwe zijn er aan
wijzingen voor verhoogde woonplaatsen. In de oksel van de dijk van de Grote
Waard en de dijk van Zevenbergen ligt bij Lage Zwaluwe een gebiedje „Oudland" dat in die hoek veilig bewaard bleef. Op een kaart uit 1553 32 staan
enkele onbebouwde hoogten aangegeven die vooral in het zuiden van het poldertje lagen. Het lijken stellen of verlaten verhoogde woonplaatsen uit de tijd
van vóór de bedijking (zie kaart 40). Soortgelijke hoogten zijn te zien op een
kaart van de streek tussen Beijmoer en Polre : ook daar verlaten hoogten in de
toen onbedijkte slikken». Overigens werden in 1255, bij de uitgifte ter bedij
king van Nieuw Schakerlo (waarschijnlijk identiek met Polre), 34 een drietal
„bergen" genoemd : Scakersberga, Bettenberga, Aelwenberge. In die buurt
lag ook nog de Bokelenberg. Die bergen lijken naar personen vernoemd zodat
het er op lijkt dat het verhoogde woonplaatsen waren die als grenspunten voor
de te ondernemen bedijking werden gebruikt.
31
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Het gebied tussen Poire en Beijmoer werd later weer herdijkt en draagt nu
een stevig kleidek. Dat geldt ook voor Beijmoer zelf, alhoewel de verkaveling
er nog typisch middeleeuws aandoet. Dit gebied schijnt vanaf het aangrenzen
de hoge land permanent beboerd en onderhouden te zijn, ook toen het drij
vende was 35.
Koos men voor zoutproduktie, hetgeen financieel aantrekkelijk was als al
ternatief voor turfproduktie of extensieve veeteelt, dan bleef de noodzaak om
te werken op plaatsen die beveiligd waren tegen de aanvallen van het water.
De meest gangbare methode was de aanleg van de zogenaamde „moerdij
ken". In het onbedijkte gebied legde men een ringdijk aan. De oppervlakte
van het omdijkte gebied was kennelijk zelden veel groter dan 100 bunder
(125 ha) en omvatte soms maar een tiental hectaren. Een alternatieve, minder
gebruikte methode bestond uit het opwerpen van een overstromingsvrije heu
vel of „opdracht" van waaraf geopereerd werd.
Binnen een moerdijk kon men betrekkelijk veilig werken : turf graven,
drogen en er zout uit bereiden. Mogelijk kwam men in de moerdijken niet ver
der dan een halfprodukt, de zel-as, dat dan in de zoutketenbuurtjes bij de ste
den Bergen op Zoom, Tholen, Steenbergen en Zevenbergen verder tot zout be
werkt werd36. Was het bereikbare veen in de moerdijk uitgeput, dan liet men
de dijk onbeheerd achter. Door gebrek aan onderhoud verdween deze dan
vanzelf wel in de golven. Dit heeft er toe geleid dat moerdijken niet meer
nauwkeurig te lokaliseren zijn, laat staan dat hun interne inrichting nog ach
terhaald kan worden. Vermoedelijk woonden de arbeiders op de dijk en was
daaraan ergens een haventje. De turfproduktie, en mogelijk ook de zelproduktie, gebeurde daarentegen ongetwijfeld binnen de ringdijk, in de moer
zelf. Een tweede probleem bij het vinden van de moerdijken is dat soms een
groot gebied ter moerdijking werd uitgegeven. Op grond van dat recht zijn
daar dan vervolgens tal van moerdijken aangelegd en vergaan die in de archie
ven en in het veld geen sporen hebben nagelaten. Met name in de omgeving
van Steenbergen, Dinteloord, Fijnaart en in Vossemeer hebben we hiermee te
kampen. Een onderschatting van de zoute moernering moet er het gevolg van
zijn.
Bij hoog water overstroomde het oude land met zout water, bij eb stond
het droog. Naarmate dit proces langer duurde, werd er op het oiide land een
sliblaag afgezet. Er vormde zich een slikke die in een later stadium tot een
„gors" (langs de Schelde „schor" genoemd) kon worden : begroeid en hoger.
Ten slotte zou de mens zijn rechten weer opeisen en de rijpe gorzen tot „verse
35 Beijmoer werd in 1417 herdijkt, na een tijd lang drijvend geweest te zijn. Bepaald werd dat ,,elkerlic sal bliven liggen met synen chynsgoede daert leecht" 1417 feb 14 : GABoZ, ARRR 181,
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korenlanden" (vers = zoet !) bedijken.
Terwijl de slikken en gorzen zich vormden, moest er bij ieder getij een
grote hoeveelheid water aan- en afgevoerd worden. Dit water schuurde in het
oude land brede en zeer diepe geulen uit die zich in oostelijke richting vertak
ten. De smalle stroomgeulen van het oude land, zoals de rivieren de Mark en
de Dintel, waren deels de basis van waaruit deze grote geulen gevormd werden
maar oude riviervakken die ongunstig lagen voor het transport van het getij
dewater slibden echter juist in een snel tempo dicht. Uitgedolven moeren kon
den een ideale route voor het water vormen mits ze in de goede richting en op
de juiste plaats lagen. De turfvaart van zo'n moer kon dan het eerste aangrij
pingspunt van het water geweest zijn waarna de uitgedolven laagten ernaast
weldra tot een brede stroombaan konden worden.
In de overstromingsperiode was er dus gelijktijdig sprake van erosie in de
geulen en sedimentatie op de overstroomde delen van het oude land. Na het
definitief doorbreken van de dijken van de Grote Waard in 1422 werd de opslibbing bevorderd door de aanvoer van sediment uit de grote rivieren. Naar
mate in een later stadium de gorzen zo hoog werden dat er steeds minder water
op kwam te staan, verminderde ook het watertransport door de geulen.
Bedijking versterkte dit effect. Het profiel van de geulen werd zo te groot voor
de optredende waterstromen die daardoor zover vertraagden dat ook in de
geulen zelf sedimentatie optrad. In principe leidde dit voortdurend tot een
dwarsprofiel dat in overeenstemming was met het watertransport in de geul.
Uiteindelijk moest de geul dus verengen tot een smalle stroom, juist voldoende
om het rivierwater dat van het Hoge komt naar zee te geleiden. In die toestand
werd het studiegebied in de 19de eeuw op de topografische kaart gezet.
,
Op kaart 39 is het bodemgebruik in het vroegere en deels nog bestaande
veengebied in 1850 weergegeven. We beperken ons hier tot hei Lage dat toen
vrijwel geheel ontgonnen was. De niet-ontgonnen gronden waren inmiddels
geëvolueerd tot open water, slikken en gorzen. Alleen bij Wagenberg kwamen
er in het veen nog gebieden voor die er verwilderd bij lagen. In het wel ontgon
nen gebied was akkerbouw het overheersende bodemgebruik. Langs de rand
tegen het Hoge kwamen bossen en graslandgebieden voor. De grens tussen
grasland en akkerland hing veelal samen met de dikte van de opgeslibde klei
laag. De bossen werden aangeplant op gebroken gronden aan de rand van de
kleiafzetting tegen het zand en onregelmatig uitgevoerde gronden. Dit waren
gronden waarop men kennelijk geen ander le.Kicrend grondgebruik meer
mogelijk achtte.
Toename van de invloed van de zee ?
Uit in het kader van ons onderzoek verzamelde gegevens zijn die gegevens
gelicht die een indicatie geven voor de zoete/zoute toestand van plaatsen in het
lage deel van het studiegebied. Op kaart 41 is daarmee voor enkele peiljaren
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het bereik van de zee-invloed geschetst. De peiljaren zijn bepaald door de hoe
veelheid beschikbare gegevens en door de aard ervan.
De verruiming van de zee-invloed kan gedeeltelijk aan enkele overstro
mingsincidenten gekoppeld worden. Dit maakte het aantrekkelijk om de peil
data kort voor een nieuwe belangrijke overstroming te kiezen. De gevolgen
van de vorige overstroming waren dan inmiddels gerepareerd, of ze zouden
zonder herstel blijven door de schade van de volgende vloed. Door een derge
lijke keuze komt het uiteindelijke effect van de vorige overstroming het best
tot zijn recht.
Bij deze ordening van gegevens kwamen enkele interessante zaken aan het
licht. Allereerst kunnen er twee gebieden onderscheiden worden die geheel van
elkaar verschillen ten aanzien van hun overstromingsgeschiedenis. Het betreft
het Scheldegebied enerzijds en het noorden van het studiegebied anderzijds.
De grens tussen beide loopt even ten noorden van Halsteren naar de stad
Tholen en dan noordwestwaarts. Langs de Schelde werden al vroeg (12de
eeuw) agrarische gebieden met dijken beveiligd. In het noorden werden dijken
eerst in de 14de eeuw opgeworpen. Ze moesten daar het opdringende zeewater
keren. Ten slotte werd vastgesteld dat een kortstondige overstroming met zout
water slechts tot een kortstondige episode van zoutwinning leidde (Zevenber
gen, Oudenbosch, 1344-6). Pas een wat langduriger inundatie (weken i.p.v.
dagen of uren ?) bood betere perspectieven voor een langdurige zoutproduktie.
We zullen de gebeurtenissen in beide delen van het Lage die we hierboven
onderscheidden, de Scheidestreek en het noorden, achtereenvolgens beschrij
ven. Met de aldus verzamelde gegevens hopen we nuttige bouwstenen aan te
dragen voor de constructie van een verklaringsmodel voor de lotgevallen van
de streek die door het afgraven van het veen, door de verlaging van de bodem
door ontwatering en door overstroming vanuit zee zo ingrijpend veranderd is.
De Scheidestreek
Langs de Schelde werden al vroeg, dat is vóór 1200, polders bedijkt. De
eerste dijken beveiligden vermoedelijk nog slechts beperkte gebiedjes zoals
Oosterweel of Schakerlo. Mogelijk als reactie op de overstromingen van 1134
werden deze poldertjes tot grotere gehelen aaneengedijkt. Dergelijke polders
werden door Dekker o.a. voor de linker-Scheldeoever in Zuid-Beveland ver
ondersteld, door Gottschalk in het land van Saaftinge en door ons voor de
Antwerpse polders". Ook de dijk om Oud-Schakerlo kan een dergelijke ou
37 DEKKER, 1971, 130-133 ; GOTTSCHALK, 1984, 27-31 ; LEENDERS, 1985a. Zie voor de Antwerpse
Polder ook : DE KEYZER, J.W.. Quelques aspects de l'histoire économique de l'abbaye SaintMichel d'Anvers aux XIIe et XIIIe siècles (1124-1284), Proefschrift U.L.B., 1964-1965, biz. 109
e.v.
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,

derdom hebben evenals die langs het al in 1095 vermelde Hildernisse38. Uit
deze verbreiding van vroege polders kan afgeleid worden dat langs de Schelde
in een strook met een breedte van 1 tot 3 km klei op het veen afgezet was".
Deze vroege polders werden hoofdzakelijk voor agrarische doeleinden
gebruikt. Verder van de Schelde moet het veen nog aan de oppervlakte gelegen
hebben zoals aan de voet van de hoge rand, in de Moer van Oorderen en Lillo
en in de Wilde Moeren van Zuid-Beveland.
Alhoewel bedijkingsgegevens ontbreken, mag aangenomen worden dat in
het midden van de 13de eeuw eventueel ontbrekende dijkvakken langs de
Schelde alsnog aangelegd zijn. Rond Oud-Schakerlo werden nog wat gorzen
bedijkt (waaronder een deel van de oude Striene-loop) en even ten oosten
daarvan het eilandje Poire of Heer Boudenspolder (Nieuw-Schakerlo, 1255).
Tegelijkertijd verslechterde de situatie in de Antwerpse polders. De dijkdoor
braken werden wel steeds hersteld maar ze volgden elkaar steeds vlugger op.
De vloeden van 1287/8 betekenden het begin van een periode van ruim een
halve eeuw waarin grote delen van dit gebied „drijvende" bleven. Onder deze
omstandigheden kreeg het ook zijn middeleeuwse naam Terra aquosa of Wa
terlandOp de linkeroever werd het eiland Agger voor lange tijd geïnun
deerd41, vermoedelijk ook het daar tegenover gelegen Neerland van Ossendrecht. Verder stroomafwaarts is geen schade bekend. Dit kan er op duiden
dat deze vloed door de Honte in de Schelde binnendrong en zo mogelijk bij
droeg tot de vorming van de Westerschelde die eerst later afgerond zou wor
den. Een kwarteeuw later vonden bij Schakerlo en Halsteren weer bedijkingen
plaats : enerzijds de ingang van de nu geheel verlande Striene42, anderzijds het
Beijmoer waar men reeds landbouw beoefende maar ook darink dolf. De bodem bestond er dus uit klei waaronder men het zoute veen weghaalde«.
Pas vanaf 1340 kon het Waterland herdijkt worden en tegen 1371 was dit
karwei geklaard. De jonge polderdijken doorstonden de stormvloeden van
1374 en 1375 kennelijk goed. Verder stroomafwaarts langs de Schelde schijnt
er evenmin schade van betekenis geweest te zijn. Toch richtten deze vloeden
vooral langs de zuidoever van de Honte de grootst denkbare verwoestingen
aan44. De Elisabethsvloed van 1421 of die van 1424 leidde wel tot enkele dijk

38

In Taxandria volgens de oorkonde van 1095 sep 23 (PONCELET, 1911, br. 9), en niet bij Goes

zoals DEKKER, 1971, 209 wil.
39 Oosterweelklei, Dil of Oudland/middelland-dek afhankelijk van terminologie ; zie ook DEK
KER, 1971, 123).
40 LEENDERS, 1985a.
41 DEKKER, 1971, 287.
42 1310 jan 6 : VAN MIERIS, 1753, II, 89.
43

1319 jan 21 : GABoZ, ARRR 46.

44

GOTTSCHALK, 1955, 162-168 ; GOTTSCHALK, 1984, 295-300 ; DEKKER, 1971, 316.
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breuken langs de Schelde tussen Hildernisse en Antwerpen. Deze bressen wer
den over het algemeen vóór 1430 gedicht zodat ze niet tot blijvende schade
leidden.
Een eeuw later hadden stormvloeden hier wel rampzalige gevolgen. De
vloeden van 1530 en 1532 inundeerden de Wilde Moeren van Zuid-Beveland,
alsmede alle polders langs de Schelde tot de donkenrij van Wilmarsdonk bij
Antwerpen. De Wilde Moeren van Zuid-Beveland, door vervening en bodem
daling wegens ontwatering uitgehold, konden niet meer gered worden. Reimerswaal kwam op een eilandje te liggen. De andere gebieden konden evenwel
weer beverst worden. Daar kwam geen zoutwinning meer op : verboden van
overheidswege en mogelijk de reeds lang aanwezige kleiafdekking op het veen
(zodat het veen niet snel verziltte) kunnen daar de verklaring van zijn. De
vloed van 1552 deed weer vele polders inlopen. Nu bleven de Antwerpse Pol
ders waarschijnlijk droog. Het eiland Agger-Bath-Hinkelenoord en het Neer
land van Ossendrecht zouden niet meer herdijkt worden. Tenslotte zette de
vloed van 1570 alle resterende Scheidepolders, naar het schijnt met uitzonde
ring van het in 1530 ingelopen en nadien herdijkte deel van de Antwerpse pol
ders, onder water. De polders bij Antwerpen werden snel herdijkt, de andere
gingen definitief verloren evenals de dorpen Hildernisse en Polre. Na deze
natuurlijke rampen volgden vanaf 1584 militaire inundaties die door hun aard
geheel buiten het bestek van deze studie vallen.
Overzien we de lotgevallen van de Scheidestreek, dan zien we vroege bedij
king (12de eeuw), in het Antwerpse gevolgd door een verslechtering van de
toestand in de loop van de 13de eeuw. Van 1287 tot 1340/71 stond daar een
groot gebied onder invloed der getijden. Na herdijking kon het zich — zij het
met enkele overstromings-incidenten — tot de militaire inundaties handhaven.
Wat verder stroomafwaarts verslechterde de toestand eerst in de 16de eeuw.
Uiteindelijk ontstond daar het Oosterscheldebekken waarvan ook een strook
van het studiegebied deel uitmaakt. Opmerkelijk zijn enkele tegenstellingen
binnen het Scheldegebied. Terwijl de Antwerpse Polders blank stonden, kon
er bij Tholen nieuw land bedijkt worden en terwijl het Hontegebied geteisterd
werd, bleef de Antwerpse Polder overeind. Reeds in dit betrekkelijk kleine ge
bied zien we dus vrij dicht bij elkaar heel uiteenlopende ontwikkelingen
plaatsvinden. Een verklaringsmodel voor het geheel der overstromingen zal
ook deze verschillen moeten kunnen verklaren.
Het noorden verdrinkt langzaam...
Het resterende deel van het Lage trad eerst na 1250 meer in het licht. De
geografische situatie was er toen heel anders dan in de Scheidestreek. Polders
ontbraken geheel en het is zeer de vraag of er hier al klei op het veen afgezet
was. De geologen en bodemkundigen kwamen daarover niet tot een eenslui
dend inzicht. Een eventuele kleilaag zal dus niet erg dik geweest zijn. Vanuit
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het veen stroomden wat rivieren als de Quarenvliet (Steenbergse Vliet), de
Dintel en de Mark naar de Striene of beter de jonge zeearmen die dit deel van
de Striene verzwolgen lijken te hebben. Genoemde rivieren werden gevoed
door maren en laken : meren en veenwatertjes4'. Uit de tijd vóór 1250 weten
we alleen dat tussen 1177 en 1189 in de eenzaamheid op de Heiligenberg
(ergens bij Klundert) een uithof van de abdij Ter Doest gesticht werd. In 1244
mocht men er dijken aanleggen-»6. De volgende decennia leveren meer gege
vens op. We zullen die hier bespreken. Bovendien zijn ze in kaart 41 samen
gevat.
Tot de vloeden van 1287/8 was er sprake van zoutwinning in Friezendijke
(Vossemeer), bij Steenbergen en ten noordoosten van Steenbergen in de Tobe,
een moerdijk. Wat noordelijker lag de parochie Valkenberg waarvan de inwo
ners later aan zoutwinning deden. In deze periode weten we daarover nog
niets. Verder oostwaarts duiden de gegevens op een „zoete" economie, met
turfwinning bij Zevenbergen en landbouw langs de Maas tussen Dordrecht en
Geertruidenberg.
De vloeden in de winter van 1287/8 brachten het water een heel eind land
inwaarts. Volgens de overlevering werd het jonge klooster Sint-Catharinadal
wegens deze overstromingen van Vroenhout ten noordwesten van Roosendaal
naar Breda verplaatst47. Toen moet er van alles aangespoeld zijn ten noord
westen van Wagenberg-»8. Uit latere getuigenissen blijkt dat het opdringen van
de „zeeghanc" binnen mensenheugenis aanzienlijk was.
Het „zoutfront" schoof echter lang niet zoveel op. Wel is uiterlijk toen het
Barlake zout geworden. Moeren die er direct ten noordoosten van lagen,
waren niettemin in 1300 nog zoet49. Ten oosten van Klundert werd al zoute
moernering bedreven50 maar de moeren van Zevenbergen waren nog zoet51.

voorbeelden van „laak" bij VAN LOON, 1965b, par. 20 ; voor de „maren" of meren zie par.
2.2 hiervoor.
46 1244 apr 26 : VAN DEN BERGH, 1873, nr. 402.
47 In 1325 verklaarde men dat 36 jaar eerder (dat is das 1289) op de Swaelwelstert ,,soe quam aldertieren ghoed ghevloten uter zee, berden, bedden, scrijnne, scape ende beesten ende ander
goed" (1325 aug 1 : CERUTTI, 1956, nr. 124). Een jaar later verklaarden anderen dat er „metter
groeter vloet" allerlei zaken aangespoeld waren op 700 meter „beneden de Zwalwensterte te Hol
lande waerd, want tote diere tijd die zeeghanc niet hoeghei en ghinc" (1326 okt 8 : CERUTTI,
1956, nr. 131). Men bedoelde hier ongetwijfeld een der vloeden van de winter 1287/88.
48 Zie hierover VAN OOSTEN, 1975, 94-95.
49 1300 apr 24 : GYSSELING, 1977, nr. 1869 : Het „pannemoer van Barlake" is een belendend
moer van een moer waarvoor wel een heffing op gewonnen turf werd bedongen maar geen voor
zout. Wel werden regels gesteld voor het geval deze moer zou verzouten : zo ver was het dus nog
45

niet.
50

1290 sep 1 : VAN DEN BERGH, 1873, nr. 738.

51

LEENDERS, 1979780b.
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Kaart 41. Overzicht overstromingen in het Lage, 13de-15de eeuw.
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Het overstromingswater kwam dus 5 tot 8 km verder dan de werkelijke verzilting van het veen. Dat het water zo ver kwam wijst erop dat het gebied over
het algemeen erg vlak was en onbedijkt.
Tegen 1330 verslechterde de waterhuishouding verder zonder dat daar op
vallende vloeden verantwoordelijk voor lijken te zijn. Deze verslechtering
blijkt uit de verbetering en vervolgens ophoging tot dijken van de wegen die
Steenbergen met het Hoge verbondenTerzelfder tijd verenigde men de
reeds wat oudere bedijkinkjes van Oudenbosch en Nieuwenbosch. De vaart
die Oudenbosch in 1301 aansluiting gaf op het vaartenstelsel van het Barlake
werd toen al „Zoute Vaart" genoemd en in Oudenbosch scheidde men in 1332
het zoute van het zoete water met een sluis53. Dat deze vaart zout was, ligt
voor de hand : er zal een open verbinding met het al zoute buitenwater, het
Barlake en de Dintel, geweest zijn.
Kort na de genoemde verbeteringen moet in 1334 een stormvloed de
nieuwe waterstaatswerken beproefd hebben5". Die bij Steenbergen bleken te
licht : het herstel leverde jaren later nog conflicten op. Toch werd het toen
goed bedijkte driehoekje nadien niet meer wezenlijk bedreigd. Of er schade
was te Oudenbosch en Nieuwenbosch is onbekend. Ook in of kort voor 1344
lijkt het zoute water een keer ver opgedrongen te zijn. Gottschalk kent geen
stormvloed die daarmee geassocieerd kan worden. Toch duikt gelijktijdig eind
1344 te Zevenbergen en Oudenbosch zoutwinning op'*, in Zevenbergen kreeg
het Sint-Janshospitaal op zekere voorwaarden toestemming op haar moer
zout te winnen wat gedurende enkele jaren ook gebeurde56. In deze moer was
aanvankelijk turf geproduceerd en daarna was de grond voor grasland ver
pacht geweest. Bij Oudenbosch zou een stukje grond bedijkt worden om er
turf en zout te kunnen winnen.
Terwijl het heel deze periode in Friezendijke en bij Steenoergen wemelde
van de zoute moerdijken (vele zullen ons ontgaan), drong het getij stilletjes
verder oostwaarts op. In de jaren 1358/9 schijnt het gebied van Niervaart en
dat van Zevenbergen bedijkt te zijn. De dijken van Zevenbergen sloten ener
zijds aan op de dijk van de Grote Waard en anderzijds op de Heer Willemsdijk die rond 1350 bij Wagenberg gelegd was". Ter bescherming van de Grote
Waard werd overwogen een dijk tussen Broek (verdronken dorp ten zuiden
van Strijen) en Zevenbergen te leggen. Deze dijk werd echter niet gerealiseerd.
Wellicht had het Wijvekeen, de voorloper van het Hollands Diep, zich al te

52
53
54

55
56
57

1 328 dec 20 : BEZEMER, 1897, 38 ; 1331 jan 28 : BEZEMER, 1897, 40.
1332 nov 11 : RAA, ASB, charter op datum.
GOTTSCHALK, 1971 op 1334.
1344 nov 5 : RABR, ch 7091 ; 1344 dec 7 : ASB, E15.
OCMW-Brugge, STJ, alg. rekeningen over 1343-1360.
LEENDERS, 1979/80b, 238-239.
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Kaart 42. Laat-14de-eeuwse dijk langs Weimeren in Princenhage ; met
doorbraakkolken en binnendijks uitgeveende percelen (gearceerd).

(naar kaart Cult. Techn. Dienst : R.V.K. Haagsche Beemden, hoogtelijnen- en cultuurkaart,
zonder nummer of jaar [ca. 1970 ?]).
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ver ontwikkeld58. In 1367 werden ook de nieuwe dijken van Zevenbergen en
Klundert op de proef gesteld. Die van Zevenbergen braken op meerdere plaat
sen maar ze werden direct hersteld. Wel leidde dit tot zoutwinning in de
Zevenbergse Moer, uit de opbrengsten waarvan het dijkherstel bekostigd
werd.
De jaren 1373 en 1374 brachten vloeden die ook hier belangrijke schade
aanrichtten. Zevenbergen liep weer in en werd weer herdijkt waarbij de zout
winning de kosten meer dan goed maakte'9. Vermoedelijk werd bij deze vloe
den de Uitslag gevormd : dat is de verbinding tussen de Mark en de Dintel.
Voor het eerst brak nu te Broek ook de dijk van de Grote Waard60.
De dreiging voor de Grote Waard werd nu zo groot geacht dat binnen
4 km voor de Waarddijk alle moernering verboden werd. Er zou een nieuwe
dijk gelegd worden tussen Broek en het land van Zevenbergen61. In afwach
ting van de voltooiing van dat werk, mochten de heren van Zevenbergen,
Niervaart en Zwaluwe alvast een nieuwe moerdijk beginnen, ook al lag die
binnen de verboden zone. De nieuwe dijk bleef opnieuw onvoltooid zodat van
de bescherming van de Waarddijk helemaal niets terechtkwam. Ook aan de
zuidzijde van het land van Zevenbergen had men zorgen : de Steenbergse
Moer werd er in 1380 bedijkt«. In diezelfde tijd werden ook de Haagse en
Ettense Beemden bedijkt. Dit wijst erop dat nu ook langs de Mark regelmatig
hoogwater optrad waartegen men de beemden wilde beschermen. Deze dijkjes
waren erg laag en hielden slechts het gewone hoogwater tegen. Een groot aan
tal wielen (gemiddeld 1 per 161 m dijklengte !) getuigde van een woelige
periode (zie kaart 42)63.
Overstromingen rond 1400 eisten een verdere tol. Uit de bouw van een verbindingsdijk tussen de hoek van de dijk van de Grote Waard en de Wagenberg
in 1390 |an begrepen worden dat in die hoek de Zevenbergse dijk inmiddels
geen bescherming meer bood64. In 1400 brak de dijk van Zonzeel op minstens
twee plaatsen65. In die periode brak de Mark ten noorden van Zwartenberg
door naar het westen. Als gevolg van deze ontwikkelingen werd de weg van
Breda naar Härtel en Schimmaer, gehuchten ten zuidoosten van Terheijden,
slecht begaanbaar. In 1400 vroegen en kregen deze twee gehuchten een eigen

DELAHAYE, 1979, 125.
LEENDERS, 1979/80, 238-239.
60 STOL, 1981, 142.
61 FOCKEMA ANDREAE, 1950, 37.
« 1380 sep 17 : ARAG, NDR 746.
63 LEENDERS, 1974c, 26-28.
64 ARAG, NDR 803, 804.
65 GAB, HAVERMANS, rek. 1400.
58

59
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kerk die „ter heide" gebouwd werd66. De schepenbank van de Härtel
verhuisde weldra naar dit Terheijden67.
De waterhuishouding verslechterde in het oosten van het gebied steeds ver
der. Rond 1410 trachtte men voor de derde maal een dijk voor de Waarddijk
te leggen. Deze maal was de dijk gericht op het hart van de Moerdijk. Een
groot deel van de dijk kwam gereed maar het laatste sluitgat bleek weerbar
stig : het project mislukte68. Terwijl men in het oosten keer op keer de strijd
tegen het water verloor, konden in het westen al weer nieuwe polders bedijkt
worden : het Westland en Kromwiele bij Steenbergen en Oud-Vossemeer, de
Kerke- en de Hikkepolder bij Tholen. Bedijking van de Hoevense Beemden
volgde in 1409, herdijking van het naburige ingebroken gebied van Nieuwenen Oudenbosch in 1412«'.
De legendarische Elisabeths vloed van 1421 kon nu direct doorstoten tot de
Waarddijk : bij Broek viel daarin een gat maar men kon het weer dichten. Een
tweede aanval, in 1422, brak de dijk opnieuw en nu voorgoed. Ook 1424
bracht een hoge vloed. In de volgende decennia werd de Waard ontvolkt : er
ontstond zelfs een ware binnenzee™. Van daaruit brak het water langs de
Donge bij Geertruidenberg zuidwaarts. Het Oosterhouts Broek en een deel
van 's-Gravenmoer werd geïnundeerd. In het westelijke deel van het Oosterhoutsbroek ontstond daarbij een uitgebreid krekenstelsel. Het dorp Drimmelen lijkt landinwaarts verplaatst te zijn : de nu buitendijkse toponiemen „De
Oude Akkers" en „De Akkers" zijn in dit verband erg suggestief. De dorpen
Almonde, Dubbelmonde, Tienhoven en Broek verdronken. De (Lage) Zwaluwe kon zich op de resten van de waarddijk handhaven : mogelijk was het
van ouds al een dijkdorp.
Land en dorp van Zonzeel verdronken. Ter vervanging van de kerk
bouwde men op een dijkrest een noodkapel. In 1433 werden verdronken lan
den, waarvan al lange tijd geen grondcijns betaald was, onteigend ten behoeve
van de heer van Breda. Tevens was dit het laatste optreden van de schepen
bank van het verdronken dorp Zonzeel die daarna blijkbaar verenigd werd
met die van Terheijden71. De overstromingen vormden aldus een nieuwe
dorpseenheid waaruit in de 19de eeuw een gemeente kon voortkomen : Ter
heijden. In 1400 parochie, kort erna een schepenbank die na 1433 verenigd
werd met die van het verdronken Zonzeel.
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67
68
69
70
71

1400 nov 11 : CERUTTI, 1956, nr. 300.
LEENDERS, 1974b, 25.
VRIEND, 1961.
1409 jun 12 : GA Hoeven, 2049a ; 1412 aug 15 : ASB, E26.
FOCKEMA ANDREAE, 1950.
LEENDERS, 1974b, 22-26.
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Ook het land van Zevenbergen verdronk maar de stad Zevenbergen bleef
als een eilandje liggen. Niervaart bracht het er slechter van af. In 1422 ging
men er stenen van sloopwerken ophalen, en alhoewel de heer van Breda zijn
huis („kasteel") in 1436 nog liet opknappen, werd in 1449 het wonderbaarlijk
Heilig Sacrament van Niervaart naar Breda geëvacueerd". Dat was de dood
steek voor dit plaatsje. Over het westelijker gelegen Valkenberg werd sinds
1365 al niets meer vernomen". Bij welke vloed dit plaatsje verdronk is onbe
kend. Het hoogwater van 1421 en/of 1424 beschadigde zelfs nog te Breda een
watermolen in het zuiden van de stad74. De polder van Nieuwenbosch liep op
nieuw in, vermoedelijk in 1424. Herdijkingsplannen konden er niet direct
gerealiseerd worden.
In het midden van de 15de eeuw verkeerde dus haast heel dit gebied in
„drijvende" toestand. Hier en daar werden er nog moerdijken geëxploiteerd
maar na 1460 werd ook die activiteit gestaakt. Nu werd vanaf 1425 in toene
mende mate Frans zeezout aangevoerd in de Nederlanden. De kosten hiervan
zouden zo laag geweest zijn dat de zeinering niet langer lonend zou zijn
geweest. Toch zette men in Zeeland nog lange tijd de zeinering voort terwijl
deze bedrijvigheid in ons gebied na 1460 verdween75. Dit wijst erop dat een
andere factor dan de import van Frans zout hiervoor verantwoordelijk was.
Wij vermoeden dat de opslibbing van het oude land toen hinderlijk ver gevor
derd was. Bovendien werd het moeren verboden omdat de gorzen het vooruit
zicht boden als goede korenpolders bedijkt te kunnen worden. Enkele nieuwe
bedijkingen kondigden een nieuwe periode aan : 1460 bij Oudenbosch, in de
jaren '80 bij Steenbergen en Oud Vossemeer. In de 16de eeuw werd het groot
ste deel van het drijvende gebied herdijkt. Deze herdijkingen begonnen in het
oosten en schoven geleidelijk op naar het westen7«.
Overzien we de evolutie in dit gebied, dan valt een geleidelijk binnendrin
gen varfde getijdewerking op. In enkele gevallen brak een dijk betrekkelijk
kort na de aanleg om na enkele decennia zelfs opgeruimd te worden. Deze dij
ken waren dus typisch defensief en van technisch onvoldoende kwaliteit. De
periode waarin de zee hier binnendrong kan op 1270-1424 gedateerd worden ;
de opslibbingsfase begon in het westen eerder dan in het oosten zodat bij
Steenbergen en Tholen al in de loop van de 15de eeuw enkele polders bedijkt

CERUTTI, 1972, nr. 373, blz. 86 ; DELAHAYE, 1979, 129 ; PLACIDUS, 1952, 134.
1 365 nov 11 : ARAG, NDR 637.
74 GAB, HAVERMANS, extr. rek. 1425.
75 In 1462/3 leverde Jan Boudenszoon van Zevenbergen nog 19,25 zak zout aan de Bossche Tafel
van de Heilige Geest ; in 1463/4 nog 31 zakken. Archief Bosse Godshuizen, Tafel van de Heilige
Geest, manuaal van uitgaven 1462/3 en 1463/4. Medegedeeld door de archivaris A. Kappelhof.
Blijkbaar zette men te Zevenbergen de zouthandel voort, wellicht zonder eigen produktie ">
7« RENES, 1985, 73-78.
72
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konden worden. Nadat de Grote Waard ingebroken was, werd vanaf die kant
door Maas en Merwede veel slib aangevoerd zodat de 16de-eeuwse inpolderin
gen juist van oost naar west verliepen. Een bevredigend verklaringsmodel
voor de ingrijpende veranderingen in het lage deel van het studiegebied zal
ook deze complexe gang van zaken begrijpelijk moeten maken.
Samenvatting
In tabel 27 wordt een overzicht gegeven van de overstromingen die de
veenexploitatie in het Lage afsloten. Daarbij is de Scheidestreek in enkele on
derdelen gesplitst ; de noordelijke strook wordt daarentegen als eenheid ge
presenteerd.
Tabel 27 : Overstromingsfasen per deelgebied
gebied

A SchakerloBeijmoer
B Hildernisse
en omgeving
C Ossendrecht
en omgeving
D Antw. pldr
Noord
E Antw. pldr
Midden
F Antw. pldr
Zuid
G Honte
H Noordstrook

bedijkt met
korte inundaties

toenemende
dreiging

drijvende
periode

_

1200 - heden
13de - 1570

1530 - 1570

1570 - heden

13de - 1570

1530 - 1570

1570 -1700/1900

12de - 1287
1340/71 - 1584
ca. 1250? - 1287
1340/1356
12de - heden

1239 - 1287
1530 - 1570
1239 - 1287
1530 - 1570
1239 - 1287?

1287 - 1340/1371
1584 - 1650
1287 - 1340/56
1584 - 1723
1287 - 1340/56?

vorming 12de - ca. 1400
1250 - 1424
1250/1424 - 16de

De „toename van de invloed van de zee" wordt door deze bevindingen wel
wat genuanceerd. Niet overal kwam die toename op hetzelfde moment. Be^en
herdijkingen lijken bovendien elders op hetzelfde moment op een afname van
de zee-invloed te duiden. Onze vraag naar de achtergrond van de toenemende
invloed van de zee moet daarom evenzeer genuanceerd worden : wat veroor
zaakte de waargenomen fluctuaties in de tijd én de ruimte ? Schommelde het
zeeniveau ? Wisselden het aantal en de kracht van de stormen die het water af
en toe hoog opstuwden ? Daar het studiegebied toch een 40 tot 80 km ten oos
ten van de kust ligt, moeten we ons bovendien afvragen in hoeverre verande300

ringen in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren een rol speelden. En natuur
lijk mogen we de mogelijkheid niet vergeten dat de overstromingen door de
veenexploitatie veroorzaakt werden. Deze problematiek willen we in het licht
van de gegevens over de moernering en de overstromingen in het lage deel van
het studiegebied behandelen. Daarbij zullen eerst op regionaal en daarna op
meer lokaal niveau de ontwikkelingen besproken worden.
Invloeden vanuit het Deltagebied
De verschillende deelgebieden binnen het lage deel van het studiegebied en
de aangrenzende gebieden van de Honte en Zuid-Beveland blijken ieder een
eigen chronologie voor het overstromings- en opslibbingsproces te hebben.
In de Antwerpse Polders signaleerden we een overstromingsgradiënt. In
het noorden waren de 13de-eeuwse overstromingen frequenter en ernstiger
dan in het zuiden. De verslechterende waterhuishouding in dit gebied moet
worden toegeschreven aan de combinatie van een door ontwatering dalende
polderbodem en een geleidelijk groter worden van de getijamplitude, alles bij
een stagnerende dijkbouwtechniek. Daar in die periode uit de Scheidestreek
tussen Zandvliet en Bergen op Zoom geen vergelijkbare overstromingsberichten bekend zijn, lijkt het er sterk op dat deze getijversterking gevoed werd
door water dat langs de Honte opgestuwd werd. Dit 13de-eeuwse proces moet
samenhangen met het ontstaan van de Honte als belangrijke zeearm. Maar
eerst na de vloeden van 1374 en 1404 zou de Honte stilaan de voornaamste
Scheldetak worden77.
In dezelfde periode, de 13de eeuw, zette in het noorden het opdringen van
de zee-invloed in. Dit proces zou tot na 1424 voortgaan, toen het gebied dat
gemeen met de zee lag daar zijn maximale omvang bereikte.
Terwijl deze ontwikkeling zich voordeed, kon rond Schakerlo polder na
polder tjijgedijkt worden en werden in het midden van de eeuw de Antwerpse
Polders herdijkt. Vanaf 1380 breidde het bedijkbare gebied zich verder rich
ting Steenbergen uit. Vanaf 1460 konden her en der langs het na 1400 over
stroomde gebied al polders bedijkt worden maar eerst in de 16de eeuw ging
deze herdijking in een snel tempo en met grote stappen.
In diezelfde 16de eeuw sloeg de zee echter vele polders weg langs de Oosterschelde. Het merendeel werd niet meer herdijkt, een klein deel kon vanaf
1685 definitief herwonnen worden. Militaire inundaties zorgden bovendien bij
Antwerpen en Bergen op Zoom voor langdurige overstromingsperioden.
Nu moet de ontginning van de Antwerpse Polders erg vroeg gedateerd
worden : uiterlijk in de late 11de eeuw. In de noordelijke zone van het studie
gebied drong de mens daarentegen pas vanaf 1260 op grote schaal door. Het is
dan opvallend dat ook die streek binnen twee eeuwen na de entree van de mens
77
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aan het zeewater prijsgegeven moest worden. Toch is er een groot verschil met
de streek bij Antwerpen. Daar werd er geboerd op veen dat met een dunne
kleilaag bedekt was en na enige tijd lokaal, na 1134 interlokaal, bedijkt werd.
In het noorden groef men het veen weg, hetzij om turf, hetzij om zout te pro
duceren. Bedijken deed men er eerst als het eigenlijk al te laat was. Men
sprong er dus minder zorgvuldig met de bodem om dan bij Antwerpen. Toch
duurde het anderhalve eeuw eer heel dat gebied „verloren" was.
In schril contrast hierbij staat Schakerlo. Dit gebied was in 1220 bedijkt
want men dijkte er al weer een nieuwe polder aan vast. Met Dekker veronder
stellen we een bedijking in het midden van de 12de eeuw. De Striene werd door
verlanding spoedig onbruikbaar en het scheepvaartverkeer zocht een nieuwe
route via de Eendracht. Ook dat was een bescheiden water want in 1566 wer
den plannen om het af te dammen ernstig genomen78. Het Lange Water tussen
Poire en Beijmoer zal van gelijke aard geweest zijn. Tussen deze waterlopen
werden evenwel geleidelijk meer polders bedijkt : er lag hier blijkbaar een
aanslibbingszone die tegen 1570 vrijwel geheel bedijkt was. De zeer oude pol
der Schakerlo kon zich al die tijd handhaven, zelfs zonder noemenswaardig
voorland aan de Scheldeoever !
Het verdronken land van Zuid-Beveland bestond uit een centraal
(hoog)veengebied met een kleirand langs de Schelde en langs enkele kreken in
het zuiden. Op de kleirand lagen dorpen en de stad Reimerswaal met vaak pol
dernamen als Oudland, Westland, Middelland etc. zoals ook elders voor oude
lokale poldertjes gebruikelijk was in deze streek. Deze poldertjes zouden vol
gens Dekker mogelijk in de 12de eeuw tot één geheel gesmeed zijn. Het cen
trale moergebied werd blijkbaar uitgedolven. Dekker geeft daarvoor geen
datering. Wel wijst hij op de uithof Schoudeemoer die uit het begin van de
13de eeuw dateerde. De monniken van Ter Doest hadden er in 1315 een agra
rische bedrijfsvoering. Dit behoedde de moeren van Schoudee en Nieuwlande
voor de totale verwildering waardoor de noordelijker moeren werden
getroffen79. Niettemin werd deze uithof rond 1400 verlaten80. De Wilde Moe
ren waren toen al een waterrijk gebied. Wellicht was ook Schoudeemoer door
de door klink veroorzaakte bodemdaling te nat geworden.
Ondanks de vroeg aangevangen moer-exploitatie (13de eeuw) en het al erg
laag en nat zijn van het gebied rond 1400, brak de zee eerst in 1530 door de
ring van middellandpolders. Dwars door de Wilde Moeren werd een brede ge
tijdegeul gevormd die aan het noordpunt van het eiland Hinkelenoord-AggerBath de Schelde aantapte. Bij de volgende overstroming brak ook dat eiland
in waarna de polders op de Brabantse oever weerloos lagen.
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De bodemdaling in de Wilde Moeren droeg dus wel bij aan de overstro
mingsramp maar die moest wachten op het inbreken van enkele van de polders
er omheen. Dit leidde tot een zeker uitstel van executie dat er in de noordelijke
streek niet kon zijn : daar waren er geen beschermende polders.
De overstroming met zout water was in het westen van de noordelijke zone
al gaande toen de mens er in de middeleeuwen binnentrad. Dit wijst op na
tuurlijke processen. Ook de verlanding van de Striene binnen het huidige
eiland Tholen, een proces dat er al tegen 1250 de vaart onmogelijk maakte,
duidt er op dat er sinds enige tijd wijziging in de waterhuishouding van deze
streek was opgetreden. De oorzaken daarvan moeten naar onze mening
gezocht worden in de vorming van de zeearmen Grevelingen en Haringvliet.
Die ontwikkeling valt echter buiten het bestek van deze studie evenals de vraag
of de groei van deze zeearmen dan wellicht wél door zeespiegelstijging veroor
zaakt werd. De gewijzigde waterhuishouding bracht de venen in direct contact
met open water. Dit zal de ontwatering van het veen bevorderd hebben. Deze
ontwatering leidde vervolgens tot klink in het veen en een bodemdaling die de
zee in staat stelde verder door te dringen.
Overzien we al deze uiteenlopende ontwikkelingen, dan kunnen ze niet aan
een eenvoudige schommeling van de zeespiegel of stormfrequentie toegeschre
ven worden. De zeegaten, waarlangs het water naar het studiegebied gestuwd
werd, liggen daarvoor te dicht bijeen om de gesignaleerde verschillen in ont
wikkeling uit een verschil van zeegat tot zeegat te kunnen verklaren.
Wel is het zo dat de vorm van die zeearmen in de loop der eeuwen veran
derde. Door die veranderingen kan de vloedopstuwing aan het oosteinde
ervan toe- of afgenomen zijn. Een dergelijke ontwikkeling zou wél per zeegat
verschillend kunnen zijn maar we weten daar te weinig over.
Dat de gevolgen van de veenexploitatie (bodemdaling door ontwatering en
door weggraven van veen) aanvalsroutes voor de zee gevormd hebben, kan
niet uitgesloten worden. De grote verschillen van plaats tot plaats in de ont
wikkelingschronologie zouden er mee verklaard kunnen worden. Om die
mogelijkheid beter te kunnen beoordelen, moeten we de ontwikkeling meer op
lokaal niveau bestuderen.
Lokale invloeden
Om op lokaal niveau deze hypothese nader te kunnen onderzoeken moe
ten we twee vragen beantwoorden. Enerzijds moeten wij nagaan of er plaatsen
zijn aan te wijzen waar — na een periode van veenexploitatie — de overstro
ming in bijzonder sterke mate optrad. Anderzijds is er de vraag of er ook
plaatsen waren die de overstromingen juist goed overleefden
Voor de beantwoording van de eerste vraag gaan de gedachten natuurlijk
direct uit naar de moerdijken. Deze tijdelijke ringdijken in het getijdegebied
waarbinnen het veen weggehaald werd ten behoeve van de zoutwinning lijken
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het meest in aanmerking te komen voor de vorming van een toegangsweg voor
de zee. Helaas is de ligging van vrijwel alle moerdijken dermate slecht bekend
dat een toetsing van onze hypothese door een onderzoek van een veelheid van
moerdijken uitgesloten is. Alleen bij De Moerdijk (op de grens van de gemeen
ten Klundert, Zevenbergen en Hoge en Lage Zwaluwe) kunnen wat kantteke
ningen geplaatst worden.
We moeten dus naar andere controleplaatsen uitzien. Tijdens de 14de 15de-eeuwse overstromingen werd de benedenloop van de rivier de Mark
zodanig gewijzigd dat deze sindsdien via de Dintel naar het Volkerak stroomt.
Zo ontstond ook de dubbele naam Mark en Dintel. We kunnen nagaan wat de
voorgeschiedenis is van het verbindingsstuk tussen de Mark en de Dintel. Een
ander controlegebied kan de Moer van Oorderen en Lillo zijn. Juist waar in de
13de eeuw een moer lag dat uitgeveend werd, zou later de langdurigste over
stroming van de Antwerpse Polders plaatsvinden. Voor de tegenvraag moeten
we ons uiteraard beperken tot gebieden die de overstromingsperiode redelijk
goed doorstonden. Deze bieden het bijkomende voordeel dat er nog structu
ren uit de middeleeuwen zichtbaar bleven of op 16de - 17de-eeuwse kaarten
nog te zien zijn. We denken hier op de eerste plaats aan de omgeving van Oos
terweel, Schakerlo en Lage Zwaluwe.
Het westelijk deel van de verbinding tussen de Mark en de Dintel wordt op
de Gastelse Kaart (1565) aangeduid als De UitslagDeze naam lijkt te duiden
op het feit dat die strook uit het land geslagen werd door de overstromingen.
De Uitslag ontstond vermoedelijk in 1374 en werd weldra een nieuwe vaarweg
vanuit Etten. De Sint-Maartenspolder en de Hoevense Beemden werden in
1390 zelfs als „moerdijk" uitgegeven doch dit leidde tot verzet van de boeren
van Hoeven. Uiteindelijk werden de Hoevense Beemden in 1409 apart bedijkt.
Van dat gebied was (al eerder ?) een klein deel uitgemoerd terwijl de SintMaartenspolder meer veen kwijt raakte en nu dan ook een veel dikkere klei
laag heeft. In de strook waar de Uitslag gevormd werd, kunnen globaal enkele
rond 1300 uitgegeven moeren gesitueerd worden. Aanvankelijk waren dit zoe
te venen, in het midden van de 14de eeuw waren ze echter reeds bezout waarop
dan in 1374 de doorbraak volgde.
De nieuwe Mark langs de noordzijde van Zwartenberg werd eerst ca. 1400
gevormd. Ten noordoosten van Zwartenberg heette de rivier vóór 1400 reeds
De Mark. Ten noorden van Zwartenberg heette hij in 1507 nog „Het diep.van
de Ham" terwijl de grote kreek in de toen gedijkte Zwartenbergse Polder en
ook een deel van de „Leurse Haven" lange tijd nog „De Mark" of „De Oude
Mark" heette. Bovendien bleek het visrecht dat de heer van Breda op de Mark
bezat zich ook in de nieuwe polder uit te strekken. Het visrecht op het water
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ten noorden van de polder werd daarentegen het visrecht op de Ham ge
noemd. Uit deze en andere gegevens blijkt dat de Mark oorspronkelijk langs
de oost- en zuidwestzijde van Zwartenberg stroomde.
Het riviervak ten noorden van Zwartenberg viel samen met de in 1267 aan
de Sint-Pietersabdij van Gent uitgegeven moer. Vermoedelijk werd de turf
vaart daarvan door de stormvloeden verwijd en oostwaarts verlengd totdat de
grote bocht van de Mark om Zwartenberg werd aangetapt. Het water koos
daarop de kortste weg en de bocht om Zwartenberg heen kon gaan verlanden.
Van het hele verbindingstracé blijft zo alleen het gedeelte dat De Blaak heet
onverklaard. Gegevens over dit gebied ontbreken82.
De Moer van Oorderen en Lillo is de eerste die in deze streken vermeld
werd. In de vroege 13de eeuw werd er in deze moer, die hertogelijk domein
was, reeds turf gestoken. De uitwatering van de moer liep in westelijke rich
ting naar de Schelde en was wellicht het laatste punt waar de Scheldedijk ge
sloten werd : daar ontstond het gehucht Oordam. Vermoedelijk op grond van
de hoge ligging van de moer, meenden sommige grondbezitters aldaar geen
dijkkosten te hoeven betalen.
Niet erg duidelijk is hoe dit gebied de overstromingsperiode van 1287-1340
doorkwam. In de overstromingen van 1584 en later werd echter juist hier een
diep en wijd vertakt krekenstelsel uitgeschuurd dat maar traag verlandde. Als
gevolg hiervan werd dit gebied het allerlaatst, in 1723, herdijkt. In de 19de
eeuw werd er van onder de klei nog turf gewonnen. Aan de oevers van onvol
ledig verlande kreken kon men die veenlaag gemakkelijk bereiken«3.
Een bewijs dat hier het vergraven van het veen uiteindelijk de langdurige
inundatie ten gevolge had, kan niet gegeven worden. Maar het is denkbaar dat
in de eerste overstromingsperiode, 1287-1340, op het nog vrij hoge veen min
der klei afgezet werd dan in de omgeving. Door voortgaande klink in de
periode J340 - 1584 zal dit gebied dan lager zijn komen te liggen dan die omge
ving. Bij de militaire inundaties werd het daardoor het verzamelpunt van het
bij eb uit de hele polderstreek wegtrekkende inundatiewater. Daardoor vorm
de zich hier een groot en diep krekenstelsel. In deze optiek is de schade door
het turfgraven minder belangrijk dan de omstandigheid dat h'er in wezen op
grote schaal inversie van het landschap optrad.
De enige echte moerdijk, De Moerdijk met zijn bruggen, trad eerst tegen
1377 herkenbaar in de geschiedenis. Het gebied was toen inzet van bestuurlijk
gerommel : mocht er nu wel of niet turf gestoken worden. De financiële belan
gen op korte termijn wonnen en de toestemming werd uiteindelijk verleend.
Toch is juist De Moerdijk een typisch bewaard stukje oud landschap ! Op een
kaart uit 1560 staat het als een verzameling dicht bijeengelegen eilandjes die
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gemakkelijk in het 19de-eeuwse verkavelingspatroon teruggevonden kunnen
worden84. Bovendien is de kleilaag hier opvallend dun terwijl de bovenzijde
ervan nu op ongeveer 0,5 m - N.A.P. ligt. Ten tijde van de overstromingen
moet de bodem hier veel hoger geweest zijn. Zo hoog zelfs dat de bezouting
via de sloten moet hebben plaats gevonden en niet via oppervlakkige overstro
ming. Dit lijkt er tevens op te wijzen dat in dit gebied juist niet op grote schaal
gemoerd is. Zou een wel geëxploiteerd deel van De Moerdijk in het Hollands
Diep verdwenen zijn ? Dit is oncontroleerbaar : zelfs De Moerdijk blijkt een
moeilijk te controleren waarnemingspunt te zijn.
Stol heeft onlangs nog eens betoogd dat de ondergang van de Grote
Waard, naast bestuurlijke zwakte en de ligging van de Waard ten opzichte van
grote rivieren, het gevolg was van de veenexploitatie binnen en buiten de
Waard. Binnen de Grote Waard zorgde agrarisch grondgebruik door ontwate
ring van het veen voor bodemdaling terwijl men er ook turf produceerde voor
o.a. de stad Dordrecht. Buitendijks wees hij op de moernering die de zee een
makkelijke weg naar de dijk bij Broek bood. Toch merkte hij ook op dat de
lokalisering van die moerdijken steeds een sterk hypothetisch karakter
draagt85.
Op enige plekken is een verband tussen sterke erosie door de overstromin
gen en voorafgaande moernering erg waarschijnlijk : de Grote Waard en de
verbinding tussen de Mark en de Dintel. In de Moer van Oorderen en Lillo
kan er inversie opgetreden zijn die door de turfgraverij versterkt werd. De
Moerdijk levert geen duidelijke conclusie op.
Vroeg ontgonnen plaatsen die bewaard bleven, dankten hun veiligheid
kennelijk aan bijzondere factoren zoals een beschutte ligging of de beschik
baarheid van voldoende kapitaal voor het herstel van dijken. In de Grote
Waard en de Wilde Moeren van Zuid-Beveland was er als het ware sprake van
een langdurige voorbereiding van een onvermijdelijke ramp.
Op lokaal niveau blijkt het dus niet goed mogelijk te zijn de hypothese dat
veenexploitatie de zee een aanvalsroute verschafte bevestigd te krijgen, noch
om hem overtuigend te verwerpen. Talloze andere factoren waren mede van
belang bij de bepaling van de lotgevallen van afzonderlijke plekken in het stu
diegebied. Om meer greep op deze problematiek te krijgen, zou met name de
evolutie van de zeearmen in Zeeland en Zuid-Holland nader onderzocht moe
ten worden86.

ARAG, VTH 1895a.
STOL, 1981, 142-143.
86 Inmiddels namen wij deze handschoen zelf op. Zie : LEENDERS, K.A.H.W., 2000 Jaar Kustontwikkeling van Cap Gris Nez tol Hoek van Holland, Rijkswaterstaat, rapport nummer
NZ-N-86.19. Rijswijk, 1986.
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BESLUIT
In de vijf eeuwen waarover ons onderzoek zich voornamelijk uitstrekte
heeft een groot deel van het 2.500 km2 grote studiegebied een belangrijke ge
daantewisseling ondergaan. Rond 1250 kwamen in het studiegebied twee grote
landschapstypen voor. In de zuidoostelijke helft lag er een door zijn zandbo
dem gekenmerkt Kempisch landschap met daarin verspreide kleine dorpen.
In de noordwestelijke helft domineerde zo'n 900 km2 veen het landschap
waarin slechts op enkele relatief goed ontwaterde plaatsen kleine nederzettin
gen lagen. Vijf eeuwen later had het Kempische landschap zich over heel het
hoge gebied uitgebreid terwijl in het lage deel een landschap van jonge zeeklei
polders lag. Allerlei op elkaar inwerkende factoren hebben deze evolutie
bepaald.
De uitgangssituatie was vooral fysisch-geografisch bepaald. In de noord
westelijke helft van het studiegebied waren de venen belangrijk in het land
schap waarin de eerste middeleeuwers hun weg zochten. Deze pioniers streken
vooral neer op plaatsen die goed door beekjes ontwaterd werden en voldoende
droge hoge plekken boden. De venen lieten zij met rust. Ligging, omvang en
dikte van deze nu verdwenen venen hebben we in detail behandeld. Alle drie
de holocene geologische formaties met veen kwamen hier voor. Op het noge
deel van het studiegebied (boven ca. 2 m + N.A.P.) hadden deze venen het
karakter van zwak hellende „Hangmoore". We vonden drie grote veencomplexen op het Hoge : één ten oosten van de duinen van de Hoge Rand, één ten
oosten van Roosendaal en een heel groot in de driehoek Wuustweze'l - Princenhage - Rucphen. In het zuiden bereikten deze een hoogte van 16 tot
17 m + N.A.P. In het lage gedeelte hadden ze een in hoofdzaak vlakke lig
ging. Zowel op het Hoge als in het Lage konden we enkele typische hoogveen
kussens aanduiden. Het veen van het studiegebied sloot in het westen en noor
den aan op het Hollandveen van het lage deel van de Nederlanden en in het
noordoosten op het veen van de Langstraat. We hebben dus zeker niet met
geïsoleerd gelegen venen te maken.
Het lage deel van het studiegebied moet echt het karakter van een aaneen
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gesloten veengebied gehad hebben, met hier en daar een zandkop en langs de
Schelde een enkele kilometers brede strook waarin het veen al vroeg met een
dunne kleilaag bedekt was. In de grote veengebieden op het hoge deel was
ruim de helft tot twee derde van de oppervlakte met veen bedekt. Rond enkele
uitgestrekte en samenhangende venen kwamen daar tal van kleinere venen
voor. In het „van ouds zandgebied" kwam veen slechts voor in beekdalen en
vennen. Het besloeg er mogelijk rond 5 % van de oppervlakte. In de slotfase
van de veenafgraving waren de resterende venen ieder uiteraard nog slechts
van geringe omvang. Dit beeld mag niet naar een verder verleden teruggepro
jecteerd worden.
Met uitzondering van de omgeving van Antwerpen nam het studiegebied
tot ca. 1250 een perifere positie in ten opzichte van de demografische, econo
mische en politieke ontwikkelingen in de toenmalige kerngebieden van de
Nederlanden : Vlaanderen, Brabant en Holland. De expansie van Vlaanderen
vond tegen 1250 in dat graafschap zelf geen ruimte meer. Om in de brandstof
behoefte van hun steden ook op langere termijn te kunnen voorzien, kwamen
de Vlamingen, nadat zij de moeren in noordelijk Vlaanderen in produktie ge
bracht hadden, ook onze streek koloniseren omwille van de exploitatie op
korte of langere termijn van de daar aanwezige turfvoorraden. Mede geholpen
door een acute geldnood bij de heer van Breda konden Vlaamse kloosters, in
stellingen en particulieren in korte tijd grote oppervlakten veengronden ver
werven. Daar werden talrijke turfvaarten en uitvoerhavens aangelegd. In de
korte periode 1260-1300 ontstonden tal van nieuwe nederzettingen waarvan
Steenbergen en Zevenbergen het tot een stedelijk aanzien brachten. Binnen
veertig jaar bereikte de turfproduktie haar top. De streek leverde toen moge
lijk een kwart van de hele turfproduktie in de Nederlanden. NoordVlaanderen produceerde toen een vergelijkbare hoeveelheid turf.
Rond 1300 werd deze veenkoloniale periode afgesloten. Ondernemers uit
de streek zelf namen de moernering in handen en de Vlamingen trokken zich
geleidelijk terug. De nieuwe moerlieden breidden het veenbedrijf uit over heel
het noordwesten van het studiegebied. Zij groeven hun vaarten weldra door
tot hoogten van 10 tot 15 m boven N.A.P. en tot lengten van 10 tot 20 km.
Niettemin nam de turfproduktie na 1300 met de nodige schommelingen toch
trendmatig af.
Het veen werd niet alleen om de turf ontgonnen. Men won er ook zout. In
de Antwerpse Polders werd het veen al vanaf de 11de eeuw agrarisch ontgon
nen. Wat later gebeurde dat ook in de omgeving van Geertruidenberg. De pe
riode 1250-1350 mag voor het noorden van het studiegebied als de belangrijk
ste middeleeuwse ontginnings- en expansiefase beschouwd worden.
Uit die periode beschikken we helaas niet over behoorlijke bevolkingscij
fers. Daardoor is het slechts mogelijk een grove schatting te maken van het
aandeel van de bevolking dat toen rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken
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was bij de moerexploitatie. Veel meer dan 5 % zal het niet geweest zijn. Na
1400 nam dit aandeel geleidelijk af. De dorpen moeten hier vooral een agra
risch karakter gehad hebben. De turfhandel concentreerde zich uiteraard
vooral in de havenplaatsen. Daar de grootste arbeidsvraag in de moeren in
hetzelfde seizoen placht te vallen als de grootste arbeidsinspanning in het agra
risch bedrijf, namelijk in de zomer, is het denkbaar dat de veenarbeiders vaak
van elders werden aangetrokken. We vonden overigens maar weinig gegevens
over de herkomst van de veenarbeiders.
Ten behoeve van de turfproduktie werd een omvangrijke infrastructuur
aangelegd. Vanuit een negentiental uitvoerhavens, die deels tevens als turf
markt dienst deden, liepen evenzovele vaartstelsels het land in. De hoofdvaar
ten bereikten een gezamelijke lengte van meer dan 300 km. De lengte van de
zijvaarten kan niet geschat worden omdat de meeste ervan niet meer herken
baar zijn. Daar er in de hoofdvaarten gemiddeld om de 800 m een sluis was,
moeten er 300 tot 400 sluisjes geweest zijn. Het aantal schuiten dat in de weer
was beliep lange tijd meer dan 150. Her en der in de moeren werden waterre
servoirs aangelegd om de vaarten op ieder gewenst moment van het nodige
water te voorzien.
Terwijl de turfproduktie in deze streek afnam, nam ze in de noordelijke
Nederlanden toe. Het marktaandeel van het studiegebied daalde daarom snel
tot onder de 5 %. Gelijktijdig verschoof ook het economische zwaartepunt in
de Nederlanden van Vlaanderen over Brabant naar Holland. Zoals onze
streek de turf leverde voor de Vlaamse en Brabantse Gouden Eeuwen, zo le
verde later noordoostelijk Nederland de turf voor Hollands Gouden Eeuw.
De technische kennis van het moerbedrijf werd geïmporteerd uit Vlaande
ren en daarna verder uitgebreid. Zo verschenen er heuse aquaducten om vaar
ten over beken te leiden, werden na 1600 de schuiten groter en lijken zoute
moerdijken eigen aan het noordwesten van ons studiegebied. Daar de turfwinning noordelijker in de Nederlanden hoofdzakelijk later was dan hier, is het
denkbaar dat de aldus vermeerderde kennis in later tijd weer naar het noorden
geëxporteerd is. Een voorbeeld van de uit Vlaanderen ontvangen en weer
doorgegeven technieken is het slagturven dat in Holland eerst tegen 1530 inge
voerd werd. Vorming van dalgronden om de landbouwkundige waarde van
afgeveende grond te verhogen lijkt daarentegen een innovatie die men eerst in
het Noorden invoerde. Sporen van dalgronden of dalgrondvorming werden in
ons studiegebied niet gevonden.
We kunnen aldus de grote middeleeuwse ontginningsperiode voor het
noorden van ons gebied, met daarin de start van de moernering aldaar, passen
in een grote beweging die van Vlaanderen uit over de Nederlanden ging. Een
golf van economische bloei die gepaard ging met ontginning voor landbouw
en brandstofwinning en de ontwikkeling en doorgifte van de daarvoor beno
digde kennis.
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In de slotfase van de bedrijvigheid in het veen liep niet alleen de produktie
van turf of zout terug. Ook de beëindiging van landbouw of veeteelt op veen
(of op veen dat een erg dun kleidek had) moet daartoe gerekend worden. In de
15de eeuw blijkt dat in de strook van Bergen op Zoom naar Breda alle moeren
reeds uitgegeven en deels zelfs al uitgedolven waren (Zegge, Etten). Dit dreef
een geografische wig in de nieuwe uitgiften : er ontstond een noordelijke
groep en een zuidelijke. De noordelijke groep veranderde tevens van karakter.
Overstromingen troffen dit lage gebied en ook de streek langs de Schelde.
Deze overstromingen waren overigens mede door de veenexploitatie uitgelokt.
De nieuwe moeruitgiften in het noorden betroffen daardoor vooral zoute
moerdijken. Na 1460 kwam ook daaraan een einde. Alleen de rand van het
Hollandveen tegen de hoge gronden ten oosten van Oudenbosch bleef agra
risch in gebruik, en wel als hooiland. In de zuidelijke groep legde men zich
geheel toe op de turfwinning. De uitgiften werden hier in de loop van de tijd
steeds kleiner. Vanaf 1400 trad daarnaast een steeds verdergaande concentra
tie van nieuwe moeruitgiften op. Auteurs die alleen deze laatste periode be
schouwden, zijn hierdoor ten onrechte in de waan gebracht dat de turfgraverij
in deze streek slechts kleine plekken veen betrof. Uiteindelijk waren rond 1700
alleen nog de moeren in en om de Nol en in zuidwestelijk Zundert in bedrijf.
Het turfvervoer op de twee laatste turfvaarten werd in 1733 en 1743 gestaakt.
De landschappelijke gevolgen van alle gemoer waren in het noorden van
het studiegebied het meest dramatisch. Bodemdaling door de exploitatie van
lage gronden waarin een dikke veenlaag voorkwam (ongeacht of dit voor
agrarische, turf- of zoutproduktie was) schiep mogelijkheden voor overstro
ming met zeewater. Of en wanneer die overstroming optrad, werd vooral
bepaald door de bescherming die dijken boden. Langs de Schelde konden de
dijken deze overstromingen met wisselend succes tegengaan. In het Water
land, tussen Bergen op Zoom en Zandvliet en ook in de Grote Waard ontston
den zo — na ruim uitstel — „rampen". Ieder deel van de Scheidestreek maak
te wel een of meer perioden van vele decennia door waarin het land „drij
vende" was of „gemeen met de zee" lag. In zo'n periode werd dan een stevige
kleilaag afgezet zodat het gebied na herdijking in de regel zijn veen-karakter
kwijt was. Alleen Schakerlo en Oosterweel wisten deze dans grotendeels te
ontspringen.
Het noordwesten van de streek liep daarentegen heel geleidelijk onder
water. Daar drongen de overstromingen in een onbedijkt gebied geleidelijk
verder door naar het oosten. Op het laatste moment aangelegde dijken konden
dit niet meer tegenhouden. Dit proces was rond 1250 al gestart in het noorden
van Tholen en eiste in 1422 de Hollandse Grote Waard als best gememoreerde
slachtoffer.
De hier en elders in het Lage opgetreden overstromingen konden niet met
een stijging van het zeeniveau of van de stormvloedfrequentie voor de Zeeuw
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se kust in verband gebracht worden. Twee factoren, een externe en een
interne, lijken het ingewikkelde overstromingspatroon beter te verklaren. De
externe factor was de veranderende vloedhoogte in het studiegebied als gevolg
van de ontwikkeling van de Zeeuwse zeearmen. Het duidelijkst is hier de sa
menhang tussen de ontwikkeling van de Honte en de overstromingen in het
Waterland. Eventuele veranderingen in het zeeniveau hebben hooguit indirect
invloed gehad door de vorming en uitbreiding van de zeearmen. Wat er dieper
in het binnenland gebeurde, werd hoofdzakelijk bepaald door de vorm van die
zeegaten. Daardoor werd de vloedhoogte aan het einde van de zeearmen weer
beïnvloed. De van plaats tot plaats verschillende mate van bodemdaling ten
gevolge van de veenexploitatie kan daarbij als interne factor de sterk uiteenlo
pende aard en timing van de overstromingen helpen verklaren. In hoeverre een
regionale bodemdaling in het lage veengebied als gevolg van de veenexploitatie
in het algemeen en de verbeterde ontwatering bij eb door de nieuwe getijde
geulen aan deze steeds verdergaande overstromingen bijdroegen, kan slechts
gegist worden.
Het einde van de agrarische veenexploitatie in het Lage werd in ieder geval
afgedwongen door de vroeg of laat onvermijdelijk optredende overstromin
gen. Turfsteken en zoutwinnen bleef dan nog enkele decennia mogelijk waar
bij de zoutproduktie om economische redenen de overhand had. De steeds
dikker wordende afzettingen op het veen, het vooruitzicht dat ongestoorde
aangroei van de slikken en gorzen later de bedijking van profijtelijke landbouwpolders op klei mogelijk zou maken en in mindere mate de import van
Frans zout ontmoedigden op den duur ook de zoute moernering. Tegen 1460
was het daarmee gedaan. In minstens één geval (Klundert) werd de bedijking
van zo'n nieuwe kleipolder mede gefinancierd met de opbrengst van de ver
koop van turfmoeren op het Hoge.
Opftet Hoge bestond het gevaar van overstroming vanuit zee niet. Het
veen werd er opgeruimd en de oude zandondergrond kwam weer aan de op
pervlakte te liggen. Na het einde van de commerciële exploitatie turfden de
boeren nog voort. Zo ruimden ze de laatste resten van het veen op. Wat er
toen nog overbleef, verweerde in de heide of werd bij ontginning door de
ploeg verkruimeld en door de droogte verteerd. Het afgeveende gebied had
vaak een slechte afwatering zodra de vaarten ophielden te functioneren. Hier
door ontwikkelde er zich een natte heide.
In tegenstelling tot de veengebieden van Noord-Vlaanderen en noord
oostelijk Nederland, werd in ons studiegebied maar op enkele plaatsen de
turfgraverij direct gevolgd door agrarische ontginning. We menen dat het feit
dat de moeren hier in hoofdzaak verkocht werden aan geheel op turfproduktie
gerichte moerkopers, gecombineerd met het meestal uitblijven van ontgin
ningsinitiatief door de heren verantwoordelijk was voor deze afwijkende ont
wikkeling.
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De tijdsspanne tussen het einde van de turfgraverij op een bepaalde plek en
de agrarische ontginning ervan bepaalde hoofdzakelijk hoeveel sporen uit de
turfgraverstijd er in het agrarische landschap bewaard bleven. In vroeg agra
risch ontgonnen gebieden zijn nog 13de-eeuwse sporen te herkennen temidden
van het daarin gepenetreerde Kempische landschap. In de vroeg 20ste-eeuwse
ontginningen is daarentegen zelden nog iets te zien uit deze periode. De ontginningsploeg verkruimelde overigens de laatste veenresten. Vooral turfvaar
ten zijn door hun grote lengte en betrekkelijk rechte verloop maar vooral door
de vaak hoog opgaande beplanting van hun vaartkanten met opgaand
geboomte of struiken, beeldbepalende elementen gebleven in deze streek.
Zo werd in het Lage het veen aan het oog onttrokken door de jonge klei-,
zavel- en zandafzettingen. Op het Hoge stofzuigerden de boeren zorgvuldig de
kruimels op die de grote ondernemingen hadden laten liggen. De tijd deed de
rest. Een eens imposante en commercieel zeer interessante veenlaag kon aldus
vrijwel geheel verdwijnen. Afgezien van enkele rest-veentjes geldt daarom :
„Er is geen moer meer te zien !".
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La présente étude comporte deux parties principales. La première traite la
situation, la superficie et la profondeur de la couche de tourbe. La seconde
examine le contexte historique et l'importance de l'enlèvement de cette cou
che. Notre champ de recherches couvre environ un carré de 50 km de côté au
nord-est d'Anvers. Depuis 1830, ce territoire est divisé entre la Belgique et les
Pays-Bas. Il faut faire la distinction entre une région basse (moins de 2 m audessus du niveau de la mer) à l'ouest et au nord, et une couche plus élevée
(jusqu'à 30 m au-dessus du niveau de la mer) au centre, à l'est et au sud.
Pendant les cinq siècles couverts par notre analyse (1250-1750), une grande
partie de ce territoire a connu des transformations importantes. Vers 1250,
deux types de paysage y existaient. La moitié sud-est était un domaine campinois, avec un sol sableux et de petits villages dispersés. La fagne dominait dans
les 900 km2 de la moitié nord-ouest, où seuls quelques endroits relativement
bien drainés comptaient des hameaux. Cinq siècles plus tard, le paysage campinois a envahi toute la région supérieure tandis que de jeunes polders d'argile
marine se sont développés dans la partie basse. Cette évolution est due à l'in
teraction de divers facteurs.
La situation initiale était surtout déterminée par la géographie physique.
Au nord-ouest, la fagne était l'élément capital du paysage dans lequel les pre
miers hommes du Moyen Age s'aventurèrent. Ils s'établirent de préférence
dans des sites bien irrigués par des ruisseaux et suffisamment asséchés. Ces
pionniers ne touchèrent pas à la fagne, qui a complètement disparu depuis lors
et dont nous avons étudié en détail la situation, les dimensions et la profon
deur. Dans la partie la plus élevée de terrain de recherches, ces fagnes sont
d'un type „Hangmoor" très plat.
Dans les parties plus basses, les fagnes étaient généralement sans relief. Il
est probable que certaines hautes coupoles de tourbe aient existé à la fois dans
la région haute et la région basse. La fagne que nous avons étudiée se rattachait à l'ouest et au nord à la fagne hollandaise de la partie basse des Pays-Bas
et, au nord-est, à la fagne de Langstraat. La partie basse du domaine qui nous
occupe se présentait comme une fagne continue, avec çà et là une colline de
sable et, le long de l'Escaut, une bande de quelques kilomètres de large, où la
fagne, dans un premier stade, était déjà recouverte d'une fine couche d'argile.
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Trois grands complexes fagnards étaient concentrés dans la moitié nordouest de la partie supérieure : un à l'est des dunes occidentales, un autre à l'est
de Roosendaal, un autre encore, très étendu, dans le triangle Wuustwezel Princenhage - Rucphen. Au sud, leur hauteur était de 16 à 17 m au-dessus du
niveau de la mer. Dans les grands complexes de la partie haute, plus de la moi
tié, voire les deux tiers de la superficie se composaient de fagnes. Autour de
ces grandes étendues d'un seul tenant apparaissaient de nombreuses petites
fagnes.
Au sud-est de notre terrain d'études, où le sol sableux dominait toujours,
la fagne se limitait aux vallées des ruisseaux et aux lacs naturels. Elle recou
vrait vraisemblablement 5 % de la surface totale.
Si l'on excepte les environs d'Anvers, notre domaine occupait, jusqu'en
1250 environ, une position périphérique dans l'évolution démographique,
économique et politique de ce qui constituait alors les provinces centrales des
Pays-Bas : la Flandre, le Brabant et la Hollande. Vers 1250, la Flandre ne
pouvait plus s'étendre à l'intérieur de ce comté. Pour assurer à long terme
l'approvisionnement de leurs villes en combustible, les Flamands, après avoir
exploité les marais du nord de la Flandre, commencèrent à coloniser notre
région pour y extraire la tourbe. Leurs propres réserves ne furent que partielle
ment utilisées pendant les premières décennies et le reste fut préservé jusqu'au
milieu du XIVe siècle. Profitant de la grave crise financière qui frappait le sei
gneur de Breda, des couvents, institutions, nobles et particuliers flamands
achetèrent de vastes étendues de fagne. Pendant la brève période de 1260 à
1300, de nombreuses colonies de peuplement virent le jour, parmi lesquelles
Steenbergen et Zevenbergen prirent des allures urbaines. L'extraction de la
tourbe atteignit son sommet quarante ans après le début de l'exploitation. A
ce moment, la région représentait un quart de l'ensemble de la production des
Pays-Bas. A cette époque, la Flandre fournissait une quantité comparable.
La période de colonisation des fagnes s'arrêta vers 1300. Les entrepreneurs
de la région prirent en mains la ,,moernering" (extraction et vente de la
tourbe) et les Flamands se retirèrent peu à peu. Les nouveaux exploitants des
tourbières étendirent leurs activités dans tout le nord-ouest du domaine de re
cherches. Ils creusèrent leurs canaux jusqu'à 10, voire 16 mètres au-dessus du
niveau de la mer. Ces canaux atteignaient des longueurs de 10 ou 20 kilomè
tres. La production de tourbe baissa après 1300.
Les fagnes n'étaient pas uniquement exploitées pour la tourbe. Quand elles
se situaient près du niveau de la mer, on pouvait également en extraire du sel.
Dans les polders d'Anvers, l'argile qui recouvrait la surface de la fagne servait
à l'agriculture depuis le XIe siècle. Un peu plus tard, ce fut aussi le cas des en
virons de Geertruidenberg. Pour le nord, la période de 1250 à 1350 peut être
considérée comme la phase principale d'extraction et d'expansion au Moyen
Age.
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Malheureusement, nous ne disposons pas de chiffres de population fiables
pour cette époque. Nous devons donc nous limiter à une estimation approxi
mative de la proportion de la population directement ou indirectement liée à
l'exploitation des marais. A notre avis, elle ne dépassait pas les 5 % et, après
1400, ce pourcentage s'est progressivement réduit. Ici, les villages avaient pro
bablement un caractère agricole. Le commerce de la tourbe se concentrait sur
tout dans les ports d'exportation. Comme la demande de main-d'oeuvre dans
les tourbières atteignait son point culminant en été, c'est-à-dire au plus fort de
la saison agricole, les ouvriers se recrutaient souvent dans d'autres régions.
Nous n'avons cependant guère de traces de cette migration ouvrière.
Une importante infrastructure fut créée. Les ports d'exportation, qui
étaient également des marchés de tourbe, étaient reliés aux endroits de produc
tion par 19 canaux, dont les principaux atteignaient une longueur totale de
plus de 320 km. Il est impossible d'estimer la longueur des canaux secondaires
étant donné que la plupart d'entre eux ont disparu ou n'ont jamais été attestés
correctement dans les documents. Comme les grands canaux avaient en
moyenne une écluse tous les 800 m, on peut estimer le nombre de celles-ci à
300 ou 400. Pendant de nombreuses années, plus de 150 barges ont parcouru
ces voies navigables. Des réservoirs avaient été aménagés çà et là dans les
fagnes afin de fournir à tout moment l'eau nécessaire à la navigation.
Alors qu'elle diminuait dans cette région, l'exploitation de la tourbe aug
mentait dans le nord des Pays-Bas septentrionaux. C'est ainsi que la part du
marché de la tourbe de notre domaine de recherches descendit bientôt audessous des 5 %. En même temps, le centre de gravité des Pays-Bas se déplaça
de la Flandre vers la Hollande en passant par le Brabant. La région que nous
analysons, après avoir fourni la tourbe à la Flandre et au Brabant pendant
leur période de prospérité, livra sa production à la province de Hollande pen
dant lcsiècle d'or.
Les connaissances techniques relatives à cette industrie furent importées de
Flandre et se développèrent. Des aqueducs furent élevés pour permettre aux
canaux de traverser les ruisseaux et l'on construisit des bateaux plus grands.
La production de sel dans des bassins aménagés à des endroits envahis par la
marée haute semble être caractéristique du nord-ouest. Comme la production
de tourbe dans les parties plus septentrionales des Pays-Bas débuta deux siè
cles plus tard, on peut concevoir que les connaissances accumulées furent ex
portées par la suite vers les provinces du nord. L'exploitation du type „slagturven" est un exemple de technique venue de Flandre, développée dans notre
domaine et transmise à la Hollande à partir de 1530 seulement. Par contre, la
création d'une nouvelle couche de base pour donner un meilleur départ à l'ex
ploitation agricole des anciennes tourbières semble être une innovation intro
duite tardivement et uniquement dans le nord.
Donc, la grande période médiévale d'exploitation des tourbières dans le
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nord de notre domaine s'inscrit dans un mouvement qui va de la Flandre au
nord des Pays-Bas, en passant par le Brabant et la Hollande. C'est une époque
d'essor économique pendant laquelle on défriche les terrains pour répondre
aux besoins de l'agriculture et à la demande de combustible, une époque de
développement et de transmission des connaissances nécessaires.
La phase finale des activités ne vit pas seulement le déclin de la production
de tourbe ou de sel mais aussi le recul de l'agriculture et de l'élevage qui se pra
tiquaient dans la fagne (ou aux endroits où celle-ci était recouverte d'une fine
couche d'argile). Au XVe siècle, toute la bande marécageuse de Bergen op
Zoom à Breda était déjà vendue, voire partiellement épuisée (Zegge, Etten), ce
qui entraîna une scission géographique des nouvelles tourbières. Le groupe du
nord changea de caractère. Des inondations, dues partiellement à l'exploita
tion de la fagne, frappèrent cette région basse ainsi que les bords de l'Escaut.
Les nouvelles concessions du nord se mirent surtout à produire du sel dans des
bassins circulaires provisoires appelés „moerdijken". Mais ce type d'activité
s'arrêta à partir de 1460. Seule la bordure de la fagne hollandaise le long des
terres plus hautes à l'est d'Oudenbosch fut encore cultivée. Dans le groupe du
sud, l'activité tout entière fut consacrée à l'exploitation de la tourbe mais
l'étendue des concessions se réduisit et les nouvelles exploitations se concen
trèrent de plus en plus à partir de 1400. Les auteurs qui n'ont considéré que
cette dernière période ont cru à tort que l'extraction de la tourbe n'avait tou
ché que de petites portions de la fagne dans cette région. Dans la phase finale,
vers 1700, seules les tourbières à l'ouest de Kalmthout et au sud-ouest de Zundert restèrent en activité. Le transport de tourbe sur les deux derniers canaux
aménagés se termina en 1733 et en 1743.
C'est au nord de la région étudiée que les conséquences furent les plus dra
matiques pour le paysage. L'abaissement du niveau du sol, qui n'était déjà
guère élevé, créa un danger d'inondation d'eau de mer, dont la fréquence et
l'éventualité dépendaient principalement de la protection assurée par les
digues. Le long de l'Escaut, celles-ci résistèrent avec une efficacité inégale.
A cet endroit et dans le Grote Waard (nord de la région analysée), les désastres
ne se produisirent qu'après un long laps de temps. En fait, pendant des décen
nies, tout le territoire qui bordait l'Escaut a subi plusieurs fois l'influence de la
marée, qui l'inondait en grande partie deux fois par jour. Ce phénomène se
traduisait par le dépôt d'une épaisse couche de limon qui, après la reconstruc
tion des digues, ôta au paysage son caractère fagnard. Seuls quelques polders
échappèrent à cette évolution.
Par contre, le nord-ouest fut inondé petit à petit, la marée pénétrant lente
ment dans ce territoire sans digues. Celles-ci furent élevées trop tard pour
enrayer le processus, qui avait commencé vers 1250 au nord de Tholen et qui
absorba le Grote Waard en 1422.
Les inondations qui se produisirent dans les parties basses ne peuvent s'ex316

pliquer par l'élévation du niveau de la mer ou la fréquence des raz-de-marée
au large des côtes zélandaises. Deux facteurs, l'un interne, l'autre externe,
semblent permettre une interprétation plus plausible du schéma compliqué des
inondations. La cause extérieure fut le changement du niveau des marées à la
suite du développement de bras de mer en Zélande. La relation entre l'exten
sion de l'Escaut occidental et les inondations le long du fleuve au nord d'An
vers en est l'exemple le plus clair. Des changements éventuels du niveau de la
mer ont tout au plus influencé indirectement la création et l'élargissement des
bras de mer. Plus à l'intérieur du pays, l'évolution a surtout été déterminée
par la forme de ces bras de mer, qui influençait la hauteur de la marée à leur
extrémité. L'abaissement du niveau du sol à la suite de l'extraction de la tour
be, différent d'un endroit à l'autre, peut être considéré comme un facteur
interne supplémentaire qui explique la divergence géographique et temporelle
des inondations. Il faut se borner à des hypothèses sur le point de savoir dans
quelle mesure un abaissement régional du terrain dans la partie basse des
fagnes en général et l'amélioration du drainage à marée basse dans les nou
veaux bras de mer a contribué à l'extension de ces inondations.
Celles-ci ont mis fin à l'exploitation agricole de la fagne dans la partie infé
rieure de notre aire de recherches. L'extraction de la tourbe et la production
du sel (cette dernière étant prépondérante pour des raisons économiques) res
tèrent possibles pendant quelques décennies. Mais la production du sel fut
découragée à la longue par les alluvions qui s'accumulaient de plus en plus sur
la fagne, la perspective de créer des polders rentables sur l'argile après des tra
vaux d'endiguement rendus possible par le développement ininterrompu des
marais, et, dans une mesure moindre, par l'importation de sel français. La
production du sel cessa vers 1460.
La mer ne risquait pas d'inonder la partie supérieure de la région. La tour
be une (ois enlevée, le sous-sol sableux apparut à la surface. Même après la fin
de l'exploitation commerciale de la tourbe, les fermiers continuèrent à l'ex
traire, détruisant ainsi les derniers restes de la fagne. Ce qui subsistait disparut
sous la bruyère ou fut charrué et détruit par l'oxydation. Avant même le tra
vail de défrichage, le terrain mal drainé à la suite de l'abandon des canaux re
devint une lande humide dans laquelle la tourbe se reforma localement.
Contrairement à ce qui s'est passé dans les tourbières du nord de la Flan
dre et du nord-est des Pays-Bas, l'extraction de la tourbe n'a été suivie immé
diatement par le défrichage agricole que dans quelques endroits de la région
qui nous occupe. Cette différence est sans doute due au fait que les terrains y
étaient principalement vendus en vue de la production de tourbe et que les sei
gneurs locaux et régionaux s'abstenaient d'initiatives de défrichage.
Le laps de temps entre la fin de l'extraction de la tourbe à un endroit et le
début du défrichage agricole a été le facteur principal de conservation de tra
ces de la période d'exploitation dans le paysage agricole. Dans les territoires
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défrichés très tôt, on retrouve des vestiges du XIIIe siècle au milieu du paysage
campinois qui a envahi la région. Par contre, dans les terrains défrichés au
XXe siècle, les témoins de cette période ont pratiquement tous disparu. Ce
sont surtout les canaux destinés au transport de la tourbe qui déterminent le
caractère du paysage en raison de leur longueur importante et des rangées
d'arbres à haute tige ou d'arbustes qui les bordent.
Dans la partie inférieure, la fagne est actuellement cachée par des dépôts
récents d'argile, de gravier et de sable. Dans la partie supérieure, les fermiers
ont minutieusement enlevé les restes de tourbe laissés par les grandes exploita
tions. Le temps a fait le reste. C'est ainsi qu'a disparu une importante couche
de tourbe d'un grand intérêt commercial.
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SUMMARY
This study consists of two main parts. In the first part the situation, size
and depth of the former peat cover are discussed. In the second part the histo
rical context and importance of the removal of this peat cover is given. The re
search area is practically a square 50 by 50 km (30 by 30 mi) region northeast
of Antwerp. Since 1830 this region has been divided between the Netherlands
and Belgium. We must discriminate between a low laying part (less than 2 m
(7 ft) above sea level) in the west and north ; and a higher part (rising up to
30 m (100 ft) above sealevel) in the middle, east and south.
In the five centuries spanned by our research (1250-1750) a major part of
the research area saw an important transformation. About 1250 two major
landscape types existed in the research area. In the southeastern half lay the
Kempen landscape, characterised by its sandy soil and widly spaced small vil
lages. In the northwestern half 900 square kilometer peat dominated the land
scape. Small settlements only existed in a few relatively well drained places.
Five centuries later the Kempen landscape had spread over the whole of the
higher laying part of the region, while in the lower part a landscape of young
sea clay polders had developed. A number of interacting factors determined
this evolution.
The original situation was mainly determined by physical-geographical
factors^ In the northwestern half of the research area the peats were very im
portant elements in the landscape into which the first mediaeval people ven
tured. These pioniers settled especially at sites that were well drained by
brooks and offered places that were dry enough. They left the peats un
touched. Situation, size and depth of these peats, which have completely dis
appeared since then, were discussed in detail. On the „high part" of the re
search area these peats were of a very flat hangmoore-type.
In the lower parts they lay mainly very flat. Some typical high domed peats
were made probable in both the higher and lower regions. The peat of the re
search area was connected with the Holland peat of the low parts of the
Netherlands in western and northern directions. In the northeastern direction
it was connected with the peat of the „Langstraat" region. The lower part of
the research area had really the character of a continous peat area, with here
and there a sandy hill and along the Scheldt a rim some kilometers wide,
where the peat in an early phase was already covered with a thin layer of clay.
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We found three main peatcomplexes concentrated in the northwestern half
of the higher part : east of the dunes of the western cliff, east of Roosendaal
and a very expanded peat area in the triangle Wuustwezel - Princenhage - Rucphen. In southward direction these peats reached up to 16 or 17 meter above
sea level. In the great peat areas on the higher terrain well over half or even
two third of the area was covered with peat. Apart from some expansive and
related peats a number of smaller peats was present.
In the southeastern part of our research area, where the sandy soil was
always dominant, peat was only present in the valleys of the brooks and in
natural lakes. Here, probably about 5 % of the total surface area was covered
with peat.
With the exception of the neighbourhood of Antwerp, the research area
had up to around 1250 a peripheral position in respect to demographic, econo
mic and political developments in the then central provinces of the Nether
lands : Flanders, Brabant and Holland. Around 1250 the expansion of Flan
ders could not find any more space within that county. To provide for the fuel
needed by their cities during a longer period, Flemish entrepreneurs at first
brought the peats of Northern Flanders into production. Around 1263 they
began colonizing our research area for the exploitation of the peat reserves.
These reserves were only partly used within the first decennia ; the rest remai
ned in reserve until the middle of the 14th century. Assisted by an acute finan
cial crisis of the lord of Breda, Flemish cloisters, institutions, noblemen and
citizens could buy great expanses of peat in a short time. In the short period
1260-1300 a number of new settlements appeared. Of them Steenbergen and
Zevenbergen attained an urban character. The turf production culminated
within forty years of the start. By then the region probably produced a quarter
of the whole turf production in the Netherlands. Northern Flanders produced
a comparable quantity of turf in this period.
Round about 1300 this colonial period ended. Entrepreneurs from the
region itself took control of the peat digging and selling („moernering") and
the Flemish slowly withdrew from this business. The new peat buyers expan
ded the peat digging over the whole of the northwestern part of the research
area. They dug turf canals up to levels of 10 and even 16 meter above sea level.
These canals reached lengths of 10 or 20 kilometers. Nevertheless the turf pro
duction slowed down after 1300.
The peat was not only dug for turf production. From peat that was found
near to sea level, salt could be extracted. In the Antwerp Polders the clay cove
red peat surface had been reclaimed for agricultural production since the 11th
century. A little later agricultural reclamation started in the neighbourhood of
Geertruidenberg. The period 1250-1350 can be seen as the most important
mediaeval reclamation and expansion phase for the northern part of the re
search area.
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We do not have accurate population information from this period. So,
only a rough estimation is possible of the proportion of the population that
was directly or indirectly connected with the peat exploitation. We think that
this proportion do not exceed 5 %. After 1400 it declined to even lower levels.
The villages in our region must have been of a predominantly agricultural cha
racter. The turf commerce was mainly concentrated in the export harbours.
As the biggest demand for peat diggers occurred in the same season as the
most labor intensive period of the agricultural exploitation, namely in sum
mer, it is probably that the peat diggers were often attracted from other
regions, but we only found a few signs of such a labour migration.
An extended infrastructure was created for turf production. The export
harbours, that were turf markets at the sime time, were connected with the
peat areas by 19 turf canal systems. The main canals attained a total length of
more than 320 kilometers (200 mi). The length of the secondary canals cannot
be estimated as most of them have disappeared or were never accurately docu
mented. Every canal was compartimented by locks with a mean distance of
800 meter (0.5 mi). The number of locks must have been 300 to 400. During
many years the number of barges on these canals amounted to over 150. Here
and there in the peat areas water reservoirs were constructed to collect water.
With this water it was possible to supply the canals of enough water to allow
navigation.
While the turf production decreased in this region, it increased in the nor
thern Netherlands. The portion of the turf market that was provided by the
research area therefore declined quickly under 5 %. In the same period the
economical centre of the Netherlands shifted from Flanders over Brabant to
Holland. In the same way as our region provided the turf for the Golden Ages
of Flanders and Brabant, the northeastern parts of the Netherlands produced
the turf,for the Golden Ages of the province of Holland.
The technical knowledge of the turf industry was imported from Flanders
into our region, where it was augmented. Aquaducts were built, to help the
canals cross the brooks ; bigger barges were developed and also salt produc
tion in ring dikes within the tidal flood plains seems to be specific in the north
western part of our research area. As the turf production in more northern
parts of the Netherlands occurred mainly some two centuries later than in our
region, it is conceivable that the augmented knowledge was exported again to
northern provinces in a later period. An example of techniques, received from
Flanders, further developed in our region and again passed to the North, is the
procedure of „slagturven". This technique (gathering submerged peat) was
only introduced in the province of Holland at about 1530. Creation of a new
topsoil to give the agricultural exploitation of dug-out peat areas a better
start, however seems to be an innovation that was only introduced later and in
the North.
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So we can place the great mediaeval reclamation and „moernering" period
in the northern part of our region in a great wave that swept over the Nether
lands from Flanders over Brabant and Holland to the North of the Nether
lands. This wave consisted of flourishing economical conditions, associated
with reclamation for agriculture and fuel production, and the development
and passing on of the required knowledge.
Not only the production of turf or salt declined during the final phase of
activities in the peat area. The agriculture and animal husbandry on peat (or
on peat with a thin clay cover) declined too. In the 15th century all peat reser
ves in a strip from Bergen op Zoom to Breda were already sold off and even
partially dug out. This geographically split the new turf concessions. The nor
thern group changed character at the same time. Floodings hit this low laying
region as they did the region along the Scheldt. These floodings were partly
provoked by the peat exploitation itself. The new concessions in the North
were therefore mainly concerned with salt production in temporary ringdykes
called „moerdijken". After 1460 this kind of exploitation ceased. Only the
rim of the Holland peat along the higher terrain east of Oudenbosch remained
in agricultural use. In the southern group the peat exploitation was now com
pletely concentrated on turf production. In the run of time the size of the con
cessions diminished and since 1400 the new concessions lay more and more
concentrated. Authors that only knew of this last phase, have been misled to
believe that the turf production in this region was only of minor importance.
In the final phase around 1700 only the peat areas in De Nol (west of Kaimt hout) and in the south western part of Zundert remained in production. The
transport of turf on the two latest turf canals ended in 1733 and 1743.
The consequences of all these activities for the landscape were the most
dramatic in the north of the research area. The surface of the soil became
lower as a consequence of the exploitation of the already low laying soils with
a thick peat layer in it. This created the possibility of flooding by sea water.
Whether and when flooding should occur, was mainly determined by the pro
tection provided by dikes. Along the Schelt the dikes could withstand these
floodings with varying success. Here, and also in the Grote Waard in the nor
thern part of the research area, disaster struck after long delay. Really every
part of the Sceldt region was during one or even more periods of many decen
nia under the influence of the tide, flooding major parts of it twice a dayUnder such circumstances a mighty clay layer was deposited, so that — after
rediking — the peaty character of the soil was completely lost. Only a few pol
ders could escape this development.
On the contrary the northwestern part of the region was flooded little by
little. There the tide penetrated slowly in a region without dikes. Dikes were
only built when it was too late to stop this development. This process of slow
flooding began around 1250 in the north of Tholen and reached its eastern
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boundary in 1422 by swallowing the Grote Waard.
The flooding, occurring here and elsewhere in the low part of our research
area, could not be explained by a rise of the sea level or of the storm flood fre
quency off the coast, of Zeeland. An external and an internal factor seem to
explain the intricate flooding pattern better. The external factor was the chan
ging height of the tide in the research area as consequence of the development
of sea arms in Zeeland. The relation between the development of the Honte
and the flooding along the Schelt north of Antwerp is the clearest example of
this relation. Eventual changes in the sea level could at most have indirect
influence by the creation, deepening and widening of the sea arms. Develop
ments that occurred deeper in the interior were mainly determined by the form
of these sea arms, the form of which affected the height of the tide at their
ends. The lowering of the soil, unequal from place to place as consequence of
the peat exploitation can, as internal factor, add to this an explanation for the
geographical diverging character and timing of the floodings. We can only
guess how much a regional lowering of the soil in the low peat area, as conse
quence of the peat exploitation in general and the improved drainage through
the newly formed sea arms at low tide, contributed to these expanding floo
dings.
The end of the agrarian peat exploitation in the low part of our region was
forced by these floodings. Turf digging and salt production remained possible
during a few decennia, with salt production predominating for economical
reasons. The salt production was however discouraged by the ever thickening
sediments on the peat, the prospect that undisturbed growth of the mud flats
and marshes would make the endikement of profitable arable clay soils fea
sible in later years, and to a lesser extent the import of French salt. Salt pro
duction stopped around 1460.
In t|ie higher part of the region the danger of flooding by sea water did not
exist. As the peat was cleared, the sandy subsoil became topsoil. Even after
the end of the commercial exploitation of turf, the farmers went on with turf
digging and turf reaping. In that way they removed the leftovers of the peat.
What the farmers left, weathered in the heath or was crumbled by the recla
mation plough and wasted by oxidation under the new and dryer soil condi
tions. Before the reclamation the turfed off region became poorly drained as
soon as the old canals ceased functioning. Under these conditions a wet heath
came into development, with locally new peat formation.
In contrast to the peat areas of the north of Flanders and the northeastern
part of the Netherlands, the turf digging was immediately followed by agra
rian reclamation only in some places of our research area. We suppose that
the responsibility for this different development lies in the fact that the peat
was mainly sold for turf production, in most cases combined with the absence
of any reclamation initiatives by the regional and local lords.
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The length of time between the end of the turf digging on one spot and the
agrarian reclamation determined mainly how many traces from the turf dig
ging period could be saved in the agrarian landscape. In early reclaimed places
even 13th century traces are recognizable in the midst of many elements of the
younger Kempian landscape. In the early 20th century reclamations on the
contrary rarely anything is recognizable from this older period. Especially the
canals determine the character of the landscape by their great length and by
the long rows of high trees or lower bushes that stand along them.
The peat of the lower part of our research region is now hidden from view
by younger clay, silt and sand deposits while the peat of the higher part was
carefully cleaned up by the farmers, after the removal of the main peat reser
ves by the commercial production of turf. Thus a once important and com
mercially interesting peat layer disappeared.

324

LIJST VAN TABELLEN
biz.
58
59

60
67
73
74
77
95
98
99
115
117
121
155
199

201

226
229
229
253
253

260
264
265
,267
269
300

titel
Grootte van de Bredase bunder ca. 1300 in ha.
Vlaamse bundermaten ca. 1800.
Maten in het studiegebied ca. 1300.
Moeren Wuustwezel, 1331-1583.
Moeren om De Maatjes onder Zundert.
Venen tussen Achtmaal en Nieuwmoer.
Basisgegevens analyse veendek Royale Moer.
Overzicht van de landschapstypen.
Moercijnzen in het gebied van De Nol tot in het Halsters Laag.
Moeren van De Nol tot en met het Halsters Laag, per gemeente.
Gemiddeld profiel van 64 hoogvenen, Nedersaksen.
Moeren per landschapstype.
Veen naar geologische formatie (km2 en %).
Ingenomen oppervlakte veen, 1260-1300 (ha).
Kenmerken van de turfvaartstelsels.
Gemiddeld aantal actieve vaartstelsels, per kwarteeuw, 1200-1800.
Inhoud turfschuiten per eeuw.
Export per uitvoerhaven, in schuiten en lasten.
Export per uitvoerhaven, in lasten.
Transportkosten van een schuitlading turf, 1657/8.
Kosten op het Turfhoofd, van een schuitlading turf, 1657/8.
Vergraven rauwe moer per jaar, per kwarteeuw.
Aantal schuiten, per kwarteeuw.
Bevolking en turfarbeiders.
Vergraven volume per vaartstelsel per jaar (1.000 mJ).
Vergraven volume rauwe moer per jaar per regio (x 1.000 mVjaar).
Overstromingsfasen per deelgebied.

325

LIJST VAN KAARTEN
kaart

bh.

1
2
3
4
5
6

26
30
31
64
68
86

7
8

88
92

9
10

94
96

11
12
13

102
104
108

14

112

15

114

16
17
18
19a
19b

118
122
124
126
126

19c
20
21
22

127
129
130
132

23
24
25
26
27
28
29
30
31

138
140
144
146
163
165
166
167
168

326

titel
Stroomgebied der Maas, Lorié, 1894. Met venen bij Zundert.
Ligging van het studiegebied in de Nederlanden.
Overzicht van het studiegebied.
Nieuwmoer, overzichtskaart.
Nieuwmoer - Achtmaal, 1460-1790.
De 53 kavelen moer, 1618 en de Nieuwe Bloemen te Zundert, met de
vaarten naar Oudenbosch en Leur.
De moer ten oosten van Roosendaal, 1280-1287.
De twee blokken van ieder 100 bunder moer ten oosten van Zevenber
gen, 1287.
Landschapstypering. (Benadering van de toestand ± 1000 AD).
Moerenkaart : werkkaart bij het lokaliseren van de moeren. Gebied
van De Nol in het zuiden tot Het Laag in het noorden.
Hollandveen in de Noordwesthoek.
De Ettense Monnikenmoer met de gereconstrueerde veenbedekking.
Verzamelkaart gegevens voor hoogteligging bovenzijde veen. Streek
tussen Nieuwmoer en Rucphen, Etten, Zundert.
Strokenverkaveling te Eerdbrand, Kapellen, Hoevenen en Stabroek.
Kaart van Ferraris, ca. 1777.
Gerende lijnen in het landschap bij Hoge Zwaluwe : een aanwijzing
voor een hoogveenbuit ?
Ligging der moeren.
Moerenkaart en de turfvaartstelsels 1250-1750.
Archeologische vondstmeldingen in de periode 1975-1980.
Spreiding van de vondsten uit de steentijden.
Spreiding van de vondsten, met het „archeologisch hiaat" in het voor
malige veengebied.
Spreiding middeleeuwse vondsten.
Archeologisch hiaat en onderzoeksdichtheid.
Kaart van de veen-indicatoren (Kempen en Brandenbarg).
West-Brabant. Natuurlijk substraat ten tijde van de ontginning
(Renes).
Grens Holland-Brabant, vroege groeipolen.
Parochies ca. 1200.
Noordvlaamse dorpen waar turf gestoken werd. (Augustijn)
Herkomst moerkopers 13de eeuw.
Moeruitgiften 13de eeuw.
Moeruitgiften 14de eeuw.
Moeruitgiften 15de eeuw.
Moeruitgiften 16de eeuw.
Moeruitgiften 17de en 18de eeuw.

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

182
184
186
188
194
196
234
284
286
294
296

De turfhoofden van Roosendaal, Oudenbosch en Leur.
Het Bosschenhoofd anno 1932.
Het turfhoofd van Bergen op Zoom.
Zevenbergen, ca. 1560.
Kruisende vaartstelsels : Leurse en Bredase turfvaarten.
Turfvaartstelsels 1250-1750.
De Nol, Kalmthout 1680-1709.
Grondgebruik anno 1850 in (voormalig) veengebied (globaal).
Polder Oudland bij Lage Zwaluwe.
Overzicht overstromingen in het Lage, 13de-15de eeuw.
Laat-14de-eeuwse dijk langs Weimeren in Princenhage ; met doorbraakkolken en binnendijks uitgeveende percelen.

327

LUST VAN AFBEELDINGEN
nr.

biz.

1

45

2

78
204
206

3
4

7
8

210
238
242
244

9
10a

246
254

10b

256

11

276

5

6

328

titel
Schema van een zandakkerdorp in een Kempisch landschap met de lig
ging en benaming van de verschillende landschapseenheden.
Reconstructie veendek De Maatjes - Zundert.
Vaart-dwarsprofielen.
Vaartkantse Vliet te Terheijden, met Hoge en Lage Vaartkant in
noordoostelijke richting gezien vanaf 't Jagertje.
Vaarten van Leur, lengteprofiel.
Gereedschappen.
Een der laatste turfstekerijen in het Laag. Foto van 1897.
Hoogteverschillen ontstaan door vervening en bezanding in de polder
van 's-Gravenmoer.
Plattegrond van boerenkuilen in a) de Mariapeel b) de Liesselse Peel.
Twee beeldjes van turfdragers uit het Museum Vleeshuis te Antwer
pen.
Man met turfmand op de rug. Miséricorde op een kanunnikenbank in
de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Breda.
De vaart van de Ettense Monnikenmoer, met vaartkanten en bomen
rij.

LIJST VAN GRAFIEKEN
nr.

blz.

1
2

198
200

3

202

4

248

5

259

6

266

7

268

8

270

titel
Aantal vaartstelsels in bedrijf, per kwarteeuw gemiddeld.
Gemiddelde lengte van de operationele vaartstelsels 1200-1750,
per kwarteeuw, in km.
Totale operationele lengte van de vaartstelsels (hoofdvaarten), gemid
deld per kwarteeuw, in km.
Percentage van het totaal aantal percelen en van de totale oppervlakte,
waarvan in de periode 1362-1475 moercijns betaald werd in de moer
„Stompaertshoek" bij Kalmthout.
Vergraven hoeveelheid veen in studiegebied, in miljoenen kubieke
meter per jaar, per kwarteeuw.
Vergraven volume veen (rauwe moer) per kwarteeuw in duizenden
kubieke meter per jaar en per vaart.
Vergraven hoeveelheid veen (rauwe moer) per periode in het studiege
bied en de rest van de Nederlanden in kubieke meter per jaar.
Marktaandeel van het studiegebied in de vergraving van veen in de
Nederlanden, 1200-1800.

*

329

INDEX

1. PERSOONS- EN INSTELL
Aertsen C. 187.
Alsteenszn familie 157.
Begijnen Gent 149, 150.
Bergen op Zoom heer van 83, 90, 97,
157, 219, 237, 251, 285.
Berthout Wouter 142.
Berthout familie 142.
Berthout Sophia 142, 143.
Bette Willem 149.
Bloys C. 237.
Bollard familie 150.
Borgvliet heer van 161.
Boudewijns Gerard 159.
Boudewijns Godevaard 160.
Boudijns Willem Jan 160.
Brabant hertog van 83, 141, 145, 148,
159, 160, 172, 251.
Breda heer van 47, 56, 65, 66, 72,
87, 90, 139, 141-143, 145, 147, 148,
150-152, 156-159, 172, 173, 177, 183,
185, 187, 189-191, 199, 219, 251, 262,
274, 285, 298, 299, 304.
Cannaerts Hendrik 173.
Danwilt Jan 149.
De Baardmaker Jan 97.
De Baardmakere Willem 149.
De Barbe Henricus 56.
De Beunie 281, 282.
De Calkere Paulus 149, 150.
De Lombaert Marcabot 161.
De Moor Gerard 149.
De Potter Alsteen 159.
De Potter Jan 159.
De Potter familie 159.
De Spikere Gerard 87, 150.
Dibbouts Aard 161.
Dongen heer van 155.
Drongen abdij 150, 156.
Eekhout abt 150.
Eeklo schepenen van 150.
Elderen heer van 67, 72, 187.

Gageldonk heer van 141.
Gobbings Hendrik 75.
Godshuizen Brugge 187.
H.Geest Den Bosch 299.
H.Geesthuis Brugge 149, 223, 235.
Hermans Bouden 97.
Hermans Gerard 97.
Hermanszn Boudewijn 159, 160.
Holland graaf van 141, 154, 157, 159,
162, 172, 251.
Hoogstraten heer van 282.
Hospitaal Antwerpen 154.
IJzendijke Willem schout van 147, 148.
Jonghen Hendrik 154.
Kapucijnen Antwerpen 231.
Karei I van Engeland 72.
Kartuizers Antwerpen 66, 177, 230.
Kartuizers Leuven 66.
Klundert heer van 251.
Kortenberg abdij 154.
Lüde Melis Pieters 159.
Ludinc Arnoldus 56.
Lyemanszn familie 159.
Meliszn Lieman 159.
Merceliszn familie 157, 159.
Merode graaf van 278.
Middelburg abdij 148, 156, 235.
Mussin Willem 150.
Nassau graaf van 199.
Niervaart heer van 297.
Nijvel abdij 141.
Omeken 56.
Paen A.P. 274.
Porta Coeli Den Bosch 151.
Predikheren Antwerpen 154.
Putten heer van 153.
Roosendaals Gageldonk heer van 161.
Rozendaal abdij 41, 148.
Sanders 63.
Schoten heer van 141.
Sint-Andries abdij 150.

331

Sint-Bernaards abdij 49, 66, 73, 150152, 155, 156, 160, 251.
Sint-Catharinadal klooster 87, 150, 151,
153, 155, 159, 293.
Sint-Claren abdij 149.
Sint-Janshospitaal Brugge 82, 149, 150,
155, 174, 177, 223, 228, 235, 253.
Sint-Michiels abdij 145.
Sint-Niklaas abdij 28.
Sint-Niklaas abt 150.
Sint-Pieters abdij 42, 148, 305.
Sint-Truden abdij 149.
Snellen familie 75, 274, 281, 282.
Spinola 218.
Storm Hugo 223.
Strien heer "an 139, 147, 149, 153, 172,
251.
Swaens C. 187.
Ter Doest abdij 139, 150, 293, 302.
Ter Duinen abdij 28, 97, 99, 156,
281.

Thorn abdij 141.
Tongerlo abdij 63, 82, 83, 97, 98,
141. 151-153, 155, 156, 164, 173, 174,
190. 212, 214, 217, 219, 221, 222, 227,
229, 232, 251, 255, 279, 282, 285.
Tongerlo abt 65, 189-191, 199, 217,
219, 249.
Tongerlo meier 191, 224.
Van Assenede 148.
Van Breda familie 147.
Van Bergen (op Zoom) familie 157.
Van Breda Elisabeth 142.
Van Breda Hendrik V 142, 153.
Van Breda Isabella 143.
Van Breda Servatius 151, 152.
Van Chalons Rene 190.
Van Der Dilft Godevaart 24.
Van Driel 63, 65.

332

Van Gaveren familie 142, 145.
Van Gistel Jan 148.
Van Hove Chr. 174, 235.
Van Liedekerke Raso X 157, 158.
Van Nispen Jan 199.
Van Nispen familie 160.
Van Oostburg Willem 223.
Van Oranje Willem 172, 173, 191.
Van Overhof familie 65, 66.
Van Renesse Jan 72.
Van Smaelvoort 63, 65, 66.
Van Steenbergen familie 159, 160.
Van Steenlande Servatius 56, 58, 151.
Van Uitkerke Pieter 149.
Van Urs Reinier 161.
Van Wieldrecht Servatius 151.
Van Zevenbergen Jan Boudensz 299.
Van Zwijnaarde familie 148, 149.
Van de Putte Aard 65, 161.
Van der Dilft Gerard 97.
Van der Dilft familie 157, 161.
Van der Donk Jan 148.
Van der Lek Hendrik 174.
Van der Marke familie 156.
Van der Meere familie 157.
Ver Lietwivenzn Godevaard 156-158.
Vercock Godevaard 154.
Vierling Andries 191, 213.
Villers abdij 141.
Vlaanderen graaf van 28, 145, 269, 285.
Watervliet heer van 150.
Wilhelmieten 151.
Willem II stadhouder 72.
Wuustwezel heer van 66, 219, 251, 285.
Zeeland Staten 192.
Zevenbergen heer van 91, 149, 251, 297.
Zoetendale klooster 149.
Zwaluwe heer van 297.

2. TOPOGRAFISCHE NAMEN
Aard Achtmaal 61, 74.
Aard Meer/Zundert 53.
Aard Beerse 53.
Aarle 274.
Achterbroek 57, 64, 95, 218.
Achtmaal 32, 48, 61, 62, 64, 70, 73, 74,
77, 79, 108, 113, 169, 195, 208, 211,
220, 230, 262, 274, 278.
Achtmaalse Heide 277.
Aelwenberge 287.
Agger 153, 291, 292.
Almere 111.
Almonde 114, 298.
Alphen 46, 274.
Amer 45.
Antwerpen 58, 59, 63, 135, 137, 139,
141, 143, 152, 161, 162, 164, 169, 228,
230, 231, 255, 292, 301, 302.
Antwerpen (prov) 24.
Antwerpse Polders 40, 54, 56, 101, 120,
172, 290-292, 300, 301, 304.
Arendonk 52.
Attelake 245, 257.
Bagven 42.
Balru 199.
Barlake 156, 157, 293, 295.
Barlebos 152, 157.
Bath 292.
Beerse 44, 119.
Begijnemoeren 61, 66, 67.
Beijmoer 54, 262, 287, 288, 300, 302.
Berendrecht 231.
Bergen op Zoom 24, 43, 81, 83, 89, 93,
97-99, 106, 127, 129, 137, 139, 141,
156, 157, 159-161, 164, 170, 174, 181183, 1$6, 189-192, 195, 197, 199, 214,
218, 219, 221, 257, 277, 278, 283, 285,
288, 301.
Bergen op Zoom land van 23, 24, 82,
157, 172, 219.
Bergse Moervaart 208.
Berkenbosch 46.
Bettenberga 287.
Beveren 269.
Biebrug 214.
Bieloop 197 , 278-280.
Biervliet 151.
Binnenpolder Terheijden 120.
Blijdenberg 65, 68, 69.
Bloemen 48, 217, 231.
Boemaertsmoeren 249.
Bokelenberg 287.
Bollaartssloot 49.
Bollendonk 183, 187, 199.
Borteldonk 191, 215, 216.

Bosschenhoofd 88, 95, 123.
Bosse Hoofd 183-185, 209, 278.
Bouden Hermans neminge 97.
Bovendonk 150, 152.
Brabant 42, 55, 59, 81, 83, 137-139,
142, 152, 157, 159, 160, 162, 164, 178,
263, 265, 271, 281, 285.
Brabantse Turfmarkt 271.
Branden Sprundel 106.
Brandenbrugge 215.
Brauwe 191.
Breda 24, 42, 43, 45, 46, 50, 58, 59,
62, 72, 75, 89, 106, 119, 125, 127,
134, 137, 145, 151, 156, 157, 159, 160,
164, 170, 174, 178, 181, 183, 189-191,
195, 199, 201, 203, 212, 214, 218, 220,
224, 225, 228-231, 274, 277, 279, 281
293, 297, 299.
Brede land van 23, 24, 58, 59, 97, 142
143, 145, 157, 160, 172, 190, 219, 236.
Bredase Turfvaart 72-74, 194, 195, 197
208, 209, 211-214, 218, 220, 221, 227
230, 278, 280.
Brekelen (Wuustwezel) 277.
Bremberg 57, 216, 221, 283.
Brembergse Vaart 209, 211.
Broek 295, 297, 298, 306.
Brouwersmoer Wouw 97.
Brouwersmoeren 66-69, 257.
Brouwersmoeren Zundert 174, 222.
Brugge 58, 59, 87, 91, 139, 147, 149,
150, 255.
Brugge Kasselrij 149.
Brugge Vrije van 149.
Brugse Moer Zevenbergen 149.
Brugse Neminge 87, 150.
Brussel 63.
Buitenmoeren 28.
Butoirsmoeren 66-69.
Bye 279.
Byehutte 249.
Capelle Langstraat 178.
Chaam 46.
Chartreuse Moeren 61.
Coopéré Sant 249.
Dekensrijt 191.
Delft 271.
Den Bosch 145, 151, 164, 299.
Den Haag 274.
Diederic Lumbaertsmoer 161.
Diep van de Ham 304, 305.
Dintel 187, 289, 293, 295, 297 304
306.
Dinteloord 152, 159, 288.
Domisweeghsken 222.
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Dongen 42-44, 48, 58, 59, 100, 109, 119,
121, 154, 162, 169, 173, 178, 179, 199,
217, 233, 235, 277, 281, 283, 285.
Dongense Vaart 233.
Donk Etten 105, 106, 221.
Doorlecht 87, 187, 203, 207.
Doorlechtervenne 42.
Doorlechts Vaartje 193.
Dordrecht 58, 137, 139, 143, 293, 306.
Drente 29, 243, 263.
Drimmelen 45, 58, 114, 298.
Drunen 131.
Dubbelmonde 114, 298.
Eeklo 145, 149.
Eendracht 302.
Eerdbrand 112.
Ekeren 100.
Elderse Moeren 67, 71-73.
Ellendige Berk 66, 74, 178.
Emelenberg 214.
Essen 24, 27, 58, 59, 64, 82, 97-99,
103, 120, 152, 153, 164, 169, 176, 178,
189-192, 195, 203, 211, 217, 218, 222,
228, 230, 232, 240, 249, 260, 262, 278,
283, 285.
Essenakker 44.
Essendonk 46, 191, 229.
Essense Beek 215.
Etten 24, 42, 43, 57, 82, 103-108, 113,
120, 141, 142, 147, 149, 150, 152, 153,
155, 159, 161, 162, 169, 174, 176, 179,
183, 187, 197, 199, 203, 211, 212, 216,
221, 233, 235, 237, 243, 245, 247, 255,
262, 276-278, 281, 283, 304.
Etten onder de palen van de hoeven 153,
179.
Ettense Beemden 120, 245, 297.
Fijnaart 160, 288.
Finere 160.
Friesland 269.
Friezendijke 153, 293.
Gastel 45, 120, 141, 157, 178, 237.
Geertruidenberg 42, 43, 46, 47, 55, 59,
116, 135, 137, 139, 145, 153, 157,
162, 169, 172, 178, 183.
Gent 42, 58, 59, 87, 91, 147-150,
305.
Gentse Neminge 87, 150.
Gerard Hermans' moer 97.
Gerard van der Dilft's moer 97.
Gherards varde van der Meere 157.
Gilse Vucht 119, 120, 283.
Gilze 46.
Gistel Wouw 148.
Goirle 131, 217.
Goor Alphen 274.
Goor St.-Job 110.
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Goorkens 39.
's-Gravenmoer 42, 154, 243, 244.
Grevelingen 303.
Groen 48, 61, 71-73.
Groningen 269.
Grote Lokker 108, 109, 113, 237.
Grote Waard 115, 153, 287, 289, 295,
297, 298, 300, 306.
Grote Zonzeelse Polder 91.
Haagakker 44.
Haagse Beemden 120, 245, 297.
Halsteren 41, 54, 99, 120, 121, 139,
148, 240, 283, 290.
Halsters Laag 24, 96-99, 129, 147,
149, 240, 242.
Hanne-Wie-Wau 67-69, 71, 178, 233.
Haringvliet 303.
Härtel 298.
Havixdonk 150.
Hazeldonkse Weg 91.
Heer Boudenspolder 291.
Heer Willemsdijk 295.
Hegse Keten 237.
Heiligenberg 139, 147, 293.
Hel 48, 61, 66, 68, 69, 71-74, 208.
Helloop 72.
Heistraat 72.
Hemelrijk 191.
Hemiksem 152.
Herentals 152.
Heulmeer 47, 106, 283.
Hikkepolder 298.
Hildernisse 291, 292, 300.
Hinkelenoord 292.
Hoekse Waard 50.
Hoeven 47, 49, 54, 104-106, 120, 131,
141, 150, 152, 160, 169, 304.
Hoevenen 111, 112, 141, 179.
Hoevense Beemden 120, 245, 298, 304.
Hoge 25, 27, 47, 93, 97, 100, 101, 113,
117, 119-121, 164, 179, 201, 273, 274,
281, 283, 287-289.
Hoge Brug 214.
Hoge Moer 61.
Hoge Rand 93, 95, 120, 123, 127, 129,
139, 153, 291.
Holland 42, 44, 58, 137-139, 172,
178, 247, 265, 269, 271, 281, 282,. 293.
Hollands Diep 61, 295, 306.
Hollandse Keten 237.
Honte 291, 292, 300, 301.
Hoodonk 46.
Hoofdvaart 91.
Hoogstraten 137, 145.
Hoolmeer 161.
Horendonk 63, 120, 123.
Horink 63.

Hotmeer 97.
Houtse Blik 48.
Huijbergen 27, 49, 51, 82, 98, 99, 119,
150, 151, 155, 162, 185, 189, 195, 203,
213-215, 228, 231, 278. 283, 285.
Huijbergse Moer 173, 209.
Huijbergse Vaart 211, 212, 214, 220-222.
Hulsdonk Zundert 44, 172, 274, 275.
Huiten 119.
Huycke 73.
IJzendijke (Zeeuws VI) 147, 148.
IJzendijke Halsteren 147, 148, 203.
IJzermolen 278.
IJzermolense Vaart 278.
Jan de Baardmakersmoer 97, 149.
Jan van Nispensvaart 49, 65, 185, 187,
199, 211, 228.
Kalmthout 24, 27, 32, 52, 61, 64, 82,
97-99, 103, 127, 129, 152, 153, 164,
169, 183, 185, 190-192, 203, 207, 217219, 223, 228, 230, 231, 234, 236,
237, 240, 245, 247-249, 252, 253, 260,
271, 278, 282, 283, 285.
Kalmthoutse Heide 49, 120.
Kalmthoutse Hoek 52, 173, 175.
Kapellen 111, 112, 141.
Kartuizermoer 67. 70, 164, 177.
Keetheuvel 237.
Kempen 23, 111, 125, 135, 137, 179,
251, 280.
Kerkepolder 298.
Kesselbeek 279.
Ketel 274, 275.
Ketelmeere 178.
Ketenbaan 237.
Keukenmoer 285.
Kijfhoek 65, 68, 69, 237.
Klappetjberg 237.
Klein Zundert 44.
Klein Zundertse Heide 277.
Klein Zwitserland 211.
Kleine Lokker 106, 113.
Klotberg 245.
Klundert 139, 147, 150, 172, 173, 293,
297, 304.
Kockelmeere 178.
Koeveringe (O.VI.) 147.
Koeveringe Halsteren 147, 148, 187.
Korte Maten 231.
Kraan 183.
Krabbeblik 48.
Krampenloop 211.
Kromwiele 298.
Kruislandse Dijk 237.
Laag Nederland 28.
Lage 25, 45, 47, 93, 100, 101, 113, 117,
119, 120, 164, 169, 179, 257, 273, 287,

289, 290, 292, 293, 300, 301.
Lage Brug 191.
Lake 187.
Langdonk 215, 216.
Lange Water 302.
Langendijk 221.
Langendijk Roosendaal 208.
Langeweg 91.
Langstraat 119, 162, 164, 178.
Laveibos 240.
Leende 240.
Lepelstraat 207.
Leur 24, 85, 86, 160, 182, 183, 195,
197, 199, 209, 228, 229.
Leurse Haven 304.
Leurse Turfvaart 194, 210.
Leurse Vaart 183, 193, 197.
Lichttorenhoofd 183.
Liesbos 46.
Lillo 41, 139, 152, 189.
Lockvaart 48.
Loenhout 119, 152, 178, 222.
Lombardenmoer 97.
Loon op Zand 24, 164.
Luik 225.
Maas 137, 139, 169, 293, 300.
Maatjes 32, 33, 40, 61, 62, 66-70,
73, 79, 107-110, 113, 120, 208,
220, 222, 229, 233, 240, 262, 278.
Made 55, 58, 84, 114-116, 154.
Magerman 212.
Mariapeel 245.
Marijnevennen 70.
Mark 91, 92, 100, 101, 119, 183, 187,
214, 289, 293, 297, 304-306.
Mark Oude 304.
Mark en Dintel 304.
Markdal 25.
Markiezaat 83, 277.
Mastbos 281.
Mechelen 56.
Meer 44, 53, 70, 169.
Meer Nieuwmoer 48.
Mendijk 110, 274, 275.
Merksem 43, 45, 46, 139.
Merksplas 42.
Merwede 300
Middelland 302.
Middelmeer 47.
Mikvaart 208.
Moer van Oorderen en Lillo 121, 139
189, 251, 291, 304-306.
Moer van Zevenbergen 150.
Moerdijk 129, 180, 298, 304-306.
Moeren Zundert 280, 282.
Moeren bij Veurne 28, 145
Moerendaal 215.
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Moergrebbe 189.
Moerken op de Kraaienberg 38.
Moerspui 212.
Moerstraten 96, 98, 99, 240, 283.
Moervaart 186, 189, 191, 195, 199, 209,
211, 219, 221.
Moerven 61, 169, 209, 211, 220, 222,
232, 279.
Monnikenheide 150, 283.
Monnikenmoer 103-106, 150, 174, 203,
207, 209, 214, 221, 228, 229, 276, 280,
283.
Monnikensloot 49.
Monnikenvaart 187, 211, 278.
Most 110, 111.
Nedersaksen 113, 115.
Neerland van Ossendrecht 291, 292.
Niervaart 139, 199, 299.
Nieuw Schakerlo 153.
Nieuwe Bloemen 86.
Nieuwenbosch 295, 298, 299.
Nieuwlande 302.
Nieuwmoer 24, 32, 42, 44, 48, 49, 51,
61-70, 73, 74, 79, 85, 95, 108, 113,
119, 164, 169, 175, 177, 185, 190, 192,
195, 199, 208, 211, 212, 215-220, 224,
226, 230, 231, 233, 237, 262, 277, 278,

280.
Nispen 44, 64, 97, 99, 129, 152, 160,
178, 208, 209, 211, 215, 216, 232, 236,
278.
Nol 96-99, 109, 119, 120, 169, 174,
189, 203, 207-209, 211-213, 215, 222,
233-237, 241, 245, 249, 253, 262.
Nolvaart 213.
Nonnenbroek 154.
Noord-Brabant 23, 24, 42, 50, 54,
125, 131, 141, 155, 191.
Noord-Nederland 269.
Noord-Vlaanderen 267, 269, 281, 283.
Noorderkempen 27, 28, 125, 172.
Noordoost-Nederland 283.
Noordvaart 280.
Noordwatering 64.
Noordwesthoek 191.
Normansput 178.
Oelegem 231.
Onsen Groten Moer 97.
Oordam 187, 189, 199, 216, 305.
Oorderen 41, 139, 189, 216.
Oost-Drente 269.
Oost-Vlaanderen 58.
Oost-Zeeuws Vlaanderen 56.
Oosterhout 44, 47, 109, 154, 179, 237,
257, 281.
Oosterhouts Broek 298.
Oosterschelde 292, 301.
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Oosterweel 139, 290, 304.
Ossendrecht 231, 291, 292, 300.
Otto's Heininge 50, 280.
Oude Akkers 45, 298.
Oude Moer 115, 279.
Oude Zoek 48, 108-110, 113, 120, 172,
222, 274, 275, 282.
Oudenbosch 49, 54, 85, 86, 120, 131,
152, 156, 157, 159, 181, 183, 184, 199,
228, 229, 290, 295, 298, 299.
Oudenbosse Haven 157.
Oudenbosse Laag 183.
Oudenbosse Vaart 193, 208, 209, 211,
226, 227.
Oudland 302.
Oudland Lage Zwaluwe 286, 287.
Oudland Steenbergen 160.
Oudland Zevenbergen 91.
Ouwervelden 52, 192, 221, 235.
Overhofmoeren 67.
Overijssel 269.
Overste Meer 47.
Overveld gemeynte Princenhage 173.
Paal 277.
Paardehoofdven 279.
Pannenhoef Rijsbergen 197, 278, 280,
282.
Papemoer 279.
Peel 246.
Polre 287, 288, 291, 302.
Pontenmarkt 271.
Poorterenmoer 96, 99, 236.
Potmere 152, 262.
Princenhage 129, 169, 173, 179, 213,
214, 278-280, 296.
Princesse Moer 71-73.
Putse Moer 231.
Putte 84, 119.
Putten Overmaas 59.
Quarenvliet 293.
Raamschoor 279.
Ramen 279, 280.
Reimerswaal 292, 302.
Rietgoor 191.
Rijen 199, 237, 257.
Rijsbergen 43, 47, 48, 50, 103, 113,
119, 169, 176, 181, 195, 213, 233, 237,
278-280.
Ringvenne 110, 111.
Rith 279.
Rode Vaart 199.
Rooiendam Ven 234.
Roosendaal 24, 57-59, 62, 65, 66, 70,
72, 75, 84, 87-89, 99, 103, 109, 119,
120, 123, 127, 129, 147, 150-152, 154157, 160, 162, 170, 173, 174, 176, 177,
181-183, 185, 187, 189-193, 195, 199,

201, 203, 205, 211-215, 217-219, 221,
222, 224, 225, 227-231, 236, 271, 274,
277, 278, 280, 283, 293.
Roosendaals Gageldonk 157.
Roosendaalse Beek 65, 87, 88, 160,
185, 236.
Roosendaalse Turfvaart 160, 221.
Roosendaalse Vaart 70, 73, 187, 191,
193, 195, 205, 207-209, 211, 214, 216,
220, 278.
Rooskensdonks Bergske 47.
Rotterdam 281.
Royale Moer 71-73, 75-77, 217, 235.
Rucphen 42, 43, 49, 50, 62, 65, 89, 95,
103, 107-110, 119, 129, 131, 174, 183,
195, 208, 211, 213, 220, 222, 283.
Rucphense Vaart 197, 221, 227.
Saaftinge 290.
Scakersberga 287.
Schakerlo 139, 153, 287, 290, 291, 300302, 304.
Schamven 218.
Schelde 101, 119, 120, 137, 139, 150,
152, 189, 216, 288, 290-292, 301, 302,
305.
Scheidestreek 290, 292, 300, 301.
Schijf 50, 86, 107, 175, 183, 195, 208,
211, 221, 222, 226, 227, 231, 233, 274.
Schomven 63.
Schoten 45, 46.
Schoudee 302.
Schoudeemoer 302.
Schuitevaart 197, 209, 211, 280.
Selsebrug 54.
Sijsele Wouw 148.
Sint-Job-in-'t-Goor 110, 111, 113, 119,
123, 162, 283.
Sint-Maartenspolder 304.
Sitberg 2-f).
Slagveld 245.
Smeyersvaart 66, 67.
Snoeckxkens Spuie 212.
Spiekestraat 150.
Spillebeek 98, 176, 178, 191, 193, 195,
197, 209, 211, 212, 214-217, 220, 222,
232, 277-280.
Spillebeek Nieuw 231, 232, 235.
Sprundel 104-108, 110, 113, 119, 169,
181, 211, 233, 237.
Spurkt 274, 275.
Stabroek 55, 83, 111-113, 141, 231,
283, 285.
Stanthazen 42, 114.
Stappersven 237, 249.
Steenbergen 147-149, 155, 157, 159-162,
180, 183, 187, 189, 191, 199, 203, 207,
283, 288, 293, 295, 298, 299, 301.

Steenbergse Moer Breda 157, 159.
Steenbergse Moer Zonzeel 157, 159, 161,
199, 297.
Steenbergse Vliet 293.
Steenlo 42.
Steenoven 237, 257.
Steenpaal 66.
Steineven 279.
Stompaertshoek 120, 164, 247-249.
Stouwdreef 280.
Striene 101, 139, 291, 293, 302, 303.
Strijen 153, 295.
Strijpen 245.
Ter Piet 148.
Terheijden 115, 129, 152, 156, 183, 199,
203, 206, 228, 229, 235, 237, 278, 298,
Teteringen 199.
Teteringse Vucht 119, 120, 214, 277.
Tholen 145, 153, 287, 288, 290, 292,
298, 299, 303.
Tienhoven 298.
Tilburg 131, 217, 274.
Tobe 293.
Turfhoofd Geertruiden berg 183.
Turfhoofd Roosendaal 183, 185, 187, 203,
221.
Turnhout 135, 137, 145, 172.
Turnhout land van 83.
Tweede Wereldoorlog 245.
Twelve Hoeven 87.
Udenhout 131.
Uil herberg 205.
Uitslag 304.
Utrecht 269.
Vaartkant 209.
Vaartkantse Vliet 206.
Valkenberg (Chaam) 46.
Valkenberg parochie 159, 293, 299.
Veluwe 111.
Venetië 61.
Verdronken land Zuid-Beveland 302.
Verloren Kost 73.
Verse Vaart 183, 209.
Vertakkingsvaart 193, 208, 211, 215,
223, 278.
Veurne 28, 58, 59, 145, 150.
Vier Ambachten 147, 155.
Vierendelen 55, 58, 115.
Vierhonderd Bunder 176, 233, 235, 280.
Vitshoeve 97.
Vlaanderen 34, 42, 58, 60, 144, 145,
147, 151, 154-156, 177, 247, 255.
Vlaminkvaart 147, 187, 199.
Vlassele 151, 152, 154, 203.
Vleet 52.
Voetsberghoeve 218, 234.
Volkerak 304.
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Vossemeer 153, 288, 293, 298, 299.
Vossenbergse Vaart 211.
Vroenhout 151, 293.
Waarschoot 247.
Waas land van 59, 82.
Wagenberg 151, 157, 159-161, 293, 295,
297.
Warmoeshof 207.
Waterland 291.
Watermolenbeek 211, 215, 216, 229.
Weerijs 45, 119, 134.
Weimeren Princenhage 296.
West-Drente 269.
Westberg 148.
Westland 302.
Westmalle 46, 172.
Westpolder Etten 245.
Westvlaanderen 58.
Wijmerse Moer 274.
Wijnegem 231.
Wijvekeen 295.
Wilde Goor 63, 64.
Wilde Moeren van Beveland 292, 302, 303,
306.
Wildert Dongen 43, 100, 283.
Wildert Essen 218.
Wildertse Beek 215, 216.
Wilgenhoeve 100.
Willemstad 25, 39, 135, 159.
Wilmarsdonk 292.
Wiltvank 46.
Wissel De 213.
Witte Moer 233.
Woensdrecht 153, 154.
Wouw 97-99, 109, 119-121, 127, 129, 148,
151, 152, 156, 160, 178, 221, 283.
Wouwse Moer 96, 233, 241.
Wouwse Plantage 99, 157, 221, 281, 283,
285.
Wuustwezel 48, 51-53, 61, 63, 64,
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67, 70, 71, 74, 103, 119, 121, 129,
177, 190, 217, 226, 230, 231, 260, 274,
277, 283.
Zandspui 212.
Zandvliet 42, 148, 231, 301.
Zeeland 139, 153, 174, 255, 299, 306.
Zeepe 237.
Zegge 57, 88, 150, 154, 175, 283.
Zevenbergen 43, 82, 90-92, 115, 117,
147, 149, 152, 154, 155, 157, 162, lSll,
187-189, 199, 203, 223, 224, 228, 229,
255 , 287 , 288, 290, 293 , 295 , 297, 299,
304.
Zevenbergen land van 153, 154, 297, 299.
Zevenbergse Moer 149, 297.
Zilverenberg 116.
Zonzeel 148, 149, 154, 297, 298.
Zoute Vaart Leur 183, 209.
Zoute Vaart Oudenbosch 183, 295.
Zuid-Beveland 290, 301.
Zuid-Holland 55, 56, 59, 306.
Zuidmoer 176.
Zuimoeren 64, 66, 67.
Zundert 32, 39, 43, 44, 48, 50, 53, 61,
65-67, 71, 73, 74, 84, 86, 103, 105,
107, 108, 110, 119, 152, 169, 174, 178,
183, 185, 192, 195, 197, 207, 213, 217,
219, 222, 229, 231, 233, 247, 271, 274,
278-281, 285.
Zurendonk 110.
Zwaluwe 55, 153, 154, 298, 304.
Zwaluwe Hoge 114-116, 169.
Zwaluwe Lage 114, 286, 287.
Zwaluwenstaart 293.
Zwarte Schijf 275.
Zwartenberg Etten 152, 297, 304, 305.
Zwartenberg bij Nol 249.
Zwartenbergse Polder 304.
Zwijnaarde Wouw 148, 149.

3. ONDERWERPEN
aanbrei-principe 217.
aankarren 62.
aanleg 232.
aanlegplaats 180.
aanslibbing 302.
abdij hoeve 70.
afgraving 27.
afplaggen 277.
afwatering 95, 205, 233.
afwateringsgebied 93.
ager 44.
agrarische exploitatie 152, 169, 291.
agrarische ontginning 87, 89, 137, 153,
154, 156, 162, 169, 175, 176, 178,
273, 277, 282, 283, 285, 302, 306.
agrarische produktie 171.
agrarische structuur 179.
akker 44, 179, 262, 285.
allodium 177.
almode 52.
alnus 39.
aluinzieder 255.
ambachtsgrens 113, 115.
anaerobe organismen 38.
anorganisch materiaal 39.
anthoofd 87, 180, 185, 187, 189, 233,
236, 237, 247, 253, 274.
aquaduct 191, 192, 211, 212, 214-216,

220.
arbeider 65, 227, 231, 236, 237, 240,
252, 255, 263, 265, 274, 288.
archeologisch hiaat 24, 28, 29, 123129, 134.
baggeren 40, 52, 243, 245, 247, 273,
baggerman 245.
bedijking 91, 101, 153, 160, 172, 287,
289-292, 295, 297-302, 304.
bedrijvigheid 135.
beek 110, 121, 141, 177, 185, 197, 214,
215, 278-281, 283.
beekafzetting 93, 97.
beekdal 23, 25, 27, 45, 119, 121, 214,
215, 278-280, 283.
beemd 44, 45, 169, 179, 237, 245, 285,
297.
bekenpatroon 93.
belasting 83, 159, 187, 231, 240, 252,
253, 255.
berg 41, 47, 90, 103, 139.
berk 39, 277.
betula 39.
bevolking 137, 139, 141, 143, 265.
bezout moer 54.
bierbrouwer 230, 255, 257.
blekeling(veld) 51.

blik 48.
bodemdaling 27, 169, 302, 303, 305,
306.
bodemorganismen 38.
boeren 89, 117, 179, 217, 228, 230,
243, 245, 273, 274, 277, 304.
boerenkuilen 117, 120, 245, 246.
boerenvervening 89.
boeten 223, 224.
bomenrij 276.
bonker 245.
bos 46, 47, 273, 277, 278, 281-283,
289.
bosbouw 87, 280, 281, 283.
bosveen 40.
botenbouwer 63.
boventurf 52.
brandstof 40.
brandstofbehoefte 143.
brandstofvoorziening 145.
bredase domeinen 82, 142, 143, 173, 187,
191.
broek 41, 44, 45, 47, 56, 113.
bronveen 38.
brouwerij 40.
brug 190, 191, 205, 207, 212, 214, 215,
220, 221, 279.
bunder 55.
bunder Antwerpse 57.
bunder Bredase 55, 57.
bunder Essen moer 57.
bunder Roosendaalse 57.
bunder Vlaamse 58.
bunder-roede stelsel 55, 56.
burries 24.
calluna 39.
carex 39.
cijns 83, 98, 145, 154, 173, 176, 177,
249, 279, 288.
cijnsboek 83, 87, 106, 249, 279.
commerciële veenexploitatie 90, 117.
compagnie 83, 162.
concessie 50, 66, 84, 87, 103, 106, 164,
170, 177, 193, 214, 273.
concessieperiode 50.
consortium 223.
contract 252.
dal 120.
dalgrond 175, 283.
darg 54.
darink 54, 101, 180, 291.
darinkdelven 54.
dekzandrug 119.
delfturf 52.
delven 235, 243, 245, 288,
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delver 240.
derdeling 52.
derdeputs 52.
derrie 54.
diepspitten 281.
dierfossielen 39.
diffuse waterbeweging 111.
dijk 153, 181, 287, 289-291, 293, 295299, 301, 303, 305, 306.
dijkherstel 148.
dikke turf 54.
donk 41, 47, 95, 103, 106, 139.
doorlatendheid van veen 111.
dopheide 39.
dorp 139, 141, 147, 153, 179, 183, 185,
189, 216, 217, 230, 231, 240, 251, 274,
280, 292, 298, 302.
drijven 287, 288, 291, 299-301.
drogen 24, 243, 245, 273, 288.
duiker 212, 214-216.
duin 47, 93, 95, 97, 99, 116, 120, 123,
154, 221, 249, 274, 277, 279.
dunne turf 52, 54.
dwarsprofiel 193, 203-205, 207.
economie 141, 172, 217, 251, 263, 267.
eik 277.
Elisabethsvloed (1421) 45, 291, 298.
Elisabethsvloed (1424) 54, 291.
els 39.
energie-inhoud 40, 263.
erfpacht 172, 177, 252.
erica 39.
eriophorum 39.
erosie 100, 101, 289, 305, 306.
eutroof 39.
expansie 137, 139, 145, 147.
exporthaven 79.
Formatie van Griendtsveen 121.
Formatie van Singraven 121.
funderingen 255.
gagel 111.
gehucht 181.
gemeen met de zee 287.
gemene beemden 45.
gemene gronden 43.
gemet 55.
gemeynte 43, 218.
gemoerten 223, 236.
gereedschap 238-241, 252, 253.
getij 90, 93, 100, 101, 115, 180, 288,
289, 292, 299, 301-303, 305.
geul 289, 302.
gezeten moer 49.
gezonken moer 49.
gilde moerlieden 230.
goor 41, 44, 45.
gors 101, 180, 288, 289, 291, 299.
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grafelijk domein 172.
grauw 52.
greef 24, 241.
grens Brabant 137-139.
Grenshorizon van Weber 51.
grenspaal 66.
groeipool 137.
grondeloze moer 49.
grondgebruik 100, 284.
grondheerlijkheid 148.
grondverzet 59.
grondwater 37, 38, 62, 111, 131, 134,
135, 283, 285.
grootgrondbezit 141.
grote hoeven 141.
grote turf 55.
halve gedolven moer 50.
halve vaart 190.
heg 222.
hegge van Klein Zundert 44.
hegge van Nieuwmoer 44.
heggen 62.
heggen van Hulsdonk 44.
heide 51, 53, 62, 87, 217, 218, 231,
237, 273-275, 277, 280, 282, 283.
heideplaggen 51.
heining 44.
heining van Nispen 44.
heining van Oosterhout 44.
heiturf 52, 53.
hele moer 49.
hellende venen 111.
helling 95, 103, 105, 106, 109-111, 113,
115, 116, 120.
hemelsbreed 50, 174.
herbergier 255.
herdijking 299-301.
hertogelijk domein 83, 172, 251, 305.
hoeve 55, 56, 58, 87, 89, 111, 113, 178,
233, 235, 236, 280, 281.
hoeve(breedte) 58.
hofstelsel 141.
Hollandveen 93, 95, 100, 102, 121, 134,
139.
holle vaart 277.
honderdvoeder 59.
hont 59.
hoofd 236.
hoofdmoer 50, 176.
hoofdvaart 123, 193, 197, 201, 219, 222,
232, 233.
hoogtekaart 84.
hoogteligging 103, 105, 106.
hoogveen 76, 77, 79, 113, 115, 116,
120, 121, 269.
hooi 179, 245, 281, 285.
hoop 24, 253.

houtvoet Bredase 224.
houtwallen 62.
houwer 180, 216, 217, 219, 274, 280,
H.Sacrament Niervaart 299.
huisbrand 230, 251, 255.
huisvesting 171.
humificering 38, 39.
huur 253.
hydrologisch evenwicht 111.
ijzeroer 110.
ijzerpletterij 221, 278.
immigratie 145.
indicatoren 28, 29.
industrie 277.
infrastructuur 150, 183, 217, 237, 262,
274.
inkolingsgraad 38.
inkomsten 252, 255.
innemer 98, 153, 217, 220.
inpoldering 56, 82, 101, 153, 156, 191,
300.
inversie 305, 306.
jacht 46, 287.
kaardezetter 245.
kaart 83, 84, 90, 91, 93, 222, 232, 233,
237, 277, 278, 287, 289, 304, 305.
kadaster 84.
kamp 44.
kapitaal 135, 162, 169, 172, 306.
kar 230-232, 236.
kavel 87, 174-179, 221, 226, 232, 233,
235-237, 249, 253, 274, 279, 281.
Kedichemformatie 93.
keet 65, 180, 183, 236, 237, 240.
keethond 240.
keetmeid 240.
keetveld 180.
keetvolk,240.
Kempenplateau 110.
kerkelijke instelling 141.
kleem 53.
klei-op-veen 139, 153, 291, 302.
kleigebied 125.
kleilaag 90, 100, 101, 110, 115, 120,
123, 125, 243, 288, 289, 292, 304, 306.
kleine turt 55.
kleipolder 173.
kliet 52.
kloosters 177, 252, 260.
kloosters Brabantse 151, 153.
kloot 24.
klot 52, 53, 245.
klotslager 245.
kolonist 142, 153.
kom 274, 277, 278.
konvooi 195, 213, 214, 223, 226, 227.

koopgeld 159.
koopsom 173, 176, 177, 252, 262.
korentiend 87, 154.
kosten 252, 253, 255, 297, 299, 305.
kreek 101, 187, 298, 302, 304, 305.
kruier 252.
kruisgreppel 90.
kruiwagen 24, 241.
krukvaart 232.
kuip 60.
kuipgeld 159, 252.
kustvlakte 119, 147.
kwaliteit 38, 50, 51.
kwartierzaad 55.
laagveen 74, 269.
laak 291.
lagere adel 251.
lagg 77.
landbouw 40, 51, 89, 280, 281, 283, 291,
293.
landcijns 89.
landmaat 55, 56, 58, 178.
landmaat Brabantse 58.
landmaat Hollandse 58.
landmeter 56, 57, 145, 147, 174.
landschap 29, 62, 90, 93, 103, 134, 135
171, 187, 205, 207, 227, 273, 274, 278282, 305.
landschapsdelen 44.
landschapstype 93-97, 99, 100, 117, 119

121.
landsheren 251, 252.
landvoet Bredase 203, 224.
last 24, 59, 224-226, 228-230, 232, 243,
255, 262, 263, 267, 269, 279.
lastgeld 181, 231, 232, 252, 253.
leek 141, 161.
leemlaag 131.
leen 83, 172, 177.
leenhof van Biabant 83.
leger Frans, Spaans 192.
legveld 245.
lengteprofiel 208-210, 279.
leverbaar 50, 174.
levermoer 71.
ligging 90, 103, 106, 107, 113, 116,
135, 162, 175.
lokale heren 135, 172, 251, 252.
lokalisatie 85, 89-91, 93, 98, 99.
Lombarden 161.
loon 252, 262, 263.
loop 48.
lopen-zaadland 55.
losplaats 87, 150.
luif 52.
luyspoock 52.
maai 45.
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maakster 240.
made 45.
maken 243.
markt 172-174, 181.
marktaandeel 269-271.
marktregulatie 173.
marktverkenning 173, 174.
maximumschatting 91.
meenter 150, 156, 223, 224.
meer 47, 48, 90, 178, 216, 217, 247,
274, 291, 293.
mesolithisch beeldje 39.
mesotroof 39.
mest 175, 179, 220, 224, 225, 227-229,
281, 282, 285.
meuken 55.
migratienamen 147.
militaire inundaties 292, 301, 305.
minimumschatting 91.
moer 41-43.
moeras 62.
moerhaas 252.
moerbedrijf 169.
moercijns 83, 89, 98, 99, 120, 248, 249.
moerdijk 117, 152, 157, 160, 180, 288,
293, 297, 299, 303-306.
moeren 118, 122.
moergerecht 87, 150, 180, 181, 183, 223.
moergerecht G. de Spikere 150.
moergilde 49.
moerhacken 24, 241.
moerkoper 24, 66, 75, 91, 135, 146, 147,
149, 150, 156, 157, 159, 161, 162, 173177, 180, 181, 189, 216, 235, 251-253,
255, 257, 285.
moerlieden 66, 72, 173, 174, 181, 190192, 213, 215, 217, 218, 222, 262, 274.
moerman 240.
moermeestersrekening 82.
moerneerder 83.
moerneerdersfamilie 149, 153, 156, 157,
159, 161.
moernering 27, 60, 66, 67, 137, 148,
161, 162, 164, 169, 178, 185, 201, 205,
214, 217, 219, 221, 227, 247, 251, 255,
263, 274, 277, 280, 297, 301, 306.
moerpachter 252.
moerschepper 245.
moerturf 52.
moeruitgifte 71, 74.
moerverhuur 176.
moerverkoop 171-178.
molinia 39.
monopolie 75, 174.
morgen Putten Overmaas 58.
morgen Zuid-Holland 58.
morum 41.
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NAP 25.
natuurgebied 62, 79, 84, 278, 281.
nederzetting 137, 139, 141, 149, 154,
169, 175, 237.
neming 177.
nemus 46, 47.
netwerk 192, 193.
Normaal Amsterdams Peil 25.
oeverwal 100, 101.
oligotroof 39.
omvang 135.
ondergrond 175, 176.
onderhoud 176.
ondernemer 63, 170, 176, 185, 203, 223,
273.
onderneming 65, 66, 75, 226, 252, 282.
ontginning 24, 25, 62, 135, 139, 141,
143, 145, 147, 153, 156, 162, 169, 280283, 285, 287, 301, 306.
ontginningsexperiment 281, 282.
ontwatering 27, 48, 49, 93, 111, 119,
135, 171, 177-179, 181, 187, 195, 211,
232, 277, 280, 281, 283, 285, 292, 301,
303, 305, 306.
oorkonde 81, 84, 87, 90, 91, 105, 143,
157, 177, 203.
Oostende Peil 25.
oosterhoutse domeinen 173.
Oosterweelklei 291.
OP 25.
op kloten zetten 243.
opbolling 109, 110.
opbreker 245.
opbrengst 79.
opdracht 180, 288.
ophopen 243.
opleggen 24, 241.
opslag 236, 278.
opslibbing 299, 301.
opzichter 240, 274.
organisch materiaal 37-39.
oude land 288, 289, 299.
oude maten 55, 56.
oude moer 50.
ouwer(veld) 51.
overdolven 41, 50.
overslag 181, 193.
overstroming 27, 91, 100, 101, 115, 139,"
151, 153, 187, 189, 273, 287-293, 295,
297, 298, 300, 301, 303-306.
oxidatie 38.
paal 178.
pacht 152, 252.
panneman 54.
pannemoer 54.
parochie 137, 139, 141, 152.
pasqua 45.

pegel 217, 218.
penningmeester 220, 223.
personeel 222.
phragmites 39.
pijpestrootje 39.
plantendek 38.
plein 245.
Pleistoceen 90, 93, 110, 116, 274.
pleyt 224.
plijnschepel 24, 241.
ploeg 227, 240, 253, 263.
polder 111, 181, 282, 287, 290-292, 299,
301-305.
polder (zand) 282.
polderlasten 56.
porren 243.
pottenbakker 257.
pratum 45.
prijs 255, 262.
prijsvorming 71, 75.
produktie 251-253, 259-261.
produktiekosten 255.
produktieproces 24, 242, 243, 245.
put 52, 90, 174, 178, 243, 245 , 246,
296.
rapeling 51, 208, 273.
rapelingveld 41, 51.
rated peat 261, 267.
rauwe moer 41, 49, 52, 98, 177, 259263, 266-269.
rechtsmacht 171, 180.
rechtstreekse exploitatie 251.
regest 81.
regionale heren 251, 252.
register 82, 84, 98, 157, 159.
rekening 82-84, 105, 187, 220, 223, 241.
rekening van de turfvaart 195, 221.
rentmeester 173, 174, 191, 251.
restveen 28, 79, 247, 273, 274, 277,
281, 282, 285.
riet 39.
rijt 45, 279.
ringdijk 115.
ringvenne 49.
riool 48, 49, 52, 177-179, 216, 220,
232, 233, 235, 274, 285.
rivier 289, 293, 305, 306.
rivierklei 101.
roede 55.
roede Rijnlandse 55.
schaak 59.
schabturf 52, 53.
schacht 59, 262.
schaft 59.
schatturf 52, 53.
scheldekaarten 84.
schepenen 223, 224, 274, 298.

schijve moers 50.
schip 175, 181, 183, 189, 193, 230, 243,
255, 282.
schipper 253, 255.
schippersloon 253.
schor 273, 288.
schout 223.
schuit 62, 65, 177, 180, 181, 183, 185,
187, 190-193, 195, 203, 205, 207, 212214, 217, 220, 221, 223-232, 236, 243,
245, 253, 255, 263, 273, 274.
schuitenbouw 224, 225, 255.
schuitlading 224-226, 253.
sedimentatie 289.
si Iva 46, 47.
slachgerden 24, 241.
slagmoer 53.
slagturf 52, 245, 247.
slagveld 245.
sliblaag 288.
slikke 101, 287-289.
sloot 48, 49, 181.
sluis 295.
smalspoor 24, 242.
spade 56.
speteling 52.
sphagnum 39.
spletting 52.
spreyen 24.
spui 183, 190, 191, 212, 213, 215, 218,
220, 221, 223, 227, 237.
spuiweerder 223, 224, 227.
stad 147, 148, 183, 187, 189, 255, 277,
288, 299, 302, 306.
stadshospitaal 252, 260.
stadsmuur Breda 257.
stadsrecht 137, 145.
stapelplaats 87, 179.
steenbakkerij 40, 255, 257.
Steenbergen recht 148, 149, 162.
steken 24, 40, 218, 243, 245, 273.
stelle 287.
stimulerende maatregelen 145.
St.Pietersmannen 161.
stormfrekwentie 303.
stormvloed 27 , 291-293, 295, 297 , 301,
305.
struikheide 39.
stuifmeelkorrels 39.
suikerfabriek 185.
Tachtigjarige Oorlog 67, 84, 173, 176,
185, 192, 195, 201, 217, 220, 260, 265,
271.
technische kennis 169.
Tegelenformatie 93, 95, 257.
terreingesteldheid 85.
tiendrechten 173, 176.
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tol 255.
ton 24, 59, 226, 232, 252, 253, 274.
tonster 253, 255.
toponiem 131.
trace 189-191.
transgressie 28.
transportkosten 253, 255.
trapper/trapster 245.
treeborden 245.
turf 24, 38, 40, 41, 43, 51-55, 59, 60,
62, 83, 87, 89, 91, 145, 173, 174, 181,
183, 185, 187, 189, 190, 193, 195, 205,
207, 216, 218-220, 222, 224-226, 228231, 233, 235, 236, 242, 243, 245, 247,
249, 251-253, 255, 257, 261-263, 265,
269, 271, 273, 274, 279, 281, 285, 288,
293, 295, 302, 305.
turf grootte van 243.
turfbedrijf 67.
turfbijl 245.
turfdief 274.
turfdrager 243, 254-256.
turfgraver 180, 235.
turfgraverij 306.
turfhandel 201, 274.
turfhoofd 65, 147, 181-188, 214, 227,
235-237, 253, 278.
turfmaker 252.
turfmarkt 24.
turfmaten 52.
turfmeten 181, 253.
turfprijs 174.
turfproduktie 24, 39, 40, 62, 101, 152154, 156, 169-171, 176, 179, 180, 243,
252, 257, 261-263, 267, 269, 271, 274,
279, 285, 287, 288, 293, 306.
turfslager 252.
turfsoort 51, 52, 54.
turfsteken 139, 164.
turftiend 152, 176, 252.
turftransport 49, 170, 189, 197, 230,
231 233 281
turfvaart 24, 47-49, 51, 52, 62, 63, 65,
66, 70, 71, 73, 74, 85, 90, 91, 106,
115, 123, 125, 134, 150, 157, 160, 164,
170, 173, 175-181, 183, 185, 187, 189193, 195, 197, 199, 201, 203-205, 207209, 211-224, 226-228, 230-233, 235-237,
243, 253, 257, 263, 265, 267, 274, 277,
278, 280-283, 285, 295, 305.
turfvaart beheer 83.
turfvaartennet 176, 232.
turfvaartstelsel 122, 123, 192-202, 209,
219, 223, 263, 265, 267, 295.
turfveld 41.
turfverkoop 181.
turfwinning 195.
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Twaalfjarig Bestand 67, 71, 192.
Tweede Wereldoorlog 245.
uitgedolven moer 51, 98.
uitgifte 71, 87, 89-91, 106, 110, 117,
120, 123, 131, 142, 145, 148, 151, 153,
155, 156, 159, 162-166, 168, 169, 177181, 185, 189, 192, 193, 195, 203, 215217, 219, 226, 231, 233, 235, 237, 251,
261, 304, 305.
uithof 150, 152, 293, 302.
uitvoerhaven 90, 174, 181, 183, 187,
189, 193, 201, 219, 229, 231, 232, 267,
273.
vaart 48.
vaartaanleg 123, 189, 190, 219-221, 237,
262.
vaartenbundel 73.
vaartendichtheid 70.
vaartgeld 181, 253.
vaartgerecht 181, 185, 199.
vaartkant 181, 203, 206-208, 212, 214,
216, 237, 276-278, 281.
vaartmeester 223, 224.
vaartonderhoud 181, 208, 211, 212, 219221, 223, 224, 237, 253, 255, 262.
vaartresten 278.
vaartverlegging 221, 222.
veen 37.
veen in Vlaanderen 144.
veen-episode 28.
veenbedekking 24, 25, 28, 29, 119, 120,
123, 125, 127, 129-133.
veenbedrijf 232.
veenbovenvlak 93, 95, 103, 105-107, 109111, 113, 115, 116, 121.
veenbult 113.
veendek 24, 28, 103, 106, 110, 121, 135.
veendikte 105, 175, 261.
veendiktepeiling 75, 84.
veendominantie 131.
veenexploitant 91, 123, 159, 183, 193,
195, 217, 285.
veenexploitatie 82, 101, 137, 148, 150,
162, 164, 169-171, 174, 175, 195, 211,
260, 273, 287, 300, 301, 303, 306.
veengebied 65, 110, 116, 117, 119-121,
125.
veengrens 100.
veengroei 280.
veenhoogte 116.
veenkluiten 40.
veenkussen 110.
veenkwaliteit 175.
veenlaag 37, 38, 51, 113, 119, 205.
veenlandschap 37.
veenmos 39, 40.
veenniveau 106.

veenontginning 29, 111, 151, 153, 156,
veenoppervlakte 91, 110, 117.
veensoorten 51,
veenverspreiding 119, 131.
veenvoorraad 261.
veenwatertjes 293.
veer 232.
veestapel 179.
veeteelt 287, 288.
veld 44.
ven 47, 48, 62, 70, 110, 117, 180, 216220, 249, 277-282.
vene 42.
venne 42.
verdronken dorp 295, 298, 299.
verhoogde woonplaats 139, 287.
verhuur 235, 237.
verkaveling 87, 111, 113, 115, 116, 131,
179, 232, 233, 235-237, 274, 277, 280,
281, 288, 306.
verkoop 252, 253, 255, 274, 285.
verlanding 245, 302, 303, 305.
verpachting 252.
verval 208, 213, 220, 221.
verver textiel 255.
verwarming 40.
verwering 38.
vestigingsbasis 179.
vestigingsvoorwaarden 142.
vim 24.
visserij 287.
Vlaamse bouw 281.
Vlaamse steden 143, 145.
vlaggen 218.
Vlamingen 91, 143, 145-147, 149, 151,
153-156, 161.
vleet 52, 53.
vlet 237.
vlettijd Ï27.
vletting 227, 230, 263.
vloedopstuwing 303.
vloeiweide 280.
vloot 213, 223, 226-228, 230.
voeder 59, 274.
voet 55,
volgermoer 50, 176.
volle moer 49.
volume veen 257-261, 263, 265-269.
vondstendichtheid 125.
voorde 213, 214, 221.
voorwaarde 71, 172, 175-177, 193, 214,
217, 232, 233, 235, 247.
vorster 274.
vrijheid 137, 145.
vroente 41, 43, 44, 46, 179.
vucht 41, 44, 45.
waarde 79, 251, 262, 263, 274.

wastina 42.
waterhuishouding 38, 181, 193, 218, 295
298, 301, 303.
waterloop 93, 97, 110, 115, 120.
watermeester 223.
waternamen 48.
waterpassing 190.
waterpeil 217, 218.
waterreservoir 37, 47, 51, 135, 180,
212, 216-219, 227, 274.
waterschap 181, 221.
waterscheiding 93, 95, 121.
weekmarkt 145.
weg 90, 91, 103, 105, 106, 116, 150,
175, 179, 203, 205, 207, 211, 214, 216
231, 232, 237, 277, 278, 285, 295.
weide 44-47.
welvingen veenoppervlakte 93.
werkwijze 24, 237, 245, 247.
Westlandformatie 121.
wijk 232.
wildernis 152, 153.
wildert 41-44, 106, 216.
winnen 243.
winst 252, 253, 262.
wisselkom 191, 212, 213.
wit veen 51.
witte turf 52, 243, 262.
woeste grond 172, 179.
woestijne 42.
wollegras 39, 51.
zandgebied 25, 93, 119, 131, 134.
zandgrond 100, 113, 135, 141.
zandondergrond 273, 281.
zandschel 50, 85.
zandschol 50.
zee-invloed 289, 290, 300, 301.
zeearm 293, 301, 303, 306.
zeegat 303.
zeekleigebied 134.
zeekleipolder 273.
zeepzieder 255.
zeespiegelstijging 273, 300, 303.
zeeuwen 151, 153.
zegge 39.
zel-as 148, 288.
zele-namen 154.
zellebergen 54.
zeinering 299.
zelproduktie 288.
zelzout 54.
zichtlijn 178.
ziel 215, 216.
zijvaart 123, 197, 232, 236.
zoekintensiteit 127, 129.
zoom van de moer 77.
zout 60, 83, 159, 180, 181, 187, 227,
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257, 262, 273, 288, 289, 291-293, 295,
299, 302, 303, 306.
zout Frans 299.
zoute moeren 180.
zoute moernering 288, 293.
zoutfront 293.
zouthandel 148, 299.
zoutkeet 148, 288.
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zoutproduktie 40, 54, 101, 117, 148,
152, 156, 162, 164, 171, 176, 179, 261,
288, 290, 293, 297, 303.
zouttiend 176.
zoutzieder 255, 257.
zwart veen 51.
zwarte turf 52, 243, 262.
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Reeks Landschapsstudies 13
Wie is niet bekend met het 'turfschip van Breda', dat zo'n belangrijke rol
speelde in onze vaderlandse geschiedenis. Weinigen weten echter dat de
turf die het turfschip onder normale omstandigheden vervoerde uit
westelijk Noord-Brabant kwam. De veenhistorie van deze streek en het
aangrenzende gebied in België is lange tijd onderbelicht gebleven. Toch is
hier in vroeger dagen sprake geweest van een zeer uitgebreide
veenbedekking.
In deze publikatie reconstrueert de auteur het landschap vóór de
veenontginning in een gebied van ca. 2500 km2 tussen de steden
Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad. De lezer krijgt een
volledig beeld van de vroegere veenvoorkomens en van de wijze waarop
ze ontstonden en weer verdwenen. Ook wordt beschreven welke betekenis
het veen heeft gehad voor de sociaal-economische en landschappelijke
ontwikkeling van het gebied.
Het veen, 'moer' in de streektaal, is nu verdwenen: er is geen moer meer
te zien. Alleen in toponiemen en in de streektaal zijn nog sporen te vinden
van de verdwenen venen. De veenepisode tussen 1250 en 1750 is echter
van veel groter belang geweest voor het gebied dan algemeen wordt
aangenomen. Daarom is dit boek niet alleen van belang voor historici,
maar ook voor de velen in westelijk Noord-Brabant die geïnteresseerd zijn
in de geschiedenis van hun regio.
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