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Inleiding
Bij de studie van de middeleeuwse geschiedenis doet zich de mogelijkheid
voor om zowel met behulp van de historische en historisch-geografische
methode, als ook met behulp van archeologisch onderzoek een beeld van
het verleden te vormen. Beide benaderingen trachten dezelfde samenleving
te leren kennen. De benaderingswijze is natuurlijk verschillend: worden
historische documenten, teksten, afbeeldingen, kaarten en dergelijke
gebruikt, of gebruiken we feitelijke overblijfselen uit de onderzochte
periode, zoals potten en pannen, botten en stuifmeel? Beide benaderingen
kunnen elkaar uitstekend aanvullen. Vanuit de archeologie worden er vragen
op de historici afgevuurd en omgekeerd komen historici aandragen met
problemen waarvoor ze van de archeologen een oplossing verwachten.
Wat zeggen beide benaderingen nu over de middeleeuwen in de westelijke
Kempen? Het is mogelijk om een op historisch materiaal gebaseerd betoog
te houden, waarin een hypotetisch ontwikkelingsmodel geschetst wordt. Dat
ga ik zodadelijk ook doen. De archeologische gegevens uit de streek zouden
in dat model in te passen moeten zijn. Maar als we dat trachten te doen,
blijkt dat de archeologen zowat niets te melden hebben. Dat is heel lastig:
het model kan niet getoetst worden. Het kan dus ook niet verbeterd worden.
De vraag rijst dan, hoe het gebrek aan archeologische gegevens ontstond en
hoe we het kunnen opheffen.
De Westelijke Kempen tussen 250 en 1250
Westelijk Noord-Brabant en het aangrenzende deel van de Antwerpse
Kempen (kaart 1) maakte in de periode 1250-1350 een opvallende
ontginningsperiode door. In die ontginningsperiode kreeg de streek de
structuur die ze tot de aanvang van de moderne tijden in grote trekken zou
behouden.
Het is natuurlijk heel interessant om die periode van snelle ontwikkeling te
ontrafelen. Kwamen de mensen van elders, of was het puur de aanwas van
de al aanwezige bevolking die de drijvende kracht was? En als de mensen
van elders kwamen, waar kwamen ze dan vandaan en waarom kwamen ze
hier naar toe? Welke krachten werkten op elkaar in om uiteindelijk het
evenwicht te bereiken dat zo lang stand zou houden? En waarom niet eerder
of later?
Om deze belangrijke vragen te kunnen beantwoorden is onder meer kennis
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kaart l geografie studiegebied

nodig van de uitgangssituatie waarin de streek omstreeks 1250 verkeerde. De
vraag of de eigen bevolkingsaanwas voldoende was kan bijvoorbeeld alleen
beantwoord worden als we weten hoeveel mensen er waren en of er voor hen
redenen en mogelijkheden waren om een plotse bevolkingsexplosie te
veroorzaken.
Maar wat weten we eigenlijk over de situatie tegen het midden van de 13e
eeuw? Bitter weinig! Dat wordt mede veroorzaakt doordat we naar de
toestand op één bepaald moment vragen. We kunnen vermoedelijk
gemakkelijker uitspraken doen over langlopende ontwikkelingen en aan de
hand daarvan het stadium inschatten waarin die ontwikkelingen op dat
cruciale moment verkeerden.
Die langlopende ontwikkelingen omvatten de ontwikkeling van de streek
vanaf de instorting van de bevolking ca. 250-27.5 AD. Dat is een
indrukwekkende periode van bijna 1000 jaar! E>eze periode valt zowel
merendeels samen met die van het Kempenprojekt, dat ook de romeinse
periode nog mee neemt, als met die welke Hendrikx bestrijkt in zijn recent
gepubliceerde studie van een ander aangrenzend gebied: de beneden-delta
van Rijn en Maas. Overigens, bij een bespreking van die laatste studie stelde
Rentenaar de vraag aan de orde hoe de door Hendrikx beschreven
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kaart 2 van Loon Ie en 2e zone
bij Antwerpen, vroege andere

Plaatsnamen
H: hem
Z: zele
I: inga
(X: hist. bron)
• Archeo: merovingisch
Karolingisch

VZ.
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ontwikkeling van het gebied van de grote rivieren past bij die van de
aangrenzende gebieden ten noorden en zuiden ervan. Ten zuiden: dat is bij
ons! In de Algemene Geschiedenis der Nederlanden kon Verhulst het
Kempengebied amper betrekken in de beschouwingen over de
ontginningsgolven die de zuidelijke Nederlanden in de middeleeuwen
overspoelden. Hij kon dat niet omdat de landschapsgeschiedenis van de
Kempen nog steeds niet duidelijk is.'
De vraag naar de ontwikkeling van de westelijke Kempen in de periode
250-1250 is dus niet alleen van binnen-Kempisch belang. Ze wordt ook
gesteld op. een hoger geografish nivo, waar men oog heeft voor de
contrasten en overeenkomsten in ontwikkelingen in de onderscheiden regio's
van de Nederlanden.
Het hypothetisch ontwikkelingsmodel

1. AGN 1:117, 125, 150-151; 2: 83 ev.
2. Van Loon, 1982.

De vroege middeleeuwen
Van Loon heeft in 1982, op grond van naamkundig onderzoek, betoogd dat
het merendeel van de gronden van de villa (nu: binnenstad) Antwerpen
reeds vanaf zeer vroege tijden in agrarisch gebruik was2 (kaart 2). In een wat
ruimere kring om Antwerpen liggen plaatsnamen waarin de
naamselementen -heem -zele -inga (hoven, -rode) voorkomen. Dit zijn
volgens Van Loon latere namen, al horen ze tot een type waarvan doorgaans
wordt verondersteld dat het nederzettingen markeert, die in de
merovingische of karolingische tijd gevormd zijn. Merksem en het aldaar
gelegen Ghcerbodighem behoren qua naam tot deze groep. Afgedwaalde
namen van dit type zijn nog te vinden in Alphen en Mertersem
(Princenhage), en misschien in Onderzeel in het zuiden van Kalmthout en
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kaart 3 verdere expansie van n en o

Hoofdweg
bisdomgrens
Nova opida (1213)
riddertolgrens
O Hertogsdorp
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3. 709 mei 21, Alfeim: Wampach, 1929, l,
2, nr.16; Donar-zele, Helsen & Helsen,
220; 1359: Bettichoven, Van Loon,
1982, 35; Helsen & Helsen, 62 twijfelt;
Leenders, 1982.
4. 869, Scota: Duvivier, 1865, 312.
5. voor 995, genoteerd in 1013 Gilisa,
Trillmich.
6. Leenders, 1985b.
7. Zo bezat ene Arnoldus =O= een
allodium in Kalmthout (1146 mrt 15:
Erens, 1948-2, nr. 3), de kerk en een
hoeve te Nispen en de kerk van KleinZundert (1157: Erens, 1948-2, nr. 9);
ook Werner van Rijsbergen = l =
bezat in Nispen een allodium (1159:
Erens, 1948-2, nr. 11). Ene Wouter van
den Dijke =2= bezat een hof met
meer gronden, een molen en een
kerkje te Merksplas (1148 apr 5, 1155:
Goetschalckx, 1909, nr. 7 en 14). De
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Bekhoven te Brecht. 3 Op grond van historische documenten kunnen we aan
de verzameling van vóór het jaar 1000 bekende oorden nog Schoten4, Gilze5
en mogelijk Baarle toevoegen. Na het jaar 1000 is de eerst volgende oudste
vermelding eerst uit 1095: ons arbitraire eindjaar „1000" mag dus ook voor
de hele lle eeuw staan! Archeologisch hebben deze streken voor de periode
tot 1000 niet veel extra's te bieden: Gilze, Alphen, Brecht leverden vondsten
op, evenals het Markdal ten zuiden van Breda en de omgeving van Turnhout
en Beerse. Opvallend is evenwel de concentratie vondsten op de Hoge Rand
bij Bergen op Zoom, een streek die qua namen en documenten geen
aanwijzingen voor bewoning in deze periode opleverde. De aanwezigheid
van Schelde en steilrand moet hier een reeks aantrekkelijke vestigingsplaatsen opgeleverd hebben.
De konklusie moet zijn dat tot in de lle eeuw deze streek nog merendeels
wildert was, met een intensieve kleine bewoningszone in de directe omgeving
van Antwerpen en enkele pioniers verspreid in het veld. Daar komt nog bij
dat er staatkundig hoegenaamd niets geregeld was. Er was wel een „pagus
Renensis" of „Rijen", maar of dat buiten het kerngebiedje bij Antwerpen
iets betekende, is maar zeer de vraag. De wildert was nog puur wildert, nog
geen 's-heren wildert.
De 12e eeuw: expansie vanuit Antwerpen
In de 12e eeuw moet vanuit het Antwerpse kerngebied het achterland
ontgonnen zijn in twee voor ons belangrijke richtingen. De ene richting was,
en dat ligt voor de hand, langs de Schelde zeewaarts gericht. De tweede ging
landinwaarts, langs de zuidflank van de waterscheiding tussen Schelde en
Maas en tevens het Nethe-bekken in (kaart 3).
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St. Michielsabdij te Antwerpen =3 =
verwierf op onbekende wijze, maar
vermoedelijk uitbanden van bezitters
van allodia, hoven te Houterle onder
Hoogstraten (1148 apr 5:
Goetschalckx, 1909, nr. 7) en te
Sneppel onder Loenhout, grond te
Wortel met een deel van de tiend (1155:
Goetschalckx, 1909, nr. 15) aldaar. Het
kapittel van St. Servaas te Maastricht
= 4= bleek te Ravels en Eel gronden te
bezitten (1165 mei 5: Erens, 1948-2, nr.
24). Plaatsnamen duiken als
familienamen op : Gelmei =5 =
(kasteel van Hoogstraten; 1159: Erens,
1948-2,nr. 12); Rijsbergen =6= (1159:
Erens, 1948-2, nr. 11); Brecht = 7 =
(1173 : Camps, 1979, nr. 69).
i. Te Baarle en Gilze bezat de abdij van
Thorn =8= vanouds reeds de kerken,
gronden en andere inkomsten: de
hoeven van Hulten en Ulvenhout
hoorden er toe en de twee parochies
bestreken een immens gebied. Te
Alphen bezat de abdij van Echternach
= 9= een belangrijk allodium, dat in
1175 (Erens, 1948-2, nr. 27) in handen
kwam van de abdij Tongerlo. Het bezit
van de Tempeliers =10= aldaar en te
Oosterhout gaat vermoedelijk ook op
allodia terug. In Meer huisde de
familie Van Meer = 11 = die heel het
dorp als haar eigendom beschouwde,
terwijl mogelijk de familie Van den
Houte =12= in Minderhout een
belangrijke positie innam. In en bij
Breda =13= lag het allodium van de
gelijknamige heer, dat heel Breda,
Teteringen en Terheijden en mogelijk
een deel van Princenhage omvatte. Een
ander deel van Princenhage behoorde
tot de goederen van Gageldonk =14 =
en die van Burgst = 15 =. Deze
goederen waren tegen 1198 al een
Brabants leengoed, maar het is
denkbaar dat ze eerder nog als
allodium bestonden. Te Oosterhout
bezat de heer van Strien = 16 =
mogelijk een allodiale tiende (1199 nov
2: ARAG, NDH 1036,31). Te Brecht
= 17 = , waar we heel weinig van weten,
kunnen we veilig een of meer allodia
veronderstellen. Ook het bezit van
Nijvel =18= te Bergen op Zoom zal
wel minstens tot de 12e eeuw
teruggaan: de traditie wil zelfs
minstens tot de 10e of anders de 7e
eeuw terug! Ook de latere hertogelijke
enklaves van Zundert =19 = ,
Wernhout =20= en Baarle =21 =
kunnen (deels) op oude allodia terug
gaan.

Tussen de Schelde en de hoge gronden strekte zich een deels met klei
overdekte laagveenvlakte van wisselende breedte uit. Hierin kwamen enkele
hoogveenplekken voor. Ten noorden van Zandvliet werd de overgang naar
het hoge land gevormd door de steilrand, die hier en daar met markante
kapen vooruitsprong in het Lage. Ten zuiden van Zandvliet werd het Lage
begrensd door een lange en brede vlakke helling. Aan de voet daarvan
kwamen enkele zandige opduikingen in het veengebied voor. Kapen en
opduikingen werden basis voor bewoning en ontginning in dit gebied.
Bedijking werd reeds vroeg ondernomen, eerst in de vorm van lokale
ringdijken, later, vanaf het midden van de 12e eeuw, door het aaneendijken
van deze ringdijken. Door de ontginning kwam deze streek meteen ook
effektief onder het bereik van de macht van de markgraaf van Antwerpen,
een funktie die sedert 1106 door de graaf van Leuven werd uitgeoefend en
later door de hertog van Brabant. 6 Diens invloedssfeer reikte kennelijk tot in
Schakerlo op Tholen, waar de Striene uit de Schelde aftakte.
In oostelijke richting ging de ontginning langs de weg die vanaf Antwerpen
naar het oosten liep. Ze besloeg natuurlijk een strook terzijde van die weg.
Langs deze weg vinden we enkele typische hertogsdorpen: Oost- en
Westmalle, waar de hertog een jachtbos en een lastige meier had zitten, de
kleine dorpen Vlimmeren, Beerse en Vosselaar; en vooral Turnhout, waar
een tweede hertogelijk zwaartepunt kwam te liggen. Vanuit Malle ging het
noordwaarts, naar Hoogstraten en Minderhout. Daar markeerde de
Ibbrugge over de Mark kennelijk het eind van de wereld. Hoogstraten,
Turnhout eri ook het iets verder oostwaarts gelegen Arendonk zouden in
1213 behoren tot de nieuwe „oppida libera" van de hertog: voorposten van
zijn expansie in de Kempen.
In het noordelijk aangrenzende gebied bevond zich in deze periode een reeks
allodiale grondbezitters. Dat waren lieden die blijkbaar op eigen gezag een
stuk grond in bezit genomen en ontgonnen hadden. Daaruit was dan een
kleinere of grotere nederzetting met akkers en beemden, soms met kerk en
kasteel (of wat daarvoor door ging) voortgekomen. Van enkele van
dergelijke allodiale grondbezitters, met name als ze zich als „heer" gaan
gedragen, zijn archivalische sporen terug te vinden. Daarnaast kunnen er
nog talloze „stille" allodia van puur agrarische aard geweest zijn, die
misschien op den duur zelfs uitgroeiden tot komplete dorpen. Wellicht is
Brecht zo'n geval. Het gaat hier dus evengoed om een expansie van het
bewoonde gebied, maar kennelijk zonder dat de hertog er kontrole over kon
uitoefenen.' Een datering van de vorming van deze allodia is nog niet
mogelijk.
De merkwaardige uitstulping van het bisdom Kamerijk bij Antwerpen valt
enerzijds mooi samen met de Antwerpse Polders en anderzijds met het
ontginningsgebied ten oosten van de stad. De bisdomsgrens valt bovendien
vrijwel samen met de grens van het gebied dat moest bijdragen in het
onderhoud van de burcht van Antwerpen. Het aldus omsloten gebied is
overigens ruimer dan dat van de pure hertogsdorpen. Anderzijds werden de
Schelde-oever nederzettingen ten noorden van Zandvliet er niet door
omsloten. Niettemin is het een illustratie van de groeiringen die we vanuit
Antwerpen de Kempen in kunnen tekenen.
Maar ook ten noorden van deze Antwerpse invloedssfeer vinden we sporen
van allodia.8 Daarvan noemen we de goederen van Strien, van Gageldonk,
de Tempeliers en de heer van Breda. Andere allodia waren al voor 1000 aan
kerkelijke instellingen overgedragen, zoals de abdijen van Thorn en
Echternach. Van deze goederen is duidelijk dat ze bestonden uit een
lappendeken van losse elementjes die soms heel verspreid lagen, niet alleen
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alom in een dorp, maar over heel de streek.9 Daar de ontginningen en
nederzettingen in deze tijd alle nog van beperkte omvang geweest zullen
zijn, kunnen we ons nu de wildert voorstellen als een natuurlandschap dat
zuinig doorspekt was met kleine nederzettinkjes en hier en daar een kerk of
watermolen. Tussen groepjes van dergelijke elernentjes was er een zekere
band: alle Gageldonkstukjes hadden zelfde eigenaar of heer, alle
Tempeliers-gronden hadden één heer enz. Maar dat alles lag door elkaar en
van aaneengesloten „landen" was, zeker buiten het gebied van de
hertogsdorpen, helemaal geen sprake.
Blijkbaar was de wildert in deze streek nog geen 's-heren Wildert: hij was
nog vrij. Wie er een stukje uit ontgon, kon het zijn eigendom noemen. Het
hertogelijk apparaat was nog niet zover ontwikkeld dat het aan dergelijke
aktiviteit beperkingen kon opleggen, zoals de verplichting de grond van de
hertog op erfcijns te nemen. Onder deze omstandigheden konden de
beginnende dorpen ook gemakkelijk de omringende wildert als extensieve
graasgronden voor het vee in gebruik nemen. Zo legden ze de basis voor hun
latere rechten op de gemene gronden.
Een abrupte overgang tussen een dicht geoccupeerd gebied bij Antwerpen
en een ijl bewoonde streek in het noorden zal er niet geweest zijn. Een beeld
van de geleidelijke verdunning van de occupatie krijgen we door de
parochiestruktuur van rond 1200 te bestuderen (kaart 4). Er waren toen al
betrekkelijk veel en kleine parochies binnen het Kamerijkse gebied. Daar
omheen lag een band met wat grotere parochies. Verder in het noorden
bestonden nog maar enkele hele grote en noordwaarts in het niets
verdwijnende parochies.
Als we het hele beeld samen nemen, zien we in het achterland van
Antwerpen en langs de Schelde tegen 1200 een groter gebied met dichte
nederzettingen, dan rond het jaar 1000. Ten noorden van dit gebied lagen er
verspreid talloze pioniers-nederzettinkjes, die nog niet hecht in het
hertogdom verankerd waren en weinig bijdroegen in de hertogelijke
inkomsten. Ook een rekonstruktie van de parochiegebieden uit de tijd rond
het jaar 1200 leverde een zelfde beeld op.

9. Een uitgewerkt voorbeeld van
Gageldonk: Leenders, 1977.
10. 1213 feb 24: Cerutti, 1965, nr. 15; 1250
m r t : Goetschalckx, 1909, nr. 110.

De 13e eeuw: konfrontatie noord-zuid
Rond 1200 krijgen we te maken met de territoriale expansie van de
Brabantse hertog en de Hollandse graaf. In dat kader zijn allodiale heren bij
de ene of andere zijde gaan aanleunen. Vermoedelijk gebeurde dat met
Gageldonk, zeker met Breda. De positie van Breda was kennelijk belangrijk
genoeg, om aan het nieuwe Brabantse leen Breda ook de „venne usque
Striene" te verbinden: de venen tot aan het land of het water van Striene. In
de praktijk lijkt dat de basis voor de uitbreiding van de macht van de heer
van Breda over het hele hiervoor beschreven ijl met allodia doorspekte
gebied te zijn, tot aan de omstreeks 1200 bevochten grens met het
graafschap Holland. Binnen zijn nieuw gevormd territorium lagen her en
der echter hertogelijke enklaves: we kunen die zien als kleine allodia die al
eerder tot leen van de hertog werden. Ze zijn in die zin een restverschijnsel.
Andere allodia moeten later in het Land van Breda geabsorbeerd zijn. Naast
zijn nieuwe leen bezat de heer van Breda nog vanouds het allodiale Schoten
en Merksem, dat hij met de abdij van Villers moest delen. Van de hertog
kreeg hij in 1213 ook Ossendrecht en Schakerlo als leen: die dorpen hoorden
dus niet tot het „Land van Breda", zoals Woensdrecht dat wel hoorde.10 Ze
hoorden tot de hertogelijke invloedssfeer langs de Schelde!
Maar als de hertog in dat gebied zijn gezag al niet echt kon tonen, kon de
heer van Breda dat dan wel? In 1213 blijkt dat de heer van Breda minstens
twee „oppida" rijk is: dat moeten wel Breda en Bergen op Zoom geweest
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kaart 4 parochie struktuur

zijn. Daarmee volgde de heer van Breda de zelfde strategie als de brabantse
hertog en de hollandse graaf. De hertog stichtte kort daarvoor onder andere
in Hoogstraten, Turnhout en Arendonk „oppida libera". De graaf van
Holland gaf juist in dat jaar stadsrechten aan Geertruidenberg.
De losse stukken van het politieke schaakspel werden dan wel opgesteld, van
vlakvulling was nog amper sprake. Zo is het opmerkelijk dat het begrip
„Land van Breda" eerst in 1232 opdook.'' Nog opmerkelijker is het dat de
heer van Breda pas echt iets met de grond tussen de ontgonnen plekjes ging
doen in 1251. Tot dan toe bemoeide hij zich vooral met zaken als toezicht op
andermans transacties en het inpikken van enkele oudere goederen ten eigen
bate, zoals het bezit van Nijvel bij Bergen op Zoom en dat van Thorn te
Gilze en Ulvenhout. Ook gaf hij enkele reeds in kuituur gebrachte gronden
uit handen: een allodium en een hoeve te Alphen aan Tongerlo 12 en een
erfpacht op een hoeve te Chaam." Te Zandvliet nam hij deel aan
bedijkingswerken, wat hem daar enig bezit en heerlijke rechten opleverde.
Het is net of hij nog aan zijn oude status van allodiaal heer moet ontgroeien
om tot territoriaal heer te worden.

11. 1232 dec 6 : Ceruttti, 1956, nr. 20.
12. 1204 : Erens, 1948-52, nr. 51; 1216 :
Erens, 1948-52, nr. 71.
13 1243 jun : Cerutti, 1956, nr. 25.
14. Leenders, 1985b.

Ca. 1245: De overgang naar de ontginningsgolf
Vanaf 1245 kwam er verandering. In die tijd werd ten noorden van het oude
Ekeren, dat op een vooruitspringende landtong in de Antwerpse Polders
stak, de ontginning van de grote hellingvlakte aangevat. Daardoor
ontstonden er twee groepen van ieder drie vakken met strookvormige
percelen. In iedere groep vinden we dezelfde heren terug: G. v. Attenhoven,
de heer van Mechelen en de Hertog. De heer van Breda nam in beide laatste
delen in de ontginning deel: hij blijkt er weldra enkele tienden te hebben.
Een groot vak om het oude Ekeren bleef buiten deze verdeling en was
mogelijk tegen 1245 reeds ontgonnen. Ten noorden van deze aktiviteit bij
Ekeren, werd het blok van Stabroek onder leiding van Hugo Nose vanuit
Lillo ontgonnen. 14 Dit maakte dat de oostgrens van de polderdorpen hier
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H = Merovingisch
K = Karolingisch
L = Vroege m.e.

kaart 5 vondsten mero, karo, vme

plots de helling opschiet. De bisdomsgrens volgde getrouw deze
ontwikkeling.
Van Attenhoven is, net als Nose, kennelijk een grootschalig denkende
ontginner van de oude stempel: ontgin maar een stuk grond en beschouw
die grond daarom als je eigendom. Maar kennelijk kon dat niet meer: Nose
stootte zijn neus bij de hertog, Van Attenhoven bij de Paus en later bij de
heer van Breda. Deze ondernemers raakten geheel of deels hun
onderneming kwijt wegens het zomaar ontginnen van grond en het stichten
van een parochie. Blijkbaar begon het wildernisregaal nu eindelijk effectief
te worden!
In 1251 gaf de heer van Breda zijn landmeters opdracht om voortaan de
woeste gronden uit te geven aan wie er wat van wou ontginnen, om die
gronden dan in te meten en het cijnsboek te noteren, opdat men jaarlijks
een cijns zou betalen. Nu wordt het wildernisregaal zelfs nog efficiënt ook!
Alhoewel eerst in 1284 blijkt dat de hertog een gelijkaardige opdracht aan
zijn rentmeester gaf, lijkt het onwaarschijnlijk dat de hertog, wat betreft de
aanpak van de wildert als potentiële inkomstenbron, meer dan 30 jaar
achter liep op zijn vazal in Breda. 15 We mogen aannemen dat ook de hertog
tegen 1250 op dit spoor gezet is. Het inzetten van deze politiek kan
samenhangen met het vrij verklaren van onderdanen van de hertog in 1245
en van de heer van Breda in 1246, al is het maar dat beide maatregelen de
periode van grote expansie in het noorden inluidden.' 6
De inning van een vergoeding voor het gebruik van de vroonte was een
uiting van het effektief uitoefenen van het wildernisregaal. Uit het feit dat
deze vergoeding in het land van Bergen op Zoom „Bamisbede" en in het
Land van Breda „Jaarbede" genoemd werd, zou afgeleid kunnen worden
dat deze heffing eerst na de verdeling van de wildert tussen Breda en Bergen
op Zoom, 1290, ingevoerd werd. Kennelijk bestond de heffing al in 1300 te
Roosendaal. Anderzijds was de betaaldag wel gelijk: op Sint Baafsdag. Dat
kan weer wel duiden op een gemeenschappelijk ontstaan, dat voor 1290 zou
liggen. Sint Baaf als patroonheilige/cijnsdag lijkt overigens een vlaamse
invloed, welke dan toch niet ouder dan 1263 (eerste verkoop van moeren aan
Vlamingen) zou zijn.
Hoe staat het nu met de archeologische gegevens?

15. 1251 jul 7 : Cerutti, 1956, nr. 30; 1284
apr 18 : Goetschalckx, 1909, nr. 322 en
323.
16. 1245 mei 9 : Goetschalckx, 1909, nr.
97; 1246 apr 25: Vanden
Nieuwenhuizen, 1976, nr. 29.

Het „archeologisch hiaat"
In het hypotetische beeld dat ik schetste, komen enkele zaken aan de orde
die nadere toetsing behoeven. Bijvoorbeeld de introductie van „allodia" als
pioniers en de „vrije wildert" tot ca 1245. Bovendien moeten de allodia nog
goed geinventariseerd en kritisch getoetst worden. Dit is een onderzoek waar
ik de komende tijd aan wil werken. Het optreden van de pioniers en de
primaire dorpsvorming moeten nog helemaal gedateerd worden. Die
datering kan deels geschieden via naamkundig onderzoek, maar zal ook
moeten steunen op archeologische gegevens.
Zo komen we aan de vraag: hoe is het gesteld met de archeologische
gegevens betreffende deze streek? Uit kaartjes met de archeologische
gegevens over deze periode wordt duidelijk dat er relatief weinig vondsten
bekend zijn (kaart 5). De vondstenarmoede geldt evenwel voor alle
perioden. De vondstenrijkdom in westelijk Noord-Brabant is gering,
vergeleken bij de Meierij. Uit de vondstenkaartjes voor heel de Kempen, die
regelmatig in het tijdschrift Helinium verschijnen, blijkt dat bij de recente
vondsten het hiaat nog steeds aanwezig is en dat dit hiaat zich ook in België
nog een eind uitstrekt (kaart 6). Waar ligt dat nu aan? Soms hoort men wel
beweren dat de vondsten er onder het kleidek bedolven zouden liggen. Wie
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wat beter van de geografie van deze streek op de hoogte is, weet dat er, naast
de kleiige noordwesthoek ook nog een uitgebreid zandgebied ligt. En ook in
dat zand werd maar weinig gevonden. Wat is er aan de hand?
Door Verhagen werd in 1970 voor het eerst in ons onderzoeksgebied dit
„archeologisch hiaat" gesignaleerd. Onlangs werkte hij die these verder
uit." Hij bevestigde de algemene opvatting dat er in de streek ten westen van
Breda weinig archeologische vondsten gedaan zijn. Maar Verhagen bestreed
gelijktijdig 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
Noord-Brabant, 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, maar ook wijst hij op andere
fysisch-geografische omstandigheden die de bewoonbaarheid en de
vondstmogelijkheden beïnvloeden.
Om een beeld te krijgen van heel het vondstenmateriaal uit het
onderzoeksgebied, werd met de dokumentatie van de Rijksdienst voor
Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort, het repertorium van
Bauwens-Lesenne 18 en de index op „Archeologie"19 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.

17. Verhagen, 1970; Verhagen, 1972;
Verhagen, 1984.
18. Bauwens-Lesenne, 1965.
19. Corbiau & Janssens, 1980.

Interpretatie van het archeologisch hiaat
Na enige 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
in een in 1986 afgesloten studie grote veenkomplexen aantoonden (kaart 7).
Wel moet aangetekend worden dat het jonge kleigebied in het noorden voor
alle tijden voorafgaand aan de late middeleeuwen vondstloos is. De
afdekkende kleilagen zullen daar wel debet aan zijn. In de Noorderkempen
ontbreken voorts de laat-middeleeuwse vondsten geheel. In de
geraadpleegde overzichten werden die niet opgenomen en het betreft hier
ongetwijfeld een instrumenteel effekt. Het „archeologisch hiaat" moet
ontstaan zijn doordat de mens het veengebied meestentijds meed.
Bovendien werd hetgeen hij er achterliet (vis- en jachtgereedschap?) later
„verpakt" in turf geëxporteerd naar de vuren van Vlaanderen en Brabant.
Alhoewel deze constatering een schitterende ondersteuning voor Verhagen's
interpretatie van het archeologisch hiaat lijkt, moeten daarbij toch enkele
kanttekeningen gemaakt worden. We konden aantonen 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 toegankelijkheid en ontwatering verzekerde.
Toch is daar niets gevonden! Thans vinden ten zuiden van Roosendaal grote
stadsuitbreidingen plaats, maar berichten over vondsten of zelfs maar
zoekaktiviteiten bereikten ons niet. Ook het kerngebied van Wouw en
westelijk Roosendaal, dat kennelijk vroeg in de 13e eeuw 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
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kwantiteit in de beschouwing betrokken wordt, blijft ook daar de
vondstenrijkdom - 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' 0 stelde hij
een kaart op die interessante gegevens naar voren brengt en een belangrijke
kanttekening bij Verhagens' jongste boek betekent (kaart 8). Verhagen en
Moelands onderscheidden 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
toeliet. 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
opleverden.
5) gebieden met redelijk intens onderzoek doch waar toch niets gevonden
werd.

20. De heer L. Moelands is reeds geruime
tijd korrespondent van de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek voor Breda en
omgeving. Hij verzamelt bovendien
gegevens over vondsten van anderen in
dat gebied.

Voor onze vraagstelling is van belang waar nu het archeologisch hiaat schuil
gaat. Gebiedstypen O, l en 2 kunnen dan als „onzeker" buiten beschouwing
blijven. Het archeologisch hiaat komt er sterk naar voren in gebiedstypen 3
en 5, terwijl gebiedstype 4 er juist een tegenhanger van is: daar is positief
géén hiaat 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 grotendeels bij
tellen, terwijl dat toch een „oud" dorp lijkt. Recent onderzoek bracht nu
ook hier vondsten uit alle perioden sinds de ijzertijd aan het licht. Voor de
veenlobben van Rucphen, Roosendaal-oost en Kalmthout-Halsters Laag
geven zij maar fragmentarisch informatie, die wel steeds op een
archeologisch hiaat wijst. Opmerkelijk zijn voorts twee relatief grote hiaatgebieden in het oostten van het studiegebied, 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 wesen vinden we iets dergelijks
alleeti aan de Hogere Rand. Onze bedenkingen, die aanleiding waren voor
het vervaardigen van de zoek-intensiteitskaart, blijken overigens terecht: het
gebied van Wouw-Roosendaal-Nispen is inderdaad onvoldoende
onderzocht. Zelfs het huidige gewroet in de bodem bij Roosendaal schijnt
geen archeologen aan te trekken!
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 realiteit van het hiaat is op zich
een belangrijk gegeven, dat het trekken van nieuwe konklusies toelaat. De
ligging van de gebieden waar dit hiaat optreedt, vallen over het algemeen op
plaatsen waar wij een voormalige veenbedekking reconstrueerden.
Bovendien vallen de „niet-hiaat-gebieden" steeds buiten 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 weerden, dat ze hinderlijk werden voor de prehistorische mens.
Het begin van de veendominantie valt blijkbaar samen met de overgang van
neoliticum naar bronstijd en kan dus op ongeveer 2100 v. Chr. gedateerd
worden.
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Op deze manier kan het archeolisch hiaat wellicht zelfs extra informatie
bieden over de verdwenen venen, toch blijkt inmiddels dat de westelijke
Kempen nog steeds te weinig aandacht krijgen van archeologen. Als we de
hypothese van het archeologisch hiaat toepassen op onze veenreconstructie,
dan kan voorspeld worden dat er in een aantal gebieden wel degelijk van
alles gevonden kan worden, van misschien wel paleoliticum doorheen alle
perioden tot heden; op andere plaatsen „slechts" steentijdmateriaal. Als of
dat niet genoeg is! Bedacht dient te worden dat in het gebied ten westen en
noordwesen van de spoorlijn Kalmthout-MOerdijk amper of niet gezocht is,
met uitzondering van wat speldeprikken op de steile rand tussen Zandvlied
en Steenbergen. Ook oostelijk van dit rampgebied vallen er nog veel gaten in
de kaart van de onderzoeksdichtheid: ook daar valt nog veel te doen.
We moeten daarom vaststellen dat het beeld van de pre- proto- en vroege
historie in dit gebied volstrekt onvolledig is ten gevolge van dit ontbreken
van voldoende vlakdekkend archeologisch onderzoek.
Nader onderzoek gewenst

We formuleerden een interessante vraag naar de ontwikkeling van de
westelijke Kempen gedurende de periode 250-1250. Om daarop een
deugdelijk antwoord te vinden, is nader onderzoek nodig. Dit onderzoek
zal historisch, naamkundig, palynologisch en archeologisch van aard
moeten zijn. Een ontwikkelingshypothese stellen is geen kunst, het toetsen is
hier het grote probleem. We hebben immers vastgesteld dat de
onderzoeksdichtheid van de streek op archeologisch gebied zo zeer te
wensen overlaat dat er voor grote gebieden werkelijk geen enkele
steekhoudende uitspraak te doen is op basis van archeologische gegevens.
Hoe kunnen we het ontbreken van de archeologie als bruikbare en
betrouwbare bron voor de pre- en proto-historie en de westelijke Kempen op
redelijke termijn verhelpen?
1. Er zou een algehele archeologische veldverkenning georganiseerd kunnen
worden. Maar we praten over een gebied van 2500 km 2 : een dergelijk
monsterprojekt is op korte termijn niet haalbaar.

ARCHIEVEN
ARAG: Algemeen Rijksarchief Den
Haag
NDH: Nassau Domeinen, inv.
Hingman.
NDI: Nassau Domeinen, inv.
Drossaers, inventarisnummer.
VTH: Verzameling
Topografische kaarten
Hingman.
RAB: Rijksarchief te Den Bosch
PF: Archief Rentmeesters Prins
Frederik.

2. In zo'n geval ga je over op een steekproef gevolgd door gericht detailonderzoek. Begonnen zou moeten worden met een verkenning, bestaande
uit een archeologische veldverkenning in random gekozen kilometervakken,
waarvan ook geologische, bodemkundige, landschappelijke en historische
gegevens verzameld worden. Deze steekproef zou aangevuld moeten worden
met twee welgekozen continue stroken. Op grond van de bevindingen uit
deze verkennende fase, zou dan gericht gedetailleerd onderzoek op
geselecteerde plekken kunnen volgen.
3. Een derde benaderingswijze zou gebaseerd kunnen worden op het
gegeven dat de oudere nederzettingen in de regel aan of bij een beekdal
liggen en dat in dat beekdal onder de beekklei vaak venige lagen al
interessante pollenprofielen opgeleverd. Door heel systematisch ter hoogte
van ieder van de oudere gehuchten te trachten een bruikbaar pollenprofiel te
verkrijgen, zou een algemeen beeld van de ontginningsgeschiedenis op te
bouwen zijn. Juist door de kombinatie van de grootschaligheid van de
waarneming door middel van pollen met een groot aantal meetpunten, zal
een statistisch relevant beeld van de ontginningsactiviteit in deze periode
verkregen kunnen worden. Daarbij is van belang dat de pollenprofielen in
de regel zelfdaterend zijn met als merktekens het einde van de bewoning ca.
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275 en de introduktie van de boekweit, dat is hier ca. 1400/1420. De
pollenprofielen zouden tevens de ontwikkeling van het natuurlandschap
beschrijven: hoe verging het de bossen, wanneer werd de heide gevormd?
Ook zullen ze gegevens opleveren over de gewaskeuze en daarmee indirect de
landbouwtechniek in deze periode. Op grond van bijzondere
pollenprofielen zou eventueel tot nader archeologisch onderzoek in de
nederzettingsgebieden zelf gekomen kunnen worden.
Deze 3e methode heeft tot voordeel dat het veldwerk vrij beperkt is en dat in
ieder geval informatie verkregen wordt. Immers, zelfs een uitkomst die zou
luiden „voor 1200 woonde er niemand", zou een zeer belangrijk resultaat
zijn! Bovendien is het onderzoek niet destruktief en vanuit archeologisch
oogpunt typisch verkennend van karakter. In die zin kan dit onderzoek ook
bijdragen aan het beschermen van wetenschappelijk interessante
archeologische terreinen, welke door het volstrekt onvoldoende onderzoek
tot nu toe aan de aandacht (en bescherming) ontsnapt zijn. Een groot
nadeel is evenwel het bewerkelijke pollentellen.
Hoe we dit ook aanpakken, het blijft een reuze-klus. Gezien het
archeologisch en landschappelijk irrelevante verloop van de rijksgrens, zou
dit onderzoek zich ter weerszijde van die lijn dienen uit te strekken. Daarom
zou dit gericht en gekoördineerd onderzoeksprojekt naar de archeologie van
deze streek uitgevoerd moeten worden door enkele van.de archeologische
instituten in beide de Nederlanden.
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KRONIEK

Promotie Frans Theuws

noordelijk Austrasië pas na A.D. 700
een rol vervulde voor de elite van het
Merovingische rijk; dit is het
onderwerp van het eerste hoofdstuk.
In het tweede hoofdstuk wordt een
samenvatting gegeven van de
beschikbare archeologische,
historische en toponymische gegevens.
Het derde hoofdstuk heeft de
politieke geografie van noordelijk
Austrasië als onderwerp, en vooral die
van de pög/Texandrië en Rien. In het
Maas-Schelde-Demer gebied is een
aantal concentraties van
nederzettingen bekend (o.a. in de
Kempen) die echter niet in verband
gebracht mogen worden met
zelfstandige politiek-geografische
eenheden.
Het vierde hoofdstuk heeft de
kolonisatie en bewoning van het
Maas-Schelde-Demer gebied tot
onderwerp. Deze kolonisatie heeft vrij
willekeurig plaatsgevonden over grote
delen van het gebied, waarschijnlijk
vond deze in het oosten plaats vanuit
het Maasdal. Demografische analyses
van Merovingische grafvelden
suggereren dat na de kolonisatie
ontstane nederzettingen bewoond
werden door gemiddeld 4 tot 6
kernfamilies (vader, moeder en
kinderen). Deze groepen bewoners
vormden elk deel van omvangrijke
supraregionale sociale eenheden,
bestaande uit bijv. verwanten. Op
basis van gegevens afgeleid van de
later ontstane parochies en
vroegmiddeleeuwse villae is getracht
de ruimtelijke groeps-struktuur te
reconstrueren in de Kempen.
In het vijfde hoofdstuk worden lokale

Pladella villa
Na een eerste aanzet, bedoeld om de
plaatselijke gebeurtenissen in de
oorlogsjaren 1940-1945 vast te leggen,
werd in 1988 het gericht initiatief
genomen, te komen tot een
heemkundekring in de beide
„Zaligheden" Bladel en Netersel. Op
15 december 1988 kon burgemeester
A. van Houdt bij gelegenheid van de
officiële oprichting zijn genoegen
doen blijken en het kersverse bestuur
feliciteren. Hij had zelf
meegetimmerd aan de figuurlijke
wieg.
De naam is ontleend aan een
vermelding „Pladella villa" in een
akte uit 922, waarin Karel de
Eenvoudige aan graaf Dirk Holland
en de kerk van Egmond schonk.
De Kring heeft als 84e aansluiting
gezocht en gekregen bij de Stichting
Brabants Heem en zal zeker nog van
zich doen spreken.

Op 15 november 1988 promoveerde
mede-redacteur Frans Theuws aan de
Universiteit van Amsterdam cum
laude tot doctor, zijn promotor was
prof. drs. H.H. van Regteren Altena.
Frans is de tweede tot doctor
gepromoveerde Brabantse archeoloog
van zijn generatie, minder dan een
jaar eerder promoveerde zijn
Amsterdams/Brabantse studie-genoot
Nico Roymans (zie Brabants Heem
40, 1988, p. 40). De jonge doctor
geniet bekendheid als medewerker aan
het „Kempenproject"; in het begin
van de jaren tachtig initieerde en
leidde hij de grootscheepse
opgravingen in de Kerkakkers te
Dommelen, ook deed en doet hij
archeologisch onderzoek in o.a. zijn
geboortedorp Bergeijk.
Het rijkelijk geïllustreerde en 351 pp.
dikke proefschrift, met de titel De
archeologie van de periferie, heeft de
integratie van noordelijk Austrasië in
het Frankische koninkrijk tot
onderwerp. Noordelijk Austrasië was
het gebied tussen Maas, Schelde en
Demer, waaronder dus NoordBrabant. De politieke integratie in de
periode ca. A.D. 550-750 werd in dit
gebied bepaald door zowel interne
ontwikkelingen als externe invloeden.
In het proefschrift worden vooral
interne ontwikkelingen benadrukt,
deze zijn geanalyseerd aan de hand
van regionale en lokale
nederzettingspatronen en -systemen.
Archeologische en historische
gegevens die betrekking hebben op de
Merovingische tijd suggereren dat
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