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Voorwoord

Dit proefschrift begon ergens in 2000 op de drempel van het toenmalige depot voor bo-
demvondsten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek aan de Wa-
terstraat is ’s-Hertogenbosch. De aanzet was een suggestie van Jac. Biemans die mijn 
werkzaamheden aan een scriptie over het kerkgebouw aan de haven in Waalwijk had ge-
zien. Waar een aantal oude skeletten en enkele brokken tufsteen al niet toe kunnen lei-
den …

Ruim veertien jaar later en circa 200.000 scherven en andere vondsten verder ligt er nu 
voor het eerst een archeologische synthese van de laatmiddeleeuwse ontginnings- en be-
woningsgeschiedenis van de Langstraat en het aangrenzend zandgebied. Een voorlopige 
synthese, want zolang het onderzoek in de regio doorgaat, komen we steeds meer te we-
ten en zal het nodig zijn het beeld bij te stellen of te verfijnen.

Ik begon met dit onderzoek om meer te weten te komen over de archeologie van mijn 
eigen regio. Gaandeweg leerde ik steeds meer personen kennen die ieder hun eigen ver-
haal van ‘hun opgravingen’ in het gebied wilden vertellen. Sommige van die verhalen wa-
ren nog niet of nauwelijks gedeeld. Het onderzoek voerde mij niet alleen langs diverse 
onderzoeksdisciplines, maar ook langs de biografie van alle afzonderlijke archeologische 
onderzoeken. Als wetenschapper geloof je graag dat wat je aantreft in de vondstdozen het 
verhaal is, maar niets is minder waar. Het relaas van de opgravers over hoe zij tot die vond-
sten zijn gekomen en hoe zij deze aantroffen, blijkt een onmisbare schakel in de weten-
schappelijk benadering van alle onderzoeksdocumentatie in de depots. Zonder kennis en 
begrip van het onderzoek van destijds, of zo je wilt van het leven van het vondstmateriaal 
tussen opgraven en vondstdoos, bestaat er een gerede kans dat je het materiaal onbedoeld 
verkeerd interpreteert.

Na twee jaar bezig te zijn geweest met een eerste inventarisatie en niet te vergeten mijn 
studie archeologie in Amsterdam kreeg het onderzoek vanaf 2002 meer vorm. Het begon 
als een onderzoek naar de archeologie rondom de veertiende-eeuwse Hollandse edelman 
Willem van Duvenvoorde. Na de uitwerking van tweederde van de vondstcomplexen bleek 
de archeologische footprint van Willem van Duvenvoorde en zijn naasten echter te beperkt 
om op wetenschappelijk niveau uitspraken mogelijk te maken.

In 2004 schreef ik mijn onderzoeksvoorstel en vanaf dat moment kende het onder-
zoek meer structuur dan in de jaren daarvoor. Het is mede dankzij mijn promotoren dat 
het onderzoek vervolgens evolueerde tot een biografie van een landschappelijk grensge-
bied tussen het Brabantse zand en het Brabantse veen. Zij stimuleerden en verbeterden 
de tussentijdse teksten en vormden vaak mijn geweten waar het ging om de impact van 
de nieuwe data binnen het onderzoek. Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld was vanaf het al-
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12 Voorwoord

lereerste begin in 2000 betrokken bij het onderzoek. Zijn persoonlijke benadering, zijn 
vertrouwen en het feit dat hij mij ruimte bood voor enkele inhoudelijke zijpaden, ma-
ken dit proefschrift mede tot wat het nu is geworden. Prof. dr. Peter Hoppenbrouwers 
stimuleerde het blijven stellen van vragen en was kritisch op mijn gebruik van de histo-
rische bronnen. Het is dan ook mede dankzij hem dat deze veelvuldig zijn geraadpleegd 
en zijn vervlochten met de archeologische gegevens. Prof. dr. Jan Kolen werd als laatste 
promotor toegevoegd. Zijn bemoeienis met het theoretisch kader en met de archeologi-
sche gegevens waren voor mij als archeoloog op dat moment weer een blije thuiskomst 
na enkele jaren vooral multidisciplinair bezig te zijn geweest. Dat de archeologie zo pro-
minent terugkomt in de afsluitende hoofdstukken is dan ook mede dankzij hem. Dank 
ook aan de commissieleden. Mede door hun commentaar werd het manuscript nog ver-
beterd op die punten waar de redenering soms te kort was beschreven of nadere uitleg 
behoefde.

Veel van het archeologisch onderzoek moesten aan het begin van het onderzoek in 2004 
nog bijeen worden gebracht. Voor het materiaal van het kasteel van Dongen werd daarbij 
samengewerkt met het bestuur en de vrijwilligers van de heemkundekring De Heerlijck-
heit Dongen. Twee jaar lang bivakkeerden we in de uitwerkruimte aan de Kerkstraat waar 
het ’s winters echt koud was en ’s zomers best warm, maar altijd gezellig en met voldoen-
de gelegenheid voor zware inhoudelijke discussies. Voor Geertruidenberg werd met het 
bestuur en de vrijwilligers van de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ menige 
maandagavond doorgebracht in hun werkruimte in de Schattelijn in een poging hun zol-
der leeg te krijgen. Vele liters koffie en stapels inventarisatieformulieren passeerden de ta-
fels voordat het Geertruidenbergse erfgoed in een vrachtwagen naar het provinciaal depot 
vertrok. Dank ook aan de vrijwilligers van de voormalige gemeentelijke archeologische 
dienst Oosterhout voor het beschikbaar stellen van de onderzoeken rondom Vrachelen en 
Den Hout. Vele jaren van opgraven op andere Vrachelen 3, vanuit een lekke zeecontainer 
en met koffie op de fiets, boden na uitwerken een boeiend overzicht van een van de om-
vangrijkste volmiddeleeuwse nederzettingen uit West-Brabant. Zonder deze opgravingen 
zou het zandgebied zeker minder diepgaand in beeld zijn gekomen. Dank ook aan de af-
zonderlijke amateurarcheologen, veelal niet georganiseerd in een groter verband, voor 
het delen van hun verhalen en vondstgegevens. Vaak vielen hun puzzelstukjes door het 
grotere verband van mijn onderzoeksvragen op hun plaats en bleken zij van onschatbare 
waarde bij het schrijven van de nederzettingsgeschiedenis.

Zoals blijkt uit voorgaand kort overzicht is het ondoenlijk om alle personen uit deze jaren-
lange samenwerking te noemen zonder het risico iemand onbedoeld te kort te doen. Laat 
daarom ‘pars pro toto’ hier in ieder geval, Mohammed Bahiaoui (†), Janus van Beek (†), 
Niko Dijk, Ranko Hamelinck, Mienus Hendrikx, Jozef Mekke (†), Eelco Oomen, Joke Ser-
raris en Bas Zijlmans worden genoemd. Vanuit de Provincie Noord-Brabant stond Martin 
Meffert altijd klaar om mee te denken bij het opzetten van deelprojecten en wist ik voor 
de communicatie van de resultaten van het onderzoek met lokale verenigingen en publiek 
Claar Rodenburg (Gemeente Oosterhout) en Saskia de Kock (Gemeente Waalwijk) altijd 
naast me. Aan het begin van mijn speurtocht naar de documentatie en de vondsten werd 
geregeld een beroep gedaan op de medewerkers documentatie van de toenmalige Rijks-
dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Welwillend en onvermoeibaar speurden 
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 Voorwoord 13

Ans van As en Theo Geurtsen mee in de archieven. Zij werden regelmatig met mij verrast 
door misplaatste tekeningen van andere opgravingen die daarmee niet langer zoek waren.

In 2001 en 2002 volgde ik aan de Universiteit van Leiden bij dr. Elizabeth den Hartog 
haar colleges kerkbouw in Brabant. Mede dankzij die colleges kreeg ik als archeoloog 
greep op de benodigde bronnenkritiek bij het bestuderen en reconstrueren van laatmid-
deleeuwse kerkgebouwen. Aan de maildiscussies met Karel Leenders denk ik eveneens 
dankbaar en met een glimlach terug. Daarbij kwamen we niet altijd op hetzelfde stand-
punt uit, maar zagen we wel dat veel bestaande ideeën aan revisie toe waren. Zoals hier-
na mag blijken heb ik her en der reparaties uitgevoerd die het zullen houden tot de vol-
gende revisie. Dank ook aan Theo de Jong M.A. (Archeologisch Centrum Eindhoven en 
Helmond). Uit de projecten in Dongen en Geertruidenberg kwamen enkele duizenden 
fragmenten dierlijk botmateriaal die door hem werden bekeken en werden bewerkt tot 
een deelpublicatie bij de rest van het materiaal. Zonder dit werk zouden de conclusies uit 
vooral hoofdstuk 6 minder diep reiken dan zij nu doen.

Mijn collega’s bij Ingenieursbureau Oranjewoud B.V., nu Antea Group: dank voor jullie 
geduld. Een promotieonderzoek als dit leidt tot veel archeologische uitstapjes die je ver-
volgens wilt bespreken en toetsen. Samen met de collega’s van de Regio West-Brabant en 
destijds van het Bureau voor Cultureel Erfgoed van de gemeente Breda waren jullie altijd, 
en meestal gewillig, slachtoffer als klankbord en om theorieën op uit te proberen. Dank 
ook aan mijn leidinggevenden die mij de ruimte gaven om geregeld even buiten de eigen 
muren van Oranjewoud te kijken en ervaring bij andere archeologische verbanden op te 
doen. Hierdoor kon ik mij de meeste van de huidige benaderingen van de archeologie in 
Nederland eigen maken. Dat leidde mij uiteindelijk tot het inzicht dat iedereen vanuit zijn 
eigen belang of denkbeeld van wat onderzoek zou moeten zijn, kijkt naar het werk van an-
dere archeologen. De werkwijze ‘wetenschappelijk blij zijn met wat we hebben en niet te 
lang treuren om wat we niet meer hebben’ werd juist hier gesmeed.

Dank ook aan het team archeologen van de gemeente Dordrecht. In de laatste fase bleek 
het relevant om de dataset uit te breiden met nederzettings- en kerkhofonderzoek in het 
aangrenzende Hollandse gebied. Vlot gingen daarop bij jullie de registers open van Dub-
beldam en Mokveld, waardoor ik mijn dataset gericht binnen mijn onderzoeksvragen kon 
uitbreiden en mij veel voorwerk bespaard bleef. Verder dank aan de medewerkers en het 
bestuur van zowel de stichting Zuidelijk Historisch Contact als Uitgeverij Verloren. Zij 
wisten samen het manuscript uiteindelijk om te werken en vorm te geven tot een publica-
tie die alle tijd en energie van het onderzoek niet alleen recht doet, maar die ook uitnodigt 
om verder te gaan waar ik voor nu ben gestopt.

Het onderzoek is voor nu dus klaar, maar om te zeggen dat het vanaf begin tot eind één 
streep naar de finish was, zou onjuist zijn. Een onderzoek als buitenpromovendus kost 
nu eenmaal tijd en vindt plaats naast alle andere dagelijkse beslommeringen. Gedurende 
periodes was het mogelijk om een sprint in te zetten en op andere momenten kwam het 
schrijven aan het centrale stuk tijdelijk stil te liggen door andere zaken of door het uitwer-
ken van specifieke datasets. Dank daarom ook aan mijn lieve ouders die mij in staat heb-
ben gesteld mijn studiedromen waar te maken en voor de ruimte die zij hebben geboden 
om die dingen na te jagen die voor mij belangrijk waren. Dat dit vaker tegen de stroom in 
was dan met de stroom mee, maakte de reis alleen maar leuker en wellicht nog belangrij-
ker dan de bestemming.
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14 Voorwoord

Lieve Marie-Louise, gedurende ongeveer elf jaar heb je begrip opgebracht voor mijn 
stille avonduren in Dongen en Geertruidenberg of boven achter de computer. De dozen 
vondstmateriaal op onze zolder werden soms met een frons, maar meestal met een glim-
lach ontvangen, erop vertrouwend dat het verblijf ervan slechts tijdelijk was. Daar waar 
ik het even beu werd of niet meer dan vierentwintig uur in een dag kreeg gepropt, was jij 
vaak de stimulans om even te bezinnen en daarna de draad weer op te pakken. Ophou-
den was in ieder geval geen oplossing en afmaken eigenlijk de enige uitkomst. Laat ons 
samen met Mara de komende tijd terugkijken op een mooie prestatie en de weg waarover 
het ons heeft gestuurd.
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1 Grensgebied tussen zand en veen
 Vragen en uitgangspunten

1.1 Vraagstelling en inkadering

Deze studie is gebaseerd op een archeologische dataset die tussen 1892 en 2010 werd bij-
eengebracht en die tot nu toe nog niet in onderlinge samenhang is bestudeerd. Doel is het 
beschrijven van de ontwikkeling van de landschappen van de Langstraat en het aangren-
zende zandgebied vanuit ruimtelijk-fysiek en sociaaleconomisch perspectief op basis van 
deze archeologische gegevens. Om over deze landschappelijke ontwikkelingen zinvolle 
uitspraken te kunnen doen, is het van belang aan te sluiten bij het tot op heden vooral 
historisch-geografische debat over de bewoningsgeschiedenis van de Langstraat. Door dit 
debat als uitgangspunt te nemen en de bevindingen hiervan te confronteren en te verrij-
ken met de archeologische data kunnen niet alleen eerdere veronderstellingen worden 
getoetst, maar kan ook de bredere vraag naar de landschapsontwikkeling in archeolo-
gisch perspectief worden beantwoord. Met behulp van de landschapsbiografie zoals voor-
gestaan door Olwig en Kolen (zie hoofdstuk 2) worden de archeologische data opgetild 
van vindplaatsniveau naar een hoger abstractieniveau.

Het onderzoek geeft zodoende een antwoord op de volgende centrale vraag: wat kan 
op basis van archeologisch materiaal worden gezegd over de ontwikkeling van de twee 
landschappen van het studiegebied in ruimtelijk-fysieke en in sociaaleconomische zin 
tussen 1100 en 1450? De ruimtelijke-fysieke en sociaaleconomische invalshoeken wor-
den benut als onderzoeksperspectief. Beide invalshoeken worden in hoofdstuk 1 verder 
uitgewerkt in vijf afzonderlijke deelvragen. De beantwoording van die vragen volgt in de 
hoofdstukken 10 en 11, terwijl het antwoord op de hoofdvraag centraal staat in hoofd-
stuk 12.

Tussen het begin van de twaalfde eeuw en het midden van de vijftiende eeuw heeft de 
mens de landschappen van de Langstraat en het aangrenzende zandgebied ingrijpend 
veranderd. Sporen van dit menselijk ingrijpen zijn vandaag de dag zowel bovengronds als 
ondergronds terug te vinden. Enkele bovengrondse relicten zijn al in het historisch-geo-
grafische debat beschreven en geanalyseerd. Deze studie voegt hieraan voor het eerst een 
veelvoud aan voorheen onbekende ondergrondse, archeologische resten toe.

Nadrukkelijk wil ik hier het landschap breder beschouwen dan alleen het zichtbare, fy-
sieke landschap. Ik kom hier later op terug. Deze studie maakt gebruik van veel archeo-
logisch materiaal dat nog niet eerder is benut of dat na de opgraving onuitgewerkt bleef 
liggen in archeologische depots. Van andere onderzoeken zijn wel rapporten voorhanden, 
maar die zijn nog nooit binnen een breder kader behandeld of in relatie gebracht met an-
dere archeologische vindplaatsen.
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16 1 Grensgebied tussen zand en veen

Het is evident dat bij het werken met veel verschillende datasets allerlei keuzes moe-
ten worden gemaakt. Als uitgangspunt heb ik hierbij vijf deelvragen gehanteerd die ver-
derop in dit hoofdstuk nader worden toegelicht. Wanneer op vindplaatsniveau de dataset 
niet bruikbaar bleek voor de beantwoording van één of meer deelvragen, is deze niet ge-
bruikt. Dat geldt ook voor archeologische datasets die niet controleerbaar bleken te zijn 
of waarvan de velddocumentatie zo fragmentarisch bewaard is gebleven dat een betrouw-
bare analyse op het niveau van de vindplaats niet mogelijk bleek. Voor Noord-Brabant is 
nooit eerder op deze schaal gewerkt met gegevens uit oude collecties en op basis van oud 
onderzoek in combinatie met hedendaags archeologisch onderzoek dat voldoet aan de vi-
gerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).

In het onderzoek is iedere afzonderlijke dataset benaderd op vindplaatsniveau om van 
daaraf omhoog te werken naar het microniveau van de Langstraat of zandrand en het uit-
eindelijke niveau van het studiegebied als geheel. In hoofdstuk 2 wordt deze aanpak na-
der inzichtelijk gemaakt. Dit onderzoek wijkt af van de grootschalige onderzoeken van on-
der andere het Noord-Brabantse Kempenprojekt uit de jaren tachtig.1 Daarin werd vanuit 
een hypothese een aantal vindplaatsen geselecteerd en werden ettelijke hectares archeolo-
gisch onderzocht. Voor het onderhavige onderzoek is geïnventariseerd wat er binnen het 
studiegebied aan data voorhanden was en dat is als basis genomen. Deze werkwijze heeft 
beperkingen, maar maakt tegelijkertijd ook veel mogelijk. Een reflectie hierop maakt on-
derdeel uit van het afsluitende hoofdstuk.

Dit boek wil voorzien in de leemte die er bestaat door het ontbreken van een land-
schapsbiografie van het studiegebied. Het werpt nieuw licht op de laatmiddeleeuwse ont-
ginnings- en bewoningsgeschiedenis van de Langstraat en het aangrenzende zandgebied. 
Ook maakt het duidelijk dat het al genoemde historisch-geografische debat verre van vol-
tooid is en dat mede dankzij de hier geboden invalshoek nieuwe onderzoeksperspectieven 

WaalMerwede

Donge

Afgedamde Maas

Maas

Heusden

Dordrecht

Geertruidenberg

Oosterhout Dongen

Waalwijk

Loon op Zand

Afb. 1.1 De Grote of Hoekse Waard (donker blauw) en het studiegebied (rood). In licht blauw de belang-
rijkste rivieren in en om de Grote Waard.

9789087044954.pinn.Koopmanschap.pdf   16 24-02-15   16:01



 1.1 Vraagstelling en inkadering 17

ontstaan. Het kan niet worden uitgesloten dat we uiteindelijk de finesses van de openleg-
ging van de middeleeuwse veenzijde van de Langstraat en het daaraan grenzende zuide-
lijke zandgebied niet meer volledig kunnen achterhalen en dat we moeten volstaan met 
een algemener beeld van de bewoningshistorie.

Het studiegebied

Het studiegebied omvat de westelijke Langstraat en de aangrenzende zuidelijke zandge-
bieden gelegen in het noorden van de provincie Noord-Brabant en heeft een oppervlakte 
van 275 vierkante kilometer (zie afb. 1.1). De westelijke Langstraat komt overeen met het 
laatmiddeleeuwse ontginningsgebied dat tegenwoordig is verdeeld over het grondgebied 
van de gemeentes Waalwijk en Geertruidenberg. De zuidelijke zandrand maakt deel uit 
van de gemeentes Loon op Zand, Dongen en Oosterhout en bestaat feitelijk uit een hoge 
dekzandrug met een daarachter liggend dekzandplateau.

De naamgeving van het Belvederegebied ‘De Langstraat’ gaat terug op het langgerekte 
bewoningslint van nederzettingen van Geertruidenberg tot en met Drunen en Vlijmen. 
Deze nederzettingen ontstonden als resultaat van de ontginning van een veengebied dat 
hier in ieder geval vanaf 800 na Christus lag.2 Mogelijk zijn delen van het veen binnen het 
studiegebied al gedurende de laat-Romeinse tijd gevormd.

De ontginning van dit gebied begon waarschijnlijk rond 1000 na Christus en duurde 
voort tot in de vroege vijftiende eeuw. Gedurende die periode vormde het de wildernis tus-
sen het latere graafschap Holland en het latere hertogdom Brabant.3 De landsheren van 
beide gebieden legden er claims op, wat in 1304 zelfs leidde tot krijgshandelingen in het 
gebied tussen Waalwijk en Geertruidenberg.

Langzaam kreeg hier de grens tussen Holland en Brabant vorm totdat die aan het ein-
de van de veertiende eeuw was uitgekristalliseerd. Met kastelen, stadsmuren en versterk-
te hoeves legde ieder die bezit meende te hebben claims op het landschap. Tegelijkertijd 
ontstond een religieus landschap: in het gebied verrezen maar liefst negen kerken waar-
bij de verschillende parochies elkaar in grootte van het kerkgebouw de loef trachtten af 
te steken.

In eerdere studies over de Langstraat is vaak alleen het voormalig veengebied bekeken 
zonder het zuidelijk gelegen zandlandschap in ogenschouw te nemen. Om te ontsnappen 
aan de schaarste aan bronnen en vanwege de noodzaak de bewoningsgeschiedenis in een 
bredere context te bekijken, richt deze studie zich zowel op het voormalige veengebied als 
op het zandlandschap. Daarmee sluiten we ook meer aan bij de historische situatie dan 
wanneer uitsluitend het veengebied als eenheid zou worden bestudeerd. Bij de openleg-
ging van dit gebied zullen de bewoners en ontginners van de nederzettingen op het zand 
en de nederzettingen op het veen immers met elkaar in contact zijn geweest. Het is die in-
teractie geweest die uiteindelijk leidde tot de ontginning van het hele gebied dat daarmee 
tot economische bloei werd gebracht.

1 Verhoeven en Theuws, De middeleeuwen centraal.
2 Beukers e.a., Atlas van Nederland in het Holoceen. Door het gehanteerde schaalniveau van de kaarten kan deze 
atlas niet zonder meer worden gebruikt voor het bepalen van de begrenzing van veengroei in kleinere studiegebie-
den.
3 De Bont, Al het merkwaardige, 25-28.
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18 1 Grensgebied tussen zand en veen

Het heersende beeld

‘Het gebied van de Langstraat bestaat uit een waardevol laagveenontginningslandschap 
met aan de zuidkant een overgang naar heideontginningen. Bijzonder waardevol zijn de 
vele historische lintbebouwingen die het gebied kenmerken.’ Zo omschrijft de Nota Bel-
vedere uit 1999 de laatmiddeleeuwse lintbebouwing van de Noord-Brabantse Langstraat.4 
Voor het cultuurlandschap van de Langstraat wordt het archeologisch materiaal daarbij in 
een paar woorden afgedaan. Archeologie als fysieke drager zou van weinig betekenis zijn, 
aangezien er ‘weinig bekende archeologische waarden’ zijn.5

De Nota volgde daarmee het wetenschappelijk debat dat begon met een publicatie van 
Fockema Andreae in de jaren vijftig van de vorige eeuw en dat in 1993 voorlopig werd 
beëindigd met twee afzonderlijke publicaties van respectievelijk De Bont en Hoppen-
brouwers. In elk geval in de Nota Belvedere werden van archeologische zijde geen nieu-
we inzichten verwacht. De onderhavige studie toont aan dat dit een voorbarige conclusie 
was en dat het debat juist kan en moet worden gevoed met de archeologische gegevens 
die voor het gebied en zijn omgeving wel degelijk in een grote hoeveelheid voorhan-
den zijn. Deze gegevens bieden nieuwe inzichten en geven meer greep op het gebruik 
van het laatmiddeleeuws landschap als bestaansbron, territorium en sociaal bindende  
factor.

In 1950 beschreef Fockema Andreae de Langstraat als onderdeel van de Grote Waard.6 
Hij definieerde de Langstraat als een middeleeuws bewoningslint te midden van veen-
gronden die eerst werden ontgonnen ten behoeve van de landbouw en later ten behoeve 
van de turfwinning. Fockema Andreae legde de nadruk op de positie van en de relatie 
tussen de steden Geertruidenberg en Dordrecht binnen het geheel van de Grote Waard. 
Diverse onderzoekers namen hierna de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van de 
Langstraat als studieonderwerp en voegden daar telkens nieuwe onderdelen aan toe.7

In 1993 presenteerde De Bont een model waarin de ontginning van de Langstraat start-
te vanuit een ontginningsas van een tot op heden niet aangetoonde zuidelijke oeverwal 
van de oude Maasloop.8 Hij volgt daarmee het model dat Fockema Andreae schetste, maar 
vulde dat aan en onderbouwde het aan de hand van historisch-geografische resten zo-
als achter- en zijkades die in het landschap bewaard zijn gebleven. Ook wees De Bont 
op het gebrek aan beschikbare archeologische gegevens, waarbij hij veronderstelde dat 
op termijn alsnog in deze leemte kon worden voorzien: ‘De laatste jaren is de Brabantse 
archeologie aan een indrukwekkende inhaalslag bezig.’9 Wat het resultaat van deze in-
haalslag is, laat hij in zijn publicatie van 1993 verder onbenoemd. Eveneens in 1993 pre-
senteerde Hoppenbrouwers een alternatief model. Hij gaat uit van een ontginningsas 
in het veengebied zelf, van waaruit de ontginning zowel in noordelijke als in zuidelijke 
richting voortschreed. Hij onderbouwde dit model met naamkundig materiaal zoals het 
toponiem ‘de Oude Straat’ dat op verschillende negentiende-eeuwse en latere kaarten is 
weergegeven.10 De aanwezigheid van een zuidelijke oeverwal als bewoningsbasis acht hij 
minder waarschijnlijk. Op basis van de tot dan toe overwegend historisch-geografische ge-
gevens kwam men in 1993 niet verder.
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 1.1 Vraagstelling en inkadering 19

Het archeologische puzzelstukje

Nieuwe inzichten in onder meer de geschiedschrijving en nieuwe onderzoekmethodie-
ken in de archeologie maken het noodzakelijk dat ieder bekend puzzelstukje opnieuw kri-
tisch wordt bekeken. Alleen een dergelijke kritische benadering leidt tot een controleer-
bare en solide basis voor de bijdrage die de archeologie op dit moment kan bieden. Het 
oudere archeologisch onderzoek en de veelal nog niet eerder gepubliceerde datasets die 
hier worden benut, bieden een aanvulling op en een verdieping van het tot in 1993 gecon-
strueerde beeld. Deze studie vormt daarmee het startpunt om vanuit de archeologische 
vondsten en sporen opnieuw te kijken naar de bewoningsgeschiedenis van een bijzonder 
deel van de Grote Waard.

Met het uitschrijven en uitwerken van ouder archeologisch onderzoek is in Nederland 
de afgelopen jaren veel resultaat geboekt. Dat heeft voorkomen dat informatie definitief 
verloren gaat. De depots en particuliere collecties van bijvoorbeeld heemkundekringen en 
amateurarcheologen liggen echter nog vol met onontsloten archeologisch materiaal. Vaak 

4    De Nota Belvedere is een beleidsnota uit 1999 over de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke ordening. 
Zie Feddes (red.), Nota Belvedere II, 99-100.

5   Feddes (red.), Nota Belvedere II, 99-100.
6   Fockema Andreae, ‘De Grote of Zuidhollandse Waard’, 1-57.
7   Zie voor een nadere uiteenzetting over dit debat hoofdstuk 2.
8   De Bont, Al het merkwaardige, 29.
9   De Bont, Al het merkwaardige, 17.
10   Hoppenbrouwers, ‘Territorialiteit en landsheerlijkheid’, 15.

Afb. 1.2  Het provinciaal depot van de ROB (later overgedragen aan de Provincie Noord-Brabant) bij het 
begin van dit onderzoek. In de dozen links een deel van het vondstcomplex van het kasteel van Dongen zo-
als dit er in 2000 uitzag.
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20 1 Grensgebied tussen zand en veen

is het bestaan van dit materiaal niet of slechts in heel kleine kring bekend. Ook zijn nogal 
eens alleen foto’s, veldtekeningen of de fysieke vondsten bewaard gebleven en is informa-
tie die context zou moeten bieden, zoals dagrapporten en verslaglegging van onderzoeks-
methodiek, verloren gegaan of nooit vastgelegd. Het ontsluiten en analyseren van de gege-
vens uit deze ‘verborgen’ archeologisch collecties moet de komende jaren doorgaan. Het 
gaandeweg wegvallen van archeologen, zowel amateurs als professionals, leidt immers tot 
verlies van gegevens waardoor de betekenis van de nu nog bestaande datasets enorm zal 
afnemen. Uitgangspunt dient daarbij te zijn dat iedere afzonderlijke dataset, elke collec-
tie, van wetenschappelijk nut en waarde is totdat het tegendeel is bewezen.

Opgegroeid in het studiegebied heb ik gezien hoe de lokale archeologie zich ontwikkel-
de. Veel van deze ontwikkelingen heb ik uit de eerste of tweede hand meegemaakt en ik 
kan een beroep doen op de herinneringen van onderzoekers die hier vroeger onderzoek 
hebben gedaan en op de publicaties en gegevens die zij in veel gevallen hebben nagelaten. 
Het zijn echter juist de reeds overleden onderzoekers die node worden gemist wanneer 
we nieuwe vragen aan hun gegevens willen stellen. Regelmatig blijkt dat hun data ons het 
antwoord op nieuwe vragen schuldig blijven.

Voor dit onderzoek zijn diverse archeologische datasets gebruikt. Een dataset bestaat uit 
het geheel aan documentatie dat op vindplaatsniveau bewaard bleef en het bijbehorende 
vondstcomplex. Zeker voor de oudere onderzoeken geldt vaak dat slechts de collectie van 
archeologische vondsten (deels) bewaard is gebleven. De verschillende soorten van ge-
raadpleegd archeologisch onderzoek zijn booronderzoek, proefsleuvenonderzoek, opgra-
ving of noodonderzoek. De uitvoerders variëren van de Rijksdienst voor het Oudheidkun-
dig Bodemonderzoek (of de opvolgers daarvan), lokale amateurarcheologen, gemeentelijk 
archeologen en opgravingsbedrijven tot universiteiten.

Tabel 1.1 De key sites naar onderzoekthema’s

Vindplaats Gemeente Onderzoeksthema’s

Bierstraat 1991-1992 Geertruidenberg Nederzettingen; voedseleconomie; middelen van bestaan; 
handelsnetwerken.

Venestraat 1997 Geertruidenberg Voedseleconomie; middelen van bestaan.

Hofstede 1976 Geertruidenberg Nederzettingen; kasteelterreinen.

Garage Kwaaitaal 
Geertruidenberg 2005

Geertruidenberg Nederzettingen; voedseleconomie; middelen van bestaan; 
handelsnetwerken.

Grotestraat 266 2008 Waalwijk Nederzettingen; voedseleconomie; middelen van bestaan.

Kasteelterrein Dongen 
1979-1988

Dongen Kasteelterreinen; voedseleconomie; middelen van be-
staan.

Kasteelterrein Strijen 
1974-1985

Oosterhout Kasteelterreinen; voedseleconomie; middelen van be-
staan.

Vrachelen 3-Vlindervallei 
1998-2004

Oosterhout Nederzettingen; voedseleconomie; middelen van bestaan; 
handelsnetwerken.

Vrachelen 4/5-Contreie 
2010

Oosterhout Nederzettingen; voedseleconomie; middelen van bestaan; 
handelsnetwerken.

Weststad 3-Steelhoven 
1999-2001

Oosterhout Nederzettingen; voedseleconomie; middelen van bestaan; 
handelsnetwerken.
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 1.1 Vraagstelling en inkadering 21

Een aantal grotere archeologische onderzoeken komt binnen deze studie in meerdere 
thema’s terug. In het onderhavige onderzoek zijn deze sites voor verschillende vraagstel-
lingen het meest informatief. Deze key sites wil ik daarom al op deze plaats introduceren 
en geografisch duiden (zie tabel 1.1 en afb. 1.3). De diverse kerkopgravingen komen in 
hoofdstuk 9 uitvoerig aan de orde en worden daar gepresenteerd.

De opgravingen van Bierstraat en Venestraat betreffen twee archeologische onderzoe-
ken in de historische binnenstad van Geertruidenberg uitgevoerd door de lokale oud-
heidkundige kring.11 Het onderzoek aan de Bierstraat duurde ongeveer een jaar en hierbij 
werd een klein oppervlak in diverse vlakken en werkputten opgegraven. Het is een van de 
meest vondstrijke archeologische onderzoeken uit het studiegebied en een van de best ge-
documenteerde. Uit de periode van de twaalfde tot en met de negentiende eeuw zijn ver-
schillende niveaus en afvalkuilen teruggevonden en opgegraven. Hierdoor zijn de onder-
zoeksgegevens van deze dataset bij uitstek geschikt voor het vormen van een diachroon 
beeld van de voedseleconomie en van handelsnetwerken, zoals die kunnen worden afge-
leid uit het voorkomen van aardewerk.

Het onderzoek Venestraat was een noodopgraving van een laatmiddeleeuws leerlooie-
rijterrein en van latere stedelijke bebouwing in het verlengde van de Geertruidenbergse 
Markt. Met de aangetroffen botresten en de inhoud van enkele afvalkuilen is het mogelijk 
meer greep te krijgen op het veertiende-eeuwse looiersbedrijf en de levendige runderhan-
del in Geertruidenberg.

11   Respectievelijk Koopmanschap en Zijlmans, Archeologisch rapport 5 en Koopmanschap en Zijlmans, Archeolo-
gisch rapport 2.

 Kasteelterrein Dongen

Vrachelen3-Vlindervallei
 Vrachelen 4/5-Contreie

Kasteelterrein Strijen

 Weststad 3-Steelhoven

Hofstede 1976

GKG 2005

Venestraat 1997

Bierstraat 1991-1992

 Grotestraat 266

Afb. 1.3 De ligging van de vindplaatsen uit tabel 1.1.
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Afb. 1.4 Een van de runderschedels met hoornpitten uit opgraving in de Venestraat te Geertruidenberg.

Afb. 1.5 Een van de bodemprofielen in de opgraving van Garage Kwaaitaal bleek uiterst informatief met be-
trekking tot de vroege middeleeuwse bewoning van Geertruidenberg.
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In 1976 groef de oudheidkundige kring van Geertruidenberg aan de Brandweg nabij de 
stad de fundering op van een complete hofstede.12 De vondst van enkele losse bakstenen 
in een sloot waren destijds voldoende aanleiding om een nader onderzoek in te stellen. 
Dit resulteerde in een schoolvoorbeeld van een hoofdcomplex van een veertiende-eeuwse 
en mogelijk laat dertiende-eeuwse omgrachte woning.

De opgraving in 2005 van de voormalige Garage Kwaaitaal in de binnenstad van Geer-
truidenberg werd vooral bekend door de vondst van ‘het zwaard van Geertruidenberg’.13 Dit 
noodonderzoek leverde echter ook diverse dertiende-eeuwse afvalkuilen op, plus talrijke 
resten van de stedelijke bebouwing naast het laatmiddeleeuwse klooster Sint-Catharinadaal.

In 2008 groef het ingenieursbureau Oranjewoud B.V. (nu Antea Group) op het voor-
malige Waveemterrein in Waalwijk onder saneringscondities de resten op van één van de 
grootste bierbrouwerijen van Waalwijk.14 In de zone tussen de brouwerij en de Grotestraat 
werden de resten aangetroffen van een veertiende- en vroeg vijftiende-eeuws erf waarvan 
de hoofdbebouwing niet werd aangetroffen. Een enkel bijgebouw werd wel teruggevon-
den, maar het belangrijkst bleek een zone met allerhande afval met zowel dierlijk botma-
teriaal als regulier huisafval zoals aardewerk. Doordat de verschillende afvallagen goed 
waren geconserveerd, was het voor het eerst mogelijk in de Waalwijkse binnenstad een 
pollenonderzoek uit te voeren.

In Dongen werden in de periode 1979-1988 door achtereenvolgens de ROB, de gemeen-
telijke archeologische dienst Tilburg, de lokale heemkundekring en het Instituut voor 
Toegepast Historisch Onderzoek (ITHO) de verschillende onderdelen van het kasteel van 
Dongen opgegraven.15 De collectie archeologica die dit opleverde, bestond tot voor kort 
uit een onuitgewerkte dataset, op niet minder dan vier verschillende manieren geadmi-
nistreerd en gecatalogiseerd en bestaande uit 20.000 archeologisch relevante vondsten. 
Door uitwerking in het kader van dit onderzoek is één van de best opgegraven en over-
zichtelijk uitgewerkte kasteelterreinen uit Noord-Brabant beschikbaar gekomen voor ver-
gelijkend onderzoek.

Het onderhavige onderzoek bevat ook de resultaten van vier key sites uit Oosterhout. 
De collectie van het kasteel van Oosterhout, ook bekend als het kasteel Strijen, kwam tot 
stand in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Oorspronkelijk werden de vondsten uit 
1974 verdeeld onder vier amateurarcheologen die het onderzoek hadden verricht, terwijl 
de ROB de vondsten uit 1985 achterliet bij de lokale correspondent Mohamed Bahiaoui. 
Hij bracht rond 2006 de hele collectie weer bijeen en maakte, samen met mij, een inte-
grale beschrijving. Dat leverde een kijkje op in de midden veertiende-eeuwse keuken van 
Willem van Duvenvoorde, één van de meest invloedrijke edellieden in de toenmalige Ne-
derlanden. Ook resulteerde dit onderzoek in een eerste beeld van de vroegste productie 
van de lokale, Oosterhoutse pottenbakkers.16

De vlakdekkende opgravingen op Vrachelen 3-Vlindervallei werden tussen 1998 en 
2004 uitgevoerd door de voormalige gemeentelijke archeologische dienst van Oosterhout 

12   Koopmanschap en Zijlmans, Archeologisch rapport 4.
13   Koopmanschap en Zijlmans, Archeologisch rapport 1.
14   Koopmanschap, Archeologisch onderzoek Grotestraat 266 te Waalwijk.
15   Koopmanschap (red.), In Dongen stond een huis.
16   Koopmanschap en Bahiaoui, De archeologische collectie van het kasteelterrein van Strijen.
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Afb. 1.6 De huidige toestand van 
de torenruïne van kasteel Strijen.

Afb. 1.7 Grote vlakdekkende op-
gravingen worden in Noord-Bra-
bant steeds zeldzamer. Hier de 
opgravingen Oosterhout-Vlinder-
vallei in 2003.
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en leverden een circa vier hectare groot terrein op met nederzettingsresten uit de ijzer-
tijd, de laat-Karolingische periode en de volle en late middeleeuwen. Een kleine honderd 
gebouwstructuren werden tijdens de uitwerking herkend, waardoor deze vindplaats zich 
kan meten met de nederzettingsterreinen van Dommelen, Lieshout en Nistelrode. Deze 
vindplaats is in 2014 op basisniveau uitgewerkt, maar verwacht mag worden dat de data-
set nog de nodige nieuwe inzichten in de bewoningsgeschiedenis van West- en Midden-
Brabant kan opleveren.17

In 2010 vonden vergelijkbare opgravingen plaats in het gebied Vrachelen-Contreie, di-
rect ten noorden van de opgravingen Vrachelen 3-Vlindervallei. Deze werden uitgevoerd 
door ADC Archeoprojecten. Hier lag de nadruk op bewoningssporen en grafresten uit de 
periode van de late bronstijd tot en met de vroege Romeinse tijd.18 Niettemin leverde deze 
circa twintig hectare omvattende opgraving eveneens bewoningsresten op uit de volle en 
late middeleeuwen. In deze studie worden deze middeleeuwse resten voor het eerst ge-
combineerd met de resultaten van Vrachelen 3-Vlindervallei.

Als tiende en laatste key site geldt het archeologisch onderzoek van de gemeentelijke ar-
cheologische dienst Oosterhout ter hoogte van Weststad 3-Steelhoven.19 Op deze vindplaats 
direct ten zuiden van de Rijksweg A59 werden de resten van een bronstijdboerderij en een 
erf uit de volle en late middeleeuwen opgegraven. Het erf hoorde bij het historisch beken-
de gehucht Klein Steelhoven dat naast het dorp Steelhoven lag. Dit Steelhoven bevond zich 
waar tegenwoordig een groot kassencomplex staat en alleen de naam van een benzinesta-
tion nog aan het dorp herinnert. Opgegraven gebouwplattegronden zijn van Steelhoven 
tot nu toe de enige archeologische resten. Aangenomen wordt dat het dorp geheel verlo-
ren ging als gevolg van de bouwwerkzaamheden in de zestiende-eeuwse vestingzone van 
Geertruidenberg. Het dorp moest het veld ruimen voor één grote en enkele kleinere schan-
sen. De bouw van de kassen vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw zullen eventuele 
resten in de bodem evenmin goed hebben gedaan en de resultaten van de opgravingen 
uit de periode 1999-2001 zijn vooralsnog de enige beschikbare archeologische gegevens.

In vogelvlucht zijn hiermee de inhoudelijk belangrijkste key sites van dit onderzoek ge-
presenteerd. Details, tekeningen en de meer specifieke resultaten voor de deelthema’s 
komen in de hierna volgende hoofdstukken aan de orde. De verantwoording voor het 
werken met deze datasets is voor elke opgraving vastgelegd in afzonderlijke rapporten of 
publicaties waarnaar ik steeds verwijs. Een aantal algemene conclusies en inzichten die ik 
heb verworven bij het werken met alle gebruikte datasets en collecties bespreek ik geza-
menlijk verderop in dit hoofdstuk.

Door te werken met deze tien key sites en op onderdelen ook gebruik te maken van alle 
overige beschikbare archeologische gegevens ontstaat een zo compleet mogelijk beeld van 
wat we nu weten van de archeologie van het studiegebied, ongeacht of het een basisrap-
port betreft of alleen informatie over de determinatie en het aantal scherven van een be-
paalde locatie. Door deze bewoningsresten vervolgens te plaatsen binnen het conceptuele 
kader van een diachrone geschiedenis van landschap en bewoning, met bijzondere aan-
dacht voor de ‘draagkracht’ van het landschap, en door aansluiting te zoeken bij het ge-

17   Koopmanschap, De huisplattegronden van Vrachelen 3-Vlindervallei.
18   Roessingh en Blom, Graven op de Contreie.
19   Koopmanschap, Dijk en Spoelstra, Uitwerking opgraving Weststad 3/Steelhoven.
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voerde historisch-geografische debat, ontstaat voor het eerst een landschapsbiografie over 
een periode van 350 jaar van een gebied dat als grensgebied een voorname plaats inneemt 
in de Brabantse en Hollandse geschiedenis.

Twee vanzelfsprekende landschappen?

De keuze voor de westelijke Langstraat en de zandrand ten zuiden daarvan als geogra-
fisch afgebakend onderzoeksgebied is vooral interessant omdat dit twee losse elementen 
zijn die niet eerder in samenhang zijn onderzocht. Beide bevinden zich langs de rand van 
twee historisch-geografisch onderzochte gebieden. De Langstraat is als veenontginnings-
gebied uitgebreid uiteengerafeld in zijn systeem van achterkades.20 Het zuidelijke zand-
gebied is door Leenders uitputtend beschreven tot aan Antwerpen toe.21 Daar waar beide 
gebieden elkaar raken, ontbreekt echter een stuk historie. En dat terwijl mag worden ver-
ondersteld dat nederzettingen uit het zandgebied zoals Geertruidenberg en Raamsdonk 
hun economische voorspoed en ontwikkeling gedurende de late middeleeuwen mede te 
danken hadden aan het ontgonnen veengebied. Deze studie beoogt die lacune te vullen 
en op zoek te gaan naar de samenhang tussen beide kunstmatig onderscheiden gebieden.

Een afzonderlijke geschiedschrijving van de bewoning van beide gebieden bestaat niet, 
ondanks het potentieel van twee stedelijke nederzettingen met privileges en een rijk agra-
risch achterland. De situatie als grensgebied tussen Holland en Brabant gaf aanleiding tot 
een diversiteit aan historische bronnen die handelen over rechtszaken met betrekking tot 
eigendomssituaties en die tot op heden veelal onderbelicht zijn gebleven. Deze bronnen 
zijn ontsloten in oorkondeboeken van het noorden van het hertogdom Brabant en die van 
het graafschap Holland en Zeeland. Voor de veertiende eeuw en later kan gebruik wor-
den gemaakt van de oorkonden uit het archief van de Nassause Domeinraad waarin onder 
meer stukken bewaard bleven uit de archieven van de heren van Breda.22

Omdat vanouds veel archeologisch onderzoek in de provincie Noord-Brabant is uitge-
voerd in het oosten van de provincie weten we relatief veel over rurale nederzettingen in 
het dekzandlandschap. Tegelijkertijd is het zo dat van de grote nederzettingsterreinen die 
daar zijn onderzocht, momenteel alleen de resultaten van Dommelen, Weert, Nederweert, 
Nistelrode, Lieshout en Someren zijn gepubliceerd.23 Voor de nederzetting van Geldrop 
laat een complete publicatie met een reconstructie van de ontwikkeling nog op zich wach-
ten. Het archeologisch onderzoek dat in de van oorsprong laatmiddeleeuwse steden in 
Noord-Brabant en het aangrenzende Zuid-Holland is uitgevoerd, is dusdanig omvangrijk 
dat er nog niet eens een begin is van een ruimtelijke synthese. De locatiekeuze en ont-
wikkeling van deze nederzettingen in het landschap kunnen daardoor slechts beperkt en 
in algemene lijnen worden geschetst. Daar de onderhavige studie wel een dergelijke syn-
these beoogt, kan deze worden gezien als baanbrekend voor de microregio van de Lang-
straat en de zuidelijke zandrand in het bijzonder en voor de Grote Waard in het algemeen.

Het model van Olwig: soorten landschappen

De essentie van deze studie is dat de archeologische data worden geplaatst in de context 
van het landschap. Het begrip ‘landschap’ wordt hier gebruikt zoals Olwig dit in 1996 uit-
eenzette en Kolen het in 2005 hanteerbaar maakte voor de archeologie.24 Dit landschapbe-
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grip gaat dieper dan het historisch-geografisch gedefinieerde cultuurlandschap dat uitgaat 
van het natuurlijk landschap waarin de mens gedurende langere tijd heeft ingegrepen en 
veranderingen heeft aangebracht. Olwig stelt dat het landschap als begrip divers van aard 
is en door de tijd heen verschillende betekenissen heeft gehad voor verschillende groepen 
mensen.25 Het begrip landschap en de afgeleiden daarvan in kunst, literatuur en weten-
schap moeten worden bezien binnen de context en tijd waarin de term wordt gebezigd.

In dit onderzoek definieer ik het landschap als een vooraf afgekaderd gebied waarvan 
de archeologische data in sociaal, economisch en politiek opzicht worden geduid. Deze 
afzonderlijke aspecten van hetzelfde gebied zijn niet altijd even duidelijk te begrenzen en 
lopen soms in elkaar over. Zoals in hoofdstuk 2 nader wordt uiteengezet, vormen deze 
drie invalshoeken het uitgangspunt voor het beschrijven en bevragen van de archeologi-
sche gegevens. Het Olwigiaans landschap is daarmee te definiëren als zowel een gemeen-
schap van mensen die een zeker hoeveelheid land bewoont en bewerkt, als ook het territo-
rium dat deze gemeenschap als ‘eigen’ beschouwt.26 Op deze manier wordt het mogelijk 
een zoveel mogelijk doorlopende ontwikkeling van het studiegebied te schetsen, waarbij 
hiaten vooral het gevolg zijn van de aard van het archeologisch materiaal of van een ver-
schil in onderzoeksintensiteit.

Als voorbeeld gebruik ik hier de opgraving van de resten van een omgrachte hofstede 
die in 1976 ten zuiden van Geertruidenberg werd opgegraven. Deze herenhoeve uit de 
veertiende eeuw is een exponent van een politiek landschap aangezien de hoeve de wo-
ning moet zijn geweest van een lokale ambachtsheer. Als ondergeschikte van zijn leen-
heer maar tegelijk ook als ambachtsheer over de personen in zijn ambacht onderscheidde 
hij zich in zijn woning duidelijk van de andere bewoners van het gebied. De hofstede is 
daarmee zowel onderdeel van een sociaaleconomisch landschap als van een ruimtelijk-fy-
siek landschap dat zich laat onderscheiden aan de hand van de nederzettingspatronen. Op 
basis van de omvang van het omgrachte complex en de aangetroffen gebouwresten kun-
nen we een beeld vormen van de functies van de hofstede als zetel van juridisch gezag, 
maar ook als centrum voor de inning van agrarisch surplus. Dit surplus werd verkregen 
uit de omliggende landerijen die niet noodzakelijkerwijs archeologisch hoeven te zijn te-
ruggevonden en onderzocht. Zo bezien levert een enkele archeologische vindplaats een 
duidelijke bijdrage aan ons beeld van de verschijningsvorm van het lokale landschap en 
de menselijke aanwezigheid daarin.

20   De Bont, Al het merkwaardige; Hoppenbrouwers, ‘Territorialiteit en landsheerlijkheid’.
21   Leenders, Van Turnhoutervoorde.
22   Van Hoof, Schreuder en Slot, De archieven van de Nassause Domeinraad.
23   Dommelen: Theuws, Verhoeven en Van Regteren Altena, ‘Medieval Settlement at Dommelen’; Weert: Dijkstra, 

Middeleeuwse bewoningssporen; en Dijkstra, De ontwikkeling van het middeleeuwse cultuurlandschap; Nederweert: 
Hiddink (red.), Opgravingen op Kampershoek Noord; Nistelrode: Janssen (red.), Bewoningsdynamiek op de Maas-
horst; Lieshout: Hiddink e.a., Beekseweg te Lieshout en Someren; De Boer en Hiddink, Opgravingen in Water-
dael III.

24   Olwig, ‘Recovering the Substantive Nature’; Kolen, De biografie van het landschap, 5.
25   Olwig, ‘Recovering the Substantive Nature’, 632-633.
26   Kolen, De biografie van het landschap, 5.
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Ontginningsgeschiedenis of bewoningsgeschiedenis

Het studiegebied maakt grotendeels onderdeel uit van de laatmiddeleeuwse Grote Waard. 
Deze polder omvatte de streek rond Dordrecht tot aan Werkendam, de rivierlandjes van 
Strijen en het veengebied rondom Geertruidenberg tot en met Waalwijk en Dussen.27 Het is 
dit gebied dat de graaf van Holland op 3 november 1200 verloor aan de Brabantse hertog.28 
Voortaan hield de graaf het in leen van de hertog. De Grote Waard bestaat uit een noorde-
lijk deel en een zuidelijk deel. Het gedeelte noordelijk van de oude Maasloop wordt daar-
bij aangeduid als de kleizijde van de waard, het deel ten zuiden hiervan als de veenzijde.29

Het noordelijk deel van hier bestudeerde gebied maakt deel uit van deze veenzijde. Het 
gaat om het veengebied tussen Geertruidenberg en Waalwijk. Anders dan in eerdere on-
derzoeken wordt de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van dit gebied hier beke-
ken in samenhang met die van het zuidelijker gelegen zandgebied. Gezien vanaf de oude 
Maasloop ligt het veen op het onderliggende dekzand, dat in zuidelijke richting oploopt. 
Het natuurlijk reliëf verloopt niet langs rechte lijnen maar heeft een globale U-vorm. De 
uiteinden van deze vorm worden gevormd door het huidige Geertruidenberg en Waal-
wijk, terwijl Dongen de onderzijde van de U vormt. Deze landschappelijke situatie maakt 
dat de ontginners in de late middeleeuwen niet alleen rekening moesten houden met het 
water uit de lager gelegen veenontginningen aan de Maas, maar dat zij ook het water van 
het hoger gelegen dekzandgebied het hoofd moest bieden. De rivier de Donge vormde de 
hoofdafvoer van het water van het dekzandgebied, naast enkele kleinere watersystemen. 

Dongen
Oosterhout

Waalwijk

Loon op Zand

Geertruidenberg

Klei

Zand

Veen

Maas

Donge

Afb. 1.8 Globale weergave van de scheiding tussen het voormalige veengebied en het zandgebied, met de 
belangrijkste waterlopen.
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De Bont stelt dat als gevolg van veranderingen in de waterhuishouding van de oude Maas-
loop de afwatering van de veenzijde van de latere Waard sterk verslechterde.30 Dit werkte 
de vorming in de hand van een uitgebreid veengebied met veengroei die volgens De Bont 
zeker al rond 800 na Christus bezig was. De aanvang van de bewoning wordt traditioneel 
pas kort na het jaar 1000 gedateerd.

Het is opmerkelijk dat voor de veengebieden wordt gesproken over ontginningsgeschie-
denis, terwijl voor de zandgebieden vaak de term bewoningsgeschiedenis wordt gebruikt. 
Hier verstaan we onder de ontginningsgeschiedenis de daadwerkelijke ontginning en 
openlegging van het gebied tussen 1100 en 1450. Onder de bewoningsgeschiedenis be-
grijpen we de ontwikkelingen van de nederzettingen in het hele studiegebied. Het is van 
belang daarbij te kijken naar de grotere verbanden van nederzettingen als geheel. Door 
de keuze voor archeologie als belangrijkste bron is er echter ook aandacht voor het enkele 
erf dat is onderzocht. Juist in een bewoningsgeschiedenis wordt de historische mens tast-
baar: door zijn afval, zijn woning of door zijn botten.

De plaats van dit onderzoek in het historisch-geografisch debat

Wetenschappelijk gezien haakt deze studie aan bij verschillende discussies en vraagstuk-
ken die grotendeels nog actueel zijn. De eerste discussie is die van de bewoningsgeschie-
denis van de microregio van de Langstraat. Fockema Andreae bracht in acht afzonderlijke 
studies de middeleeuwse historie van diverse waterschappen, waaronder de Grote Waard, 
voor het voetlicht.31 Rentenaar ging in zijn artikel uit 1965 dieper in op de bewoningsge-
schiedenis van de Langstraat.32 Zijn bronnenmateriaal stelde hem in staat in te zoomen 
op de vroege ontginningen en de wijze waarop het gebied tussen de veenontginningen 
en de zuidelijke zandrand gedurende de veertiende eeuw uiteindelijk werd verdeeld. Stol 
nam in 1981 de bodem als uitgangspunt en trachtte vanuit een bodemkundige en histo-
risch-geografische benadering de bewonings- en ontginningsgeschiedenis van de Grote 
Waard nader te duiden.33

Met het werk van Hoppenbrouwers en De Bont kwam in 1993 een voorlopig einde 
aan deze discussie. Hoppenbrouwers stelde een alternatieve ontginningsvolgorde voor: 
de ontginning vanaf de elfde eeuw vond volgens hem niet plaats vanaf de zuidelijke oe-
verwal van de Maas, maar gebeurde vanaf de Langstraat gelijktijdig in noordelijke en in 
zuidelijke richting.34 De Bont hield vast aan de al door Fockema Andreae voorgestelde ont-
wikkeling, maar voegde aan de discussie toe dat na de watersnood in de vroege vijftiende 
eeuw ook het noordelijk deel van het landschap langzaam weer opnieuw in ontginning 
werd gebracht.35 Dit kon echter pas gebeuren nadat deze gronden gedurende de vijftien-

27   Fockema Andreae, ‘De Grote of Zuidhollandse waard’, 1.
28   Koch (red.), Oorkondenboek van Holland en Zeeland I, 407-412, nr 244 (3 november 1200).
29   Zie De Bont, ‘Schoone cleijlanden’, 53.
30   Voor dit en het volgende: De Bont, ‘Schoone cleijlanden’, 48.
31   Fockema Andreae, ‘De Grote of Zuidhollandse Waard’.
32   Rentenaar, ‘Overmate ten zuiden van de Oude Maas’.
33   Stol, ‘Opkomst en ondergang’.
34   Hoppenbrouwers, ‘Territorialiteit en landsheerlijkheid’.
35   De Bont, Al het merkwaardige.
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de en zestiende eeuw op het water waren herwonnen. Deze nieuwe kleigronden werden 
vooral benut als hooiland, al zullen delen in het begin mogelijk ook voor akkerbouw zijn 
benut. Om de oude eigendomssituatie zoveel mogelijk te herstellen naar de situatie van 
voor 1421 werd de zuidelijk van de Langstraat bewaard gebleven perceelsindeling als het 
ware met de Langstaat als spiegelas over het nieuw ontgonnen kleigebied heen gelegd.

In 1996 besteedde ook Leenders in zijn dissertatie kort aandacht aan de discussie tus-
sen Hoppenbrouwers en De Bont, waarbij de these van de laatste als meest waarschijnlijk 
werd aangeduid.36 In 2009 greep De Bont terug op zijn eerdere werk over de Langstraat.37 
Op basis van in de tussentijd uitgevoerd geologische en geomorfologische onderzoek kon 
hij de bodemkundige situatie voor het gebied verder uitdiepen, wat leidde tot een bevesti-
ging van zijn historisch-geografische model uit 1993.

Het hier geschetste debat steunt vooral op historische en historisch-geografische bron-
nen. Bij vergelijking van het werk van Fockema Andreae uit 1950 met dat van De Bont uit 
2009 blijkt wel in die zes tussenliggende decennia veel aanvullende geomorfologische, 
bodemkundige en historische gegevens beschikbaar zijn gekomen. Wat alle genoem-
de studies gemeen hebben, is dat de auteurs geen gebruik hebben kunnen maken van 
archeologische data, ondanks een archeologische onderzoeksgeschiedenis vanaf 1892. 
Enerzijds bleef het aantal vlakdekkende onderzoeken tot 1990 beperkt, anderzijds waren 
onderzoeken nog niet gerapporteerd of ontsloten. In wat hier volgt, wordt juist deze ar-
cheologische dataset in de discussie ingebracht, waarbij de beide modellen uit 1993 voor 
de ontginningsbasis worden getoetst.

Het tweede thema is de nederzettingsontwikkeling binnen het studiegebied. Dit bouwt 
voort op het intensieve onderzoek dat sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is ver-
richt op de zandgronden van voornamelijk het zuidoosten van Noord-Brabant. Vanaf de 
jaren negentig is vergelijkbaar onderzoek ook op gang gekomen voor Midden- en West-
Brabant. Vooralsnog lijkt daarbij sprake te zijn van regionale verschillen binnen een gro-
tere, relatief eenvormige ontwikkeling. De keuze tussen een situering van de nederzetting 
te midden van de akkercomplexen of juist langs de rand daarvan zorgde aan het begin van 
de dertiende eeuw voor een ware transformatie van het landschap en daarmee ook van het 
bodemarchief. Voor het noordelijke (veen)gedeelte van het studiegebied wordt aangeslo-
ten bij het onderzoek naar de ontwikkeling in huisplattegronden en nederzettingsvormen 
in het westen en het midden van Nederland. Hoewel er tot nu toe uit het studiegebied 
geen complete dertiende-eeuwse of vroegere huisplattegronden bekend zijn, kan een ver-
gelijking met veennederzettingen elders wel een eerste beeld bieden van de ontwikkeling 
van nederzettingen in het veenlandschap van het studiegebied.

Als derde thema raken de stadsontwikkeling en de relatie met het achterland van Geer-
truidenberg en Waalwijk aan het stedendebat dat onder meer door Sarfatij en Rutte is ge-
voerd.38 Recent hebben Bijsterveld en Theuws betoogd dat de relatie tussen stad en plat-
teland een wederkerige is.39 Zij stellen vast dat het platteland geen slaafse volger werd van 
de stad. Zo wist ’s-Hertogenbosch de Meierij in veel opzichten te domineren, maar kon 
dat niet beletten dat de Meierij vanaf de zestiende eeuw op politiek en economisch gebied 
haar eigen koers uitzette. In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op een vergelijking met 
Dordrecht, de andere grote, laatmiddeleeuwse stad van de Grote Waard. Sarfatij heeft na 
jarenlange studie een eerste synthese van de ontwikkeling van Dordrecht geschreven aan 
de hand van archeologische onderzoeksresultaten en die aangevuld met historische gege-
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vens. Hij kon daarbij bouwen op een reeks van goed toegankelijke bronnen. Tegelijkertijd 
moeten we constateren dat ook de omvang van het uitgevoerde archeologische onderzoek 
in Geertruidenberg en zeker in Waalwijk te beperkt is om de ontwikkeling zo genuan-
ceerd te kunnen schetsen als Sarfatij heeft gedaan voor Dordrecht.

Chronologische afbakening

Op basis van het beschikbare archeologisch bronnenmateriaal moeten we constateren dat 
het beeld vóór de twaalfde eeuw op zijn best als fragmentarisch kan worden gekenschetst. 
De zandrand was toen bewoond, maar voor de rest van het gebied zijn we niet of nauwe-
lijks geïnformeerd. Het weinige dat we weten maakt wel dat we bewoning in het veendeel 
moeten uitsluiten. Een startpunt voor dit onderzoek aan het begin van de twaalfde eeuw 
is daarmee vanzelfsprekend. Het midden van de vijftiende eeuw is als eindpunt gekozen 
omdat dat vijfentwintig jaar na de laatste Sint-Elisabethsvloed ligt. Na de stormvloeden 
van 1418, 1421 en 1424 was het gebied economisch te gronde gericht. Door niet in 1424 te 
stoppen, het jaar van de laatste stormvloed, maar in 1450 verwacht ik zicht te krijgen op 
het eerste herstel na de laatste stormvloed. Hoe het gebied uiteindelijk de watersnood te 
boven kwam en hoe het nieuwe landschap zich vormde, is een studie op zich.40

Omwille van de leesbaarheid hanteren we hier als breukpunt van de volle middeleeu-
wen en de late middeleeuwen het begin van de twaalfde eeuw. In de archeologie is het 
gebruikelijk hiervoor (ongeveer) het jaar 1000 te hanteren. Door dit punt nu – voor de 
gelegenheid van dit onderzoek – een eeuw naar het heden te verschuiven, kunnen de re-
sultaten helder aan de lezer worden gepresenteerd zonder steeds te hoeven wisselen tus-
sen de begrippen volle en late middeleeuwen.

Vijf deelvragen binnen twee onderzoeksperspectieven

Om de centrale vraag uit de inleiding te kunnen beantwoorden worden de beide onder-
zoeksthema’s in afzonderlijke hoofdstukken behandeld en zijn de volgende vijf deelvra-
gen geformuleerd:
1  Wat was de landschappelijke en agrarische basis voor de ontginningen? Bij de beant-

woording van deze vraag gaan we na waaruit het landschap bestond tijdens en na de 
ontginning en wat de agrarische bedrijfsvoering bijdroeg aan de ontginning. Welke be-
perkingen legde het landschap vanwege de fysische geografische ondergrond op aan de 
ontginners? Deze vragen komen aan bod in de hoofdstukken 3, 5 en 6.

2  Was er sprake van een ontwikkeling in de bevolkingsomvang van het studiegebied en 
zo, ja hoe was deze? Hoe kon men voorzien in de benodigde middelen van bestaan? 
Deze vragen staan centraal in de hoofdstukken 4, 6 en 7.

3  Wat was de ontwikkeling van nederzettingen in het studiegebied, zowel op het micro-

36   Leenders, Van Turnhoutervoorde.
37   De Bont, ‘Schoone cleijlanden’.
38   Sarfatij, Archeologie van een deltastad; Rutte, Stedenpolitiek en stadsplanning; Rutte, ‘Stadslandschappen’.
39   Voor dit en het volgende: Bijsterveld en Theuws, ‘Vroege stadswording in Nederland’, 106.
40   Een eerste aanzet hiertoe op basis van historische gegevens is terug te vinden in Wikaart e.a., ‘Nijet dan water 

ende wolcken’.
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niveau van het afzonderlijke erf, op het mesoniveau van een landelijke of stedelijke ne-
derzetting als op het macroniveau van het hele studiegebied. De vragen hierbij zijn: wel-
ke soorten nederzettingsterreinen kunnen we archeologisch onderscheiden en wat was 
hun ontwikkeling tussen 1100 en 1450? Deze vragen komen aan bod in hoofdstuk 5.

4  Wie waren binnen het studiegebied de motor achter de ontginningen? Waren dit de 
landsheren of de lokale adel, of werden de veenontginningen door de lokale bevolking 
gedragen? Deze vragen komen terug in hoofdstuk 8.

5  In hoeverre kan de ontwikkeling van de kerkgebouwen in een bepaald gebied inzage ge-
ven in de economische welvaartsontwikkeling? Daarbij wordt de hypothese gehanteerd 
dat de voornaamste motieven voor nieuwbouw, onderhoud en vergroting van kerken 
zijn gelegen in de economische voorspoed en het politiek zelfbewustzijn van een groei-
ende bevolking. Deze vraag staat centraal in hoofdstuk 9.

Op basis van de beantwoording van deze vijf deelvragen wordt vervolgens in hoofdstuk 12 
een diachroon antwoord geformuleerd op de centrale vraagstelling. Dit wordt dan ingeka-
derd binnen het raamwerk van de discussies die in hoofdstuk 2 zijn gepresenteerd, zowel 
voor het onderzoeksperspectief van de ruimtelijk-fysieke ontwikkeling als voor de sociaal-
economische ontwikkeling.

1.2 Het bronnenmateriaal

De archeologie onderzoekt in essentie de materiële resten die door menselijk handelen in 
de bodem zijn achtergebleven. Het begrip materiële resten moet daarbij zo ruim mogelijk 
worden opgevat. Het gaat niet alleen om die ene losse scherf of die ene paalkuil maar ook 
om de context waarbinnen dit alles wordt aangetroffen. Zo is een opgraving of proefsleuf 
een boek dat tijdens het veldwerk op meerdere pagina’s tegelijkertijd wordt gelezen. Con-
text, zoals de aard van een spoor of de datering ervan, stelt de archeoloog in staat om dat 
wat zich hier heeft afgespeeld te reconstrueren en er betekenis aan te geven. Dit gebeurt 
binnen een conceptueel archeologisch kader, maar ook in een historische tijdlijn. Hoe 
meer gegevens er beschikbaar zijn, des te dieper kan de archeologische analyse komen. 
Veel van de context gaat verloren wanneer een archeologisch onderzoek niet goed wordt 
gedocumenteerd. De dataset waarin de context besloten ligt, bestaat voor veel oud onder-
zoek alleen nog in het geheugen van de opgravers van destijds.

In essentie kan, zo stelt Kolen, ‘een sociaal leven’ ook worden verondersteld voor de ar-
cheologische voorwerpen en gegevens van oud archeologisch onderzoek.41 Bij tentoonstel-
lingen in wijkcentra en kleine musea waren het tot in de jaren tachtig vaak dezelfde voor-
werpen die telkens weer voor het voetlicht werden gebracht. Onderzoekers van de lokale 
heemkundekring werden gezien als lokale autoriteiten van de dorps- of streekarcheolo-
gie op basis van het onderzoek dat zij hadden verricht, maar dat veelal nog was niet uitge-
werkt. Dit laatste maakte hun ideeën en verhalen voor buitenstaanders moeilijk toetsbaar 
waardoor hun ideeën veelal voor waar werden aangenomen totdat het tegendeel bewezen 
kon worden. Theuws heeft recent nog aangetoond dat veel van deze oudere vondstcom-
plexen verbazingwekkende resultaten kunnen opleveren.42

Anderzijds moet worden geconstateerd dat de verhalen van oudere generaties archeolo-
gen over niet uitgewerkt of gepubliceerd onderzoek niet altijd stroken met de wetenschap-
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pelijke feiten van dat onderzoek. Hun verhalen dienen te worden genuanceerd, wat in een 
aantal gevallen zal leiden tot een herziening van de gangbare interpretatie. Ieder archeo-
logisch verhaal kan daarbij van belang zijn, of het nu vanuit mondelinge overlevering be-
waard is gebleven of bestaat op basis van enkele vergeelde foto’s. Alles kan mogelijk be-
langrijke puzzelstukjes bijdragen aan de reconstructie van de bewoningsgeschiedenis in 
een historisch landschap.

In de loop van de tijd en door toenemende ervaring zijn door archeologen nieuwe ver-
banden gelegd. Oude verbanden raakten op de achtergrond doordat zij niet langer valide 
bleken te zijn. Andere gegevens zijn simpelweg vergeten. Wat niet op papier of op een an-
dere wijze is vastgelegd, loopt het risico ongezien verloren te gaan en definitief aan onze 
kennisset te worden onttrokken. Dat is een verlies voor de archeologische wetenschapsbe-
oefening, zowel door het verlies van ‘nieuwe’ data als door het verlies van de mogelijkheid 
om interpretaties te toetsen aan het materiaal waarop zij mede zijn gebaseerd.

Voor het archeologisch onderzoek van de afgelopen tien jaar kan in veel gevallen ge-
bruik worden gemaakt van archeologische basisrapportages die zijn opgesteld conform de 
landelijk geldende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Anders dan Van Oos-

41   Kolen, De biografie van het landschap, 112.
42   Theuws, ‘De Kattenberg te Bergeijk’, 56-65.

Afb. 1.9 Doel van het deelonderzoek naar de Geertruidenbergse vondstcomplexen was om deze beschik-
baar te houden voor nader onderzoek. Hier de werkruimte van de Oudheidkundige Kring na afronding van 
het project in 2009.
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ten recent heeft beweerd, is in een groot aantal gevallen de kwaliteit van de basisrappor-
tages conform KNA zeker meer dan voldoende en steken sommige onderzoeken er zelfs 
met kop en schouders bovenuit.43 Een treffend voorbeeld hiervan is de amateuropgraving 
aan de Bierstraat te Geertruidenberg uit 1991-1992 (zie hoofdstuk 6). Voor onderzoeken 
uit de periode vóór 2000 ontbreekt veelal het basisrapport en moeten we terug naar de 
dagverslagen en veldtekeningen. Hiermee ontberen we een eerste ingang op een poten-
tieel bruikbare dataset.

Onderscheiden binnen de dataset

Aan dit proefschrift ligt een veelvoud aan archeologisch onderzoek op vindplaatsniveau 
ten grondslag. Vanwege het uitgangspunt dat ieder onderzoek potentieel informatie bevat 
die gebruikt kan worden voor de beantwoording van één of meer van de hier gestelde deel-
vragen, zijn alle onderzoeken op vindplaatsniveau stuk voor stuk doorgewerkt. Er moest 
veelal met de ruwe data worden gewerkt zoals dagrapporten, veldtekeningen en fotomate-
riaal. Voor een aantal van de vondstcomplexen moesten zelfs de sporen- en vondstlijsten 
nog worden gemaakt. Daarbij is getracht om de datasets samen met de oorspronkelijke 
onderzoekers te bewerken. In een aantal gevallen bleek dit helaas niet meer mogelijk als 
gevolg van het overlijden van die onderzoeker of omdat deze niet langer werkzaam is in 
de archeologie. Voor de rapporten en artikelen die het resultaat zijn van deze bewerkin-
gen, verwijs ik naar de literatuurlijst. Voor de verantwoording van de gemaakte keuzes in 
de uitwerking heb ik het vindplaatsniveau aangehouden. Dat wil zeggen dat alle mitsen 
en maren bij de totstandkoming van de dataset zijn verwoord in de betreffende rapporten 
en artikelen. In dit proefschrift gebruik ik alleen de algemene conclusies van de betref-
fende onderzoeken of licht ik er onderdelen uit die relevant zijn binnen de hier gestelde 
onderzoeksvragen.

Door deze manier van werken ontkom ik er tegelijkertijd niet aan om hier een aantal al-
gemene constateringen te doen die betrekking hebben op het werken met oudere collec-
ties, amateuronderzoeken en KNA-rapporten. Ik heb daartoe mijn dataset onderverdeeld 
in vijf verschillende groepen. Het gaat om de oudere vondstcollecties zonder nadere do-
cumentatie, oude onderzoeken in het provinciaal depot, oude onderzoeken van amateurs 
of amateurkringen, opgravingen die zijn beland in de gemeentelijke depots van Ooster-
hout, Breda en Tilburg, en als laatste archeologisch onderzoek gerapporteerd onder de 
normen van de KNA. Bij deze laatste betreft het zowel rapporten opgesteld door archeolo-
gen werkzaam bij bedrijven als bij gemeentes die beschikken of beschikten over een op-
gravingsvergunning.

De eerste groep betreft oude vondstcollecties. Tijdens mijn onderzoek stuitte ik op en-
kele van deze collecties en heb ik per geval bekeken hoe hiermee om te gaan. Indien vond-
sten met zekerheid aan een bepaalde vindplaats zijn te verbinden, heb ik deze aangemeld 
in de landelijke database Archis 2. De locaties van de vindplaatsen konden in alle gevallen 
met zekerheid worden vastgesteld in die gevallen waar de vinders van de betreffende col-
lecties nog bevraagd konden worden. Het gaat hierbij om een aantal kleinere vondstcom-
plexen uit Dongen en de collectie Akkermans uit Oosterhout.

De tweede groep betreft oude onderzoeken in het voormalige ROB-depot te ’s-Herto-
genbosch. Het huidige provinciaal depot van de provincie Noord-Brabant gaat feitelijk te-
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rug op twee collecties. Beide, die van Het Noordbrabants Museum en de geheel onder lei-
ding van de ROB tot stand gekomen collectie, waren oorspronkelijk ondergebracht in het 
provinciaal depot op de zolderverdiepingen van Waterstaat 20. Recent is het depot van de 
provincie Noord-Brabant verhuisd naar het naastgelegen pand aan de Waterstraat 16-18. 
De oudste collectie bestaat uit de stukken van Het Noordbrabants Museum en vindt zijn 
oorsprong in de verzameling van het Noordbrabants Genootschap. Het gaat hierbij vooral 
om de minder toonbaar geachte fragmenten van bekende vindplaatsen. Hieronder gaan 
echter voor dit onderzoek uiterst belangrijke juweeltjes schuil. Ook werden hier de oudste 
archeologische resten uit Oosterhout teruggevonden: botresten van een mammoet die in 
de negentiende eeuw werden gevonden in een Oosterhoutse leemput.

De andere collectie in dit depot bestaat uit een bonte verzameling van bij de ROB gestal-
de opgravingen. Er kon tijdens de uitwerking niet worden vastgesteld wat de criteria zijn 
geweest waarom bepaalde vondstcomplexen uiteindelijk in ’s-Hertogenbosch zijn terecht-
gekomen en andere niet. Waarschijnlijk heeft toeval hierbij een grote rol gespeeld. Even-
min is duidelijk in hoeverre en waarom vervolgens nog topvondsten terechtkwamen in 
het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. In deze Bossche deelcollectie zijn ook vondst-
complexen opgenomen die voor 2000 door diverse opgravende partijen zijn overgedra-
gen aan de ROB. Voorbeelden hiervan zijn de vondstcomplexen Waalwijk Grotestraat 119 
en het kasteel van Dongen. Het Instituut voor Toegepast Historisch Onderzoek uit Til-
burg heeft beide complexen opgegraven en deze kort voor de opheffing van dit instituut in 
’s-Hertogenbosch bezorgd. Een ander voorbeeld van een collectie die deels in ’s-Hertogen-
bosch is terechtgekomen, is die van het Groot Prinsenhof in Geertruidenberg. In overleg 
met de toenmalig provinciaal archeoloog is aansluitend op die opgraving een deel van de 
vondsten overgebracht naar het provinciaal depot om daar te worden getekend en even-
tueel gerestaureerd. Het resterende deel met de bulkvondsten en de kleinere fragmenten 
bleef achter in Geertruidenberg. Enige structuur in het al dan niet aanwezig zijn van ar-
cheologische vondstcomplexen uit het studiegebied in het provinciaal depot is dus niet te 
ontdekken. Pas tijdens het uitwerken van een aantal van deze vondstcomplexen bleek dat 
een en ander vaak een gevolg was van mondelinge afspraken tussen de onderzoekers van 
destijds en de archeologen van de ROB.

Voor dit onderzoek werden de vondstcomplexen van Waalwijk Grotestraat 119 uit 1987 
en 1988 op het toenmalige ROB-depot uitgewerkt. Dit vondstcomplex is vooral interes-
sant omdat het een grote hoeveelheid menselijk botmateriaal bevat. Het meer reguliere 
vondstmateriaal van het kasteelterrein Dongen en van de Gertrudiskerk te Geertruiden-
berg werd door het depot in bruikleen gegeven en in de werkruimte van de heemkunde-
kring in Dongen gesplitst naar materiaalgroep en uitgewerkt. Daarna werden de vondsten 
herpakt en gedocumenteerd weer overgedragen aan het provinciaal depot.

De derde groep bestaat uit vondstdocumentatie die aanwezig is bij amateurs en lokale 
kringen. De Oudheidkundige Kring in Geertruidenberg en de heemkundekring in Don-
gen hadden ieder een aantal archeologische collecties in eigen beheer. Geen van deze col-
lecties was ontsloten, al waren voor enkele van de Geertruidenbergse vondstcomplexen 
eerste tellijsten en soms determinatielijsten voorhanden. In overleg met de besturen van 

43   Van Oosten, ‘Een pleidooi’, 123.
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deze verenigingen werd besloten de vondstcomplexen vanaf de basis te ontsluiten, niet 
om afbreuk te doen aan het werk dat destijds al door leden was gedaan, maar om de vind-
plaatsen op een vergelijkbare en controleerbare wijze te ontsluiten. Voor Geertruidenberg 
gold dat de uitgewerkte vondstcomplexen vervolgens zouden worden overgedragen aan 
het provinciaal depot.

Voor Dongen zijn beschrijvingen gemaakt van een deelcollectie van het kasteelterrein, 
van een dump van veertiende-eeuws aardewerk uit de Donge en van de opgraving die sa-
men met de ROB is verricht in het laatmiddeleeuws kerkgebouw aan de Kerkstraat. Op 
basis van de bij de heemkundekring aanwezige kopieën van de veldtekeningen kon voor 
het eerst sinds 1986 het dossier van de ROB worden gecompleteerd. De originele veldte-
keningen hadden de dienst in Amersfoort kennelijk nooit bereikt. De resultaten van deze 
drie Dongense onderzoeken werden in 2005 gepubliceerd in het boek over het kasteelter-
rein.44 De vijf onderzoeken uit Geertruidenberg, te weten de opgraving Garage Kwaaitaal 
uit 2005, Venestraat uit 1997, Havendijkstraat uit 1983, hofstede Drimmelen uit 1976 en 
Bierstraat 1991-1992, resulteerden ieder in een afzonderlijk basisrapport dat in Archis 2 
is gearchiveerd.

Tot de vierde groep, de opgravingen uit gemeentelijke depots, behoren de onderzoe-
ken die zijn uitgevoerd door de archeologische dienst van de gemeente Oosterhout, de 
gemeentelijke dienst van Breda en de eerste gemeentelijke archeologische dienst van de 
gemeente Tilburg. Die laatste lijkt een vreemde eend in de bijt, maar niets is minder waar. 
In 1981 en 1983 verrichtte de toenmalige gemeentelijk archeoloog Stoepker in opdracht 
van de gemeente Dongen archeologische onderzoek op de voorburcht van het kasteel van 
Dongen. De vondsten zijn daarna opgeslagen in het provinciaal depot te ’s-Hertogenbosch 
en de documentatie werd ondergebracht bij de voorganger van het Regionaal Archief Til-
burg.

De meest omvangrijke en in sommige opzichten ook meest bewerkelijke datasets zijn 
afkomstig uit het gemeentelijk depot van de gemeentelijke archeologische dienst van de 
gemeente Oosterhout. Voorbeelden hiervan zijn de opgravingen van Oosterhout-Vlinder-
vallei en Oosterhout-Steelhoven. Veel van dit materiaal was nog niet uitgewerkt en voor de 
uitwerking van Oosterhout-Vlindervallei moest een deel van de vondsten nog worden ge-
wassen en waren de veldtekeningen pas kort daarvoor volledig verwerkt tot een eerste di-
gitale sporenkaart, zonder koppeling met de spoorinformatie. De vondsten van de eerste 
opgravingen waren eerder als onderdeel van een materiaalscriptie bewerkt, maar het ma-
teriaal dat na 2001 was opgegraven was nog niet verwerkt. De vondstadministratie liet te 
wensen over en de vondsten bleken in het veld gekoppeld te zijn aan de spoornummers. 
Van een aparte reeks vondstnummers of andere gebruikelijke gegevens per vondst was 
geen sprake. Doordat vanaf 2001 was begonnen met het gebruiken van unieke spoornum-
mers per opgravingscampagne bleek het meeste materiaal herleidbaar tot de bijbehoren-
de codering van werkput/vlak/spoornummer en hoefden vondsten slechts in een enkel 
geval alsnog te worden beschreven als een losse vondst. Het gemis aan een protocolboek 
en fotolijsten en dergelijke bespoedigde de uitwerking zeker niet.

In Breda is in samenwerking met het toenmalig Bureau Cultureel Erfgoed van die ge-
meente gebruik gemaakt van de gegevens van de diverse onderzoeken in de Grote of 
Onze-Lieve-Vrouwekerk en van een opgraving op de Grote Markt. Alle archeologische 
onderzoeken die voor ongeveer 2000 in de binnenstad van Breda zijn uitgevoerd, zijn ge-
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documenteerd conform het systeem van de archeologische dienst. Deze datasets zijn als 
regel goed gedocumenteerd, maar het kostte enige moeite om thuis te raken in dit unieke 
systeem en om vervolgens de data op een goede en transparante wijze te verwerken tot 
een dataset die zich gemakkelijker laat vergelijken met hedendaagse onderzoeken.

Als vijfde en laatste groep van onderzoeken waarop deze studie is gebaseerd, noem ik 
hier het geheel aan vondsten en documentatie van de onderzoeken uitgevoerd onder de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Het basisrapport van de afzonderlijke 
onderzoeken is hierbij steeds als uitgangspunt genomen om te beoordelen of het be-
treffende onderzoek inhoudelijk relevant is voor de beantwoording van mijn deelvragen. 
Daarbij is niet alleen gekeken naar de basisrapporten van proefsleuven, opgravingen en 
archeologische begeleidingen, maar ook naar de resultaten van booronderzoeken. In de 
beantwoording van veel landschappelijk georiënteerde deelvragen bleken enkele van deze 
rapporten onmisbaar. Voor deze onderzoeken was het niet nodig om terug te gaan naar 
de ruwe data, maar waren in de rapporten voldoende gegevens voorhanden om mee te 
werken. Uitzondering hierop is de opgraving op de Markt in Oosterhout uit 2003 door 
het Amsterdams Archeologisch Centrum (Universiteit van Amsterdam). Omdat enkele 
analyses niet mogelijk bleken op basis van alleen de gegevens uit het rapport zijn hier-
van de oorspronkelijke invoertabellen opgevraagd. Ook een aantal andere datasets uit de 
KNA-onderzoeken zijn intensief gebruikt, maar dan betrof het onderzoek waarbij ikzelf 
vanuit mijn werk betrokken ben geweest.45 Om de datasets binnen dit onderzoek zoveel 
mogelijk vergelijkbaar te houden, wordt ook naar de basisrapportage van deze onderzoe-
ken verwezen.

Behalve van archeologische gegevens is in beperkte mate ook gebruik gemaakt van 
bouwhistorische gegevens. Voor het onderzoek naar verschillende historische gebouwen 
zoals kerkgebouwen en kastelen is archiefonderzoek verricht in de restauratiedossiers bij 
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ, nu Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed, RCE). Ook de dossiers van de archeologische onderzoeken uit het archief van de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB, nu eveneens RCE) zijn op-
nieuw bekeken. Daarnaast vormt het archeologisch vondstmateriaal in bezit van diverse 
amateurarcheologen een zeer omvangrijke bron. Vooral in Dongen en Geertruidenberg 
leverde dit waardevolle data op. Na overleg met de betreffende heemkundekringen werd 
de uitwerking van een aantal archeologische vindplaatsen ter hand genomen. Ook is er 
met de toenmalige gemeentelijke archeologische dienst van de gemeente Oosterhout sa-
mengewerkt. Daardoor konden ook daar de onderzoeksdossiers worden geraadpleegd.

Evaluatie van de bronnen

Terugkijkend op mijn onderzoek naar dit veelvoud aan bronnen is het vooral de variatie 
op basiselementen die mij is bijgebleven. Ieder archeologisch onderzoek levert in essen-
tie een vondstenlijst, een veldtekening, een dagrapport, foto’s en een sporenlijst op. In 
de oude collecties ontbreekt een aantal van deze onderdelen, maar blijken de essentiële 
data besloten te liggen in de gegevens die wel zijn overgeleverd. Een vondstenlijst kan im-

44   Koopmanschap (red.), In Dongen stond een huis.
45   Tot 31 december 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud B.V., daarna Antea Group.
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mers worden gemaakt en aan de hand van het fotomateriaal kan een grove veldtekening 
worden vervaardigd. Het klopt dat hiermee op vindplaatsniveau een minder gedetailleerd 
beeld ontstaat dan wat het ooit gemaakt had kunnen worden. Toch kan een oude collec-
tie als onderzoeksobject nog steeds waardevolle informatie bevatten die wetenschappelijk 
relevant is.

Voor de data uit het provinciaal depot en in de gemeentelijke depots geldt in feite het-
zelfde. Al het materiaal is in potentie van wetenschappelijke waarde. Alleen vragen de da-
tasets op vindplaatsniveau de nodige bewerking. Indien de opgravers van destijds nog bij 
die uitwerking kunnen worden betrokken, heeft dat zeker een meerwaarde. Zij kunnen 
immers het materiaal zoals dat nu in de depots ligt alsnog toelichten. Twee voorbeelden 
uit de vondstadministratie van respectievelijk het kasteel van Dongen en de Bierstraat in 
Geertruidenberg illustreren dit. Op een willekeurige grijsbakkende scherf van het kasteel 
van Dongen staat alleen weergegeven: 1-1-8. Deze codering staat ook op één van de veld-
tekeningen uit 1979, maar niet alle coderingen van alle scherven komen terug op die te-
kening. De verklaring blijkt eenvoudig: 1-1-8 betekent werkput 1, vlak 1, vondstnummer 8. 
Dat niet alle vondstnummers op de tekening terechtkwamen, is vervelend en maakt dat 
een aantal genummerde vondsten niet meer kan worden gerelateerd aan de sporenkaart. 
Het voorbeeld van de Bierstraat is nog iets complexer: een zak dierlijk botmateriaal draagt 
de codering 4023-4-1/1. Navraag bij de opgravers leert dat dit materiaal werd geborgen in 
werkput 4, op het 23ste vlak. De codering 4-1/1 bleek eveneens eenduidig. Er was gewerkt 
met een vast punt Q en een vast punt I. Het botmateriaal was dus gevonden in werkput 4, 
op het 23ste vlak en met een afstand van vier meter tot punt Q en één meter tot punt I. De 
toevoeging /1 geeft aan dat het aantal vondsten dusdanig groot was dat die over meerdere 
vondstzakken zijn verdeeld en dat het hier de eerste zak betreft. Zonder de onderzoekers 
van destijds te kunnen bevragen, zou deze puzzel onoplosbaar zijn geweest.

Een waarschuwing is hierbij op zijn plaats. De grote waarde van het kunnen raadple-
gen van de oorspronkelijke opgravers is duidelijk, maar alertheid is geboden wanneer zij 
meer inhoudelijk ontbrekende informatie uit hun geheugen trachten aan te vullen. Wan-
neer dat gebeurt, wordt het lastig, zo niet onmogelijk te onderscheiden wat destijds daad-
werkelijk is waargenomen en wat men (veel) later meent te hebben gezien.

Het materiaal uit de gemeentelijke depots lijkt in veel opzichten op dat uit de tweede 
en derde groep. Ook hier zien we vaak een evolutie in de wijze van documenteren, maar 
anders dan bij de andere groepen worden hier wel telkens dezelfde keuzes gemaakt. Wie 
het systeem eenmaal onder de knie heeft, kan sneller door de datasets heen om uiteinde-
lijk de onderzoeksvragen op vindplaatsniveau te beantwoorden. De gedetailleerdheid van 
de informatie was in de meeste gevallen vergelijkbaar met die van de eerder beschreven 
groepen of beduidend groter. Ook bleek in veel gevallen al vergelijkend onderzoek tussen 
verschillende gemeentelijke vindplaatsen te zijn uitgevoerd, al bleken dan vaak de bevin-
dingen daarvan niet opgeschreven. Het toevallig tegen het lijf lopen van een medewerker 
maakte soms het verschil tussen twee weken uitwerken en uitzoeken of het direct krijgen 
van een antwoord op de vraag of iets wel of niet vaker was aangetroffen binnen het grote-
re geheel van opgravingen in de buurt. De gedetailleerdheid van onderzoek kan soms een 
uitwerking ook in de weg staan. Bovendien zorgt het gebruik van een eigen systematiek 
voor het nodige uitzoekwerk voordat de onderzoeker duidelijk krijgt in hoeverre een spe-
cifieke vindplaats wel of geen antwoord kan opleveren voor zijn onderzoeksvraag.
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Tot slot de vijfde van de hier gedefinieerde groepen, de basisrapporten onder de KNA. 
Deze bezitten op twee punten meerwaarde. Sinds de invoering van de KNA werken zo-
wel het bedrijfsleven als de gemeentelijke archeologische diensten met een wijze van do-
cumenteren die vergelijkbaar is. Een nadere bestudering van de dataset wordt daarmee 
eenvoudiger, evenals de beoordeling in hoeverre een vindplaats wel of niet relevant is voor 
de beantwoording van een onderzoeksvraag. Daarnaast is van belang dat al het archeolo-
gisch onderzoek dat onder deze norm is uitgevoerd, is voorzien van een basisrapport. De 
kwaliteit van die basisrapporten is sterk wisselend, maar tijdens dit onderzoek bleek dat 
op basis van het basisrapport vrij efficiënt kan worden vastgesteld of een onderzoek meer 
of minder relevant is voor de betreffende deelvragen.

Een aantal van de KNA-rapporten werd beschikbaar gesteld door het opgravende bedrijf 
of werd verkregen via Archis 2. Andere werden teruggevonden in het elektronisch depot 
voor de Nederlandse archeologie.46 In de beschikbaarheid van de basisrapporten ligt tege-
lijkertijd een valkuil: inmiddels is via Archis 2 en het e-depot een dusdanige stortvloed aan 
rapporten beschikbaar dat het selecteren van de basisrapporten die nader bekeken moe-
ten worden al invloed heeft op de uiteindelijke uitkomst. Ten tijde van dit onderzoek was 
de hoeveelheid aan rapporten overigens nog te overzien en was de selectie relatief eenvou-
dig te maken. Voor het studiegebied zijn alle rapporten van booronderzoeken, proefsleu-
ven en opgravingen bekeken. Naar de rapporten die daadwerkelijk zijn gebruikt, wordt 
verwezen in de noten. In principe zijn de meeste bureauonderzoeken slechts globaal be-
keken, tenzij ze tegelijkertijd met het bijbehorende booronderzoek zijn gerapporteerd. 
Toch waren dit meestal de minst informatieve rapporten met daarbij een hoge mate van 
herhaling van gegevens uit eerdere rapporten en standaardwerken.

De basisrapporten volgens de KNA zullen de komende jaren wetenschappelijk zeer re-
levant blijken, al was het maar omdat voor het eerst in de geschiedenis van de Nederland-
se archeologie een grote hoeveelheid archeologisch onderzoek op een vergelijkbare wijze 
beschikbaar komt. Comparatief onderzoek wordt hierdoor eindelijk mogelijk (zie hoofd-
stuk 2). We kunnen daarmee niet alleen op lokaal niveau de bewoningsgeschiedenis nu-
anceren en inkleuren, ook modelvorming en toetsing wordt hierdoor gemakkelijker. Het 
tijdrovende werk van vindplaatsselectie en databewerking is grotendeels gedaan, al zal 
het altijd nodig blijven de datasets te bewerken binnen het kader van de gestelde onder-
zoeksvraag.

Oud en hedendaags onderzoek hebben met elkaar gemeen dat beide relevant kunnen 
zijn voor het beantwoorden van wetenschappelijke vragen. Door hierbij de gegevens op 
vindplaatsniveau te benaderen, kan worden beoordeeld in hoeverre een vindplaats poten-
tieel antwoorden geeft op de gestelde onderzoeksvragen. Op basis van deze beoordeling 
bepaalt de onderzoeker wat voor inspanning moet worden geleverd om de data uit het ar-
cheologisch onderzoek vergelijkbaar te maken. Daarbij dient te worden vastgelegd welke 
selectie is gemaakt voordat bevindingen op het vindplaatsniveau naar een hoger niveau 
kunnen worden getild.

46   www.edna.nl.
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Drie vragen aan het materiaal

Het onderzoek van deze uiteenlopende datasets vond plaats met drie afzonderlijke doel-
stellingen. Als eerste gaat het om de wetenschappelijke synthese van het uitgevoerde on-
derzoek. Daarbij werd steeds de vraag gesteld wat dit onderzoek aan informatie heeft 
opgeleverd en hoe dit past in de ontwikkeling van de locatie? Deze vraag bleek voor alle 
archeologische onderzoeken te beantwoorden, al verschilde de zeggingskracht van het 
antwoord sterk per onderzoek. Soms was het resultaat vrijwel nihil, terwijl andere opgra-
vingen ons in staat stellen om uit een relatief beperkt opgegraven oppervlak veel informa-
tie te halen.

Een tweede doel was de reconstructie van het verhaal of de biografie van het eerder 
uitgevoerde onderzoek. Archeologisch onderzoek, of het nu wordt uitgevoerd door be-
roeps- of door amateurarcheologen, is en blijft mensenwerk. Ieder onderzoek moet dan 
ook kunnen worden bekeken door hen die het destijds hebben uitgevoerd. Doordat veel 
van de oorspronkelijke onderzoekers ten tijde van het uitwerken van de onderzoeken nog 
geraadpleegd konden worden, is waardevolle aanvullende informatie verkregen. Uit deze 
interviews bleek nog iets belangrijks: een aantal onderzoekers gaf aan dat de situatie soms 
toch anders was dan in de dagrapporten of de populaire artikelen is weergegeven. Zou dit 
inzicht hebben ontbroken, dan zou dat in enkele gevallen de resultaten van het onderha-
vige onderzoek nadelig hebben beïnvloed. Dat bleek onder meer het geval bij de hofstede 
die ik al eerder als voorbeeld gebruikte. Het aangetroffen stenen gebouw werd eerst als 
pesthuis geïnterpreteerd en vervolgens in verband gebracht met een verloren gegane Sint-
Joostkapel. Uitwerking in 2004 van het archeologisch onderzoek van destijds leverde ech-
ter de huisraad op van een welgestelde familie. En een C14-datering plaatste de sloop van 
het gebouw vóór het beleg van de stad in 1420. Een nieuwe interpretatie van wat in 1976 
was opgegraven, bleek dus mogelijk door een combinatie van de uitwerking van de vond-
sten en de gegevens van de onderzoekers van destijds.

Het derde en laatste doel bestond erin de onderzoeksresultaten een plaats te geven in 
het grotere debat over de bewoningsgeschiedenis van de Langstraat. Voor het gedeelte van 
de zuidelijke zandrand bleek voor de late middeleeuwen nog geen synthese te bestaan. 
Dit kan worden verklaard doordat dit gebied op de grens ligt van West- en Oost-Brabant 
en daarmee vaak in de periferie van onderzoek dat zich richt op één van beide regio’s. Het 
bleek voor dit zanddeel mogelijk aan te sluiten bij archeologisch onderzoek uit de late ja-
ren negentig in Breda-West en het archeologisch onderzoek van de Hoge Snelheidslijn in 
de Antwerpse Kempen en op het Nederlandse deel van het traject.

1.3 Een onderzoeksgeschiedenis

Het oudste archeologisch onderzoek in het studiegebied dateert uit 1892 en het meest 
recente onderzoek dat hier wordt gebruikt, vond plaats in 2010. Tussen beide onderzoe-
ken, begin en eindpunt van een onderzoeksgeschiedenis van 118 jaar, bestaan verschillen, 
maar ook overeenkomsten. Om de lezer een context te geven waarbinnen veel van deze 
onderzoeken moeten worden geplaatst, volgt hierna een kort overzicht van het archeolo-
gisch onderzoek in de periode 1892-2010. Hoe dichter we bij het heden komen, des te 
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moeilijker is het daarbij om voldoende afstand te nemen tot de ontwikkelingen die heb-
ben plaatsgevonden. Dit onder meer omdat we als onderzoekers er zelf onderdeel van uit-
maken.

Periode 1892-1970: het begin

De archeologische onderzoeken uit de late negentiende eeuw en de eerste decennia van 
de twintigste eeuw waren sterk object- en vraaggericht. Oude sagen en toevalsvondsten 
waren voldoende aanleiding om in 1895 en 1905 archeologisch graafwerk te verrichten in 
de Gertrudiskerk te Geertruidenberg. Bij het ruimen van een aantal graven op het pries-
terkoor verzakte een deel van de grond waardoor een boog van de crypte te voorschijn 
kwam.47 De vondst van een complete kasteelfundering vormde in 1892 geen reden om 
de plannen voor de Bergsche Maas te wijzigen, maar men legde wel vast wat werd verwij-
derd. Gedurende het Interbellum vond weinig onderzoek in het studiegebied plaats. In 
1932 werd een nieuwe sloot gegraven rond het kasteelterrein van Strijen in Oosterhout. 
Van archeologische waarnemingen daarbij is ons niets overgeleverd.

Na 1945 nam de archeologische interesse voor het gebied toe, maar de onderzoeken 
richtten zich op voor de hand liggende onderwerpen en vonden vaak plaats in het kielzog 
van restauratiewerkzaamheden. In een samenwerking van de Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg met de prille Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek werd 
een aantal onderzoeken verricht. In Geertruidenberg voerde de ROB verscheidene onder-
zoeken uit. Dit leidde bij diverse rioleringswerkzaamheden vooral tot het aantreffen van 
resten van de laatmiddeleeuwse muren van de stad. Ook de in 1955 begonnen restauratie 
van de Gertrudiskerk werd archeologisch op de voet gevolgd. De start van de archeologi-
sche graafwerkzaamheden liet nog tot 1974 op zich wachten.

Een voorbeeld van de soms opmerkelijke samenwerking tussen beide Rijksdiensten 
zijn de resultaten van het archeologisch onderzoek dat in 1956 in de Nederlands Her-
vormde Kerk van Sprang-Capelle werd uitgevoerd. Bij restauratiewerkzaamheden werden 
in dat jaar diverse funderingen aangetroffen van de voorgangers van het huidige kerk-
gebouw. Foto’s of archeologische veldtekeningen zijn niet vervaardigd of bleven niet be-
waard. Al wat resteert zijn twee overzichtsplattegronden en enkele zwart-wit foto’s van de 
op de pilaren aangetroffen fresco’s. Eén overzichtsplattegrond werd ondergebracht in het 
archief van de RDMZ, de andere in dat van de ROB. Deze laatste is destijds ook gebruikt 
bij een publicatie van de onderzoeksresultaten in de Berichten van de ROB.48 In het publi-
catieorgaan van de RDMZ werd ingegaan op het uitgevoerde onderzoek, maar daar zijn 
het vooral de aangetroffen fresco’s die nader werden belicht.49 Wanneer we de beide over-
zichtsplattegronden met elkaar vergelijken, valt op dat ze op cruciale punten van elkaar 
verschillen (zie afb. 1.10).

De plattegrond uit het archief van de ROB schetst de ontwikkeling van het kerkgebouw 
van een eenvoudig zaalvormig kerkgebouw met een rechte koorsluiting naar een uitbrei-
ding met dwarsarmen, een nieuwe driehoekige koorsluiting en uiteindelijk een westto-

47   Van Nieuwkerken, ‘Kerk van Sint Gertrudis’, 192.
48   Ypey, ‘Het onderzoek’.
49   ‘Sprang’ [Restauratie-nieuws].
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ren. Door de verlenging van het schip werden daarna de koorpartij en toren omgevormd 
tot één aangesloten bouwmassa. De plattegrond van de RDMZ veronderstelt een extra 
fase aan het begin van de vijftiende eeuw. Ook laat de tekening van de RDMZ inpandige 
steunberen zien ter hoogte van de latere kolommen die het huidige middenschip dragen. 
De tekening suggereert een fase tussen 1450 en 1475 waarbij de oostzijde van het kerkge-
bouw een gesloten geheel is terwijl er dan nog gebouwd wordt aan de westtoren en het la-
tere schip ten westen van de oorspronkelijke zaalkerk.

Dit voorbeeld van Sprang-Capelle illustreert dat wanneer er onderzoek is verricht, de 
latere gebruiker daarvan in staat moet worden gesteld het onderzoek te controleren en 
bij nieuwe gegevens er zelfs op te kunnen voortbouwen. Wanneer de basis, namelijk de 
onderzoeksdata, ontbreken, wordt het lastig het gepubliceerde beeld te begrijpen en we-
tenschappelijk te toetsen. Voor de archeologische verrichtingen binnen het studiegebied 
blijkt deze controletoets voor onderzoeken tot in de jaren tachtig vaak onmogelijk. Daar 
waar deze wel mogelijk is, zijn vaak de nodige mitsen en maren op zijn plaats.

Afb. 1.10 De tekeningen van de ROB (boven) en de RDMZ (onder) op basis van de waarnemingen in de 
Nederlandse Hervormde kerk van Sprang-Capelle in 1956.
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Periode 1970-1992: professionalisering

In de tweede periode van archeologisch onderzoek binnen het studiegebied was er iets 
veranderd. Vanaf de jaren zeventig waren het niet meer alleen onderzoekers uit Zeist of 
Amersfoort die het onderzoek kwamen doen, maar kon ook worden gesteund op lokale 
interesse. Deze interesse had verschillende vormen. Zo waren er amateurarcheologen die 
hun werkzaamheden verrichtten in overleg met de ROB. Zij zouden uiteindelijk worden 
erkend als correspondent van de Rijksdienst. Op beperkte schaal mochten zij daadwer-
kelijk opgraven, mits ondersteund door een veldtechnicus van de ROB. Correspondenten 
van het eerste uur waren Jacques Verhagen en Anton van der Lee. Binnen het studiege-
bied werden op deze wijze opgravingen verricht in Oosterhout en Geertruidenberg. De-
genen die niet met de Rijksdienst samenwerkten, verenigden zich in lokale verenigingen.

Alle binnen het studiegebied gelegen heemkundekringen kregen een werkgroep die 
zich op archeologie ging richten. Sommige, zoals de Oudheidkundige Kring ‘Geertruy-
denberghe’, werden speciaal voor dit doel opgericht. Binnen deze heemkundekringen wa-
ren het meestal één of twee personen die zich volledig met de archeologie bezighielden. 
Als voorbeelden van trekkers van de lokale archeologie moeten in dit verband Jan Oomen 
en Mohammed Bahiaoui uit Oosterhout worden genoemd. In Dongen verrichtte Toine 
Snoeren veel werk en in Geertruidenberg legde Bas Zijlmans in overleg met de Rijks-
dienst de basis voor verder onderzoek.

De verdeling van onderzoek over het studiegebied is ongelijk en weerspiegelt vooral de 
interesses van de verschillende verenigingen. In Geertruidenberg legde men het accent 
op de laatmiddeleeuwse stad. In Dongen was het kasteel van de heren van Dongen onder-
werp van studie en in Oosterhout richtte het onderzoek van Oomen en Bahiaoui zich al-
lereerst op de resten van het kasteel van Strijen. Door nieuwbouwactiviteiten in en rond 
de Oosterhoutse binnenstad verschoof de focus van hun studie daarna enigszins. Oomen 
richtte zich op de archeologische resten van de pottenbakkersnijverheid en Bahiaoui op de 
inheems-Romeinse nederzetting ter hoogte van de Leijsenakkers. In Loon op Zand vond 
het eerste archeologische onderzoek pas aan het einde van de jaren negentig plaats. Bij de 
aanleg van een nieuwe provinciale weg was het de Archeologische Werkgroep Nederland 
(AWN) die met leden van de lokale heemkundekring een ijzertijdnederzetting in kaart 
bracht. In Waalwijk vond het eerste formele onderzoek in 1987 plaats: een opgraving aan 
de voorzijde van de Nederlands Hervormde kerk aan de Haven. Hierbij werden resten van 
de vijftiende-eeuwse kerktoren en een aanbouw ontdekt.

Het onderzoek was in deze periode nog steeds sterk objectgericht en weinig vraag- of 
contextgericht. Ook vond het plaats op die locaties die voor sommigen persoonlijk van in-
teresse waren, zonder achterliggende vragen naar de grotere context van een ontwikke-
ling in tijd en plaats in het landschap. Uit de dagrapporten van een onderzoek in Waalwijk 
bleek dat men vooral geïnteresseerd was in de resten die een beter inzicht konden geven 
in de ontwikkeling van het kerkgebouw. De informatie die uit de aangetroffen begravin-
gen verkregen konden worden, vond men minder relevant. In Oosterhout deed zich het-
zelfde voor: bij het opgraven van diverse afvalkuilen met pottenbakkersafval vond men 
het niet van belang om informatie te verkrijgen over de afvalkuil als geheel. Veeleer lijkt 
de drijfveer het verzamelen van zoveel mogelijk grotere fragmenten te zijn geweest om 
zo veel en zo snel mogelijk aardewerken voorwerpen in elkaar te puzzelen. Huishoudelijk 
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Afb. 1.11 Gedurende de jaren zeventig werd het Gertrudiskerk in Geertruidenberg door de ROB onder-
zocht. Het laatste deel kon pas in 1987 worden onderzocht, omdat in de zuidelijke transeptarm tot dan toe 
de grafzerken uit het kerkgebouw lagen opgeslagen (collectie Bas Zijlmans).

Afb. 1.12 In 1991 en 1992 kon de archeologische werkgroep van de Oudheidkundige Kring ‘Geertruyden-
berghe’ gedurende langere tijd onderzoek doen in de Bierstraat. Er werd gegraven bij één van de leden 
in de tuin, met professionele voorzieningen zoals bouwhekken en een opgravingskeet (Oudheidkundige 
Kring ‘Geertruydenberghe’).
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afval van de pottenbakkers dat zich ook in de afvalkuilen bevond, werd niet verzameld en 
ongedocumenteerd weggegooid.

Periode 1992-2005: uitbreiding

In 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Malta van de Raad van Europa. Dit ver-
drag streeft naar een betere bescherming voor het archeologisch erfgoed en stelt als prin-
cipe dat de verstoorder van (potentiële) archeologische resten de kosten voor zijn rekening 
moest nemen om deze voorafgaand aan een ruimtelijke ontwikkeling vast te leggen. Ver-
volgens moest het verdrag worden vertaald naar landelijke wetgeving en beleid. Dit zou 
uiteindelijk tot 1998 duren. Vanaf dat jaar was het landelijk geldende interim-beleid van 
kracht, in afwachting van de aanpassing van de Monumentenwet uit 1988.

Dit interim-beleid kende twee nationaal gekozen uitgangspunten: deregulering en 
marktwerking. Gemeentes werden verantwoordelijk voor het regelen van de zorg voor het 
archeologisch erfgoed; het rijk trok zich hieruit terug. Als gevolg van de marktwerking 
zou de Rijksdienst niet langer het monopolie hebben op het uitvoeren van archeologisch 
onderzoek. Bedrijven, gemeentes en andere instellingen werden in staat gesteld een op-
gravingsvergunning aan te vragen, mits men voldeed aan een aantal vooraf geformuleer-
de eisen. Als gevolg van deze deregulering zou de Rijksdienst zich terugtrekken en min-
der zichtbaar worden in het archeologisch veld. Uiteindelijk ging de ROB op in de nieuwe 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

De Rijksdienst moest gaan functioneren als kenniscentrum en daarnaast als vergun-
ningverlener en toezichthouder. Het minder prominent worden van de rol van de Rijks-
dienst leidde tot een toename van het aantal archeologen dat werkzaam was voor de 
provincies. Tevens werden ook de depots van de Rijksdienst met het daarin opgeslagen 
vondstmateriaal overgedragen aan de provincies. De provinciaal archeoloog nam vanaf 
1998 meer en meer de rol van de Rijksdienst over en kon, door toetsing van door der-
den uitgevoerd onderzoek aan de streekplannen, waken over de uitgevoerde onderzoeken.

Als eerste gemeente binnen het studiegebied ging de gemeente Oosterhout er in 1991 
toe over om een eigen archeoloog aan te stellen. Hoewel het maar voor één dag in de week 
was, via een samenwerking met het toenmalige Tilburgse Instituut voor Toegepast Histo-
risch Onderzoek van de Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg, was daarmee wel een 
begin gemaakt. In de andere gemeentes waren het de lokale verenigingen die het onder-
zoek voor hun rekening namen. Een enkele uitzondering daargelaten werd hetgeen daar 
werd opgegraven niet of nauwelijks uitgewerkt. Wanneer wel uitwerking plaatsvond, dan 
werden de bevindingen in het eigen verenigingsblad in kleine kring verspreid. Een enkele 
keer vond een artikel zijn weg naar het tijdschrift Brabants Heem.

Tussen 1999 en 2001 verkenden de gemeentes Oosterhout en Waalwijk de mogelijk-
heid voor een gemeentelijke samenwerking en de aanstelling van een eigen archeoloog 
voor beide gemeentes. In Waalwijk werd sinds 1999 opgegraven onder de vlag van de ge-
meentelijk archeoloog van ’s-Hertogenbosch. De resultaten van het eerste onderzoek aan 
de Grotestraat waren echter zodanig dat het stadsbestuur streefde naar het opzetten van 
een eigen dienst. Uiteindelijk zou deze samenwerking afketsen en gingen Waalwijk en 
Oosterhout ieder hun eigen weg. Beide gemeentes sloten zich uiteindelijk aan bij twee 
verschillende regio-initiatieven. Daarmee gaf men invulling geven aan de nieuwe wette-
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lijke beleidsrol, maar was een gezamenlijke archeologische dienst van de baan.
Het archeologisch onderzoek binnen het studiegebied in de periode 1992-2005 vond 

vooral plaats in de gemeentes Geertruidenberg en Oosterhout. In Geertruidenberg werd 
door correspondent Zijlmans in overleg met de ROB tot en met 1998 onderzoek verricht 
in de binnenstad. Zo werd de inhoud van diverse (beer)kelders van de slopershamer gered 
en vond een onderzoek plaats op het terrein van de laatmiddeleeuwse grafelijke vleeshal. 
Met ondersteuning vanuit de ROB begon de Oudheidkundige Kring ook aan een eerste 
uitwerking van één van hun grotere onderzoeken, namelijk het Prinsenhof dat in 1989 in 
samenwerking met de ROB was opgegraven. Door de kruisbestuiving tussen professione-
le archeologen en amateurs verscheen als onderdeel van de reeks ‘In de Hollandse Tuyn’ 
een goed overzicht van dit onderzoek.50

In Oosterhout volgde het archeologisch onderzoek van de diverse gemeentelijk archeo-
logen de planologische ontwikkelingen zoals geïnitieerd door het gemeentebestuur. Tot 
en met 1996 werden diverse binnenstadslocaties onderzocht, vooruitlopend op nieuw-
bouwplannen. Een eerste voorbeeld hiervan is het grootschalige onderzoek op de plaats 
van het winkelcentrum Arendshof 2. Vanaf 1997 kwam er aandacht voor een grote nieuw-
bouwlocatie ter hoogte van de Houtse Akkers: Vrachelen 3. Na enkele proefsleuvenon-
derzoeken in 1997 en 1998 volgden hier met tussenpozen vlakdekkende onderzoeken. 
Hetzelfde geldt voor de nieuwbouw rondom de wijk Vrachelen 2 en het bedrijventerrein 
Weststad 3.

Afb. 1.13 In 1996 werd door de gemeentelijke archeologische dienst Oosterhout grootschalig onderzoek 
uitgevoerd in de binnenstad. Vooruitlopend op de bouw van het winkelcentrum Arendshof II werden de af-
valkuilen van diverse pottenbakkers aangetroffen (Archief gemeentelijk archeologische dienst Oosterhout).
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In Waalwijk, Loon op Zand en Dongen bleef het gedurende deze periode relatief rustig 
op archeologisch gebied. Een enkel onderzoek daargelaten werden er geen nieuwe onder-
zoeken uitgevoerd en verscheen er sporadisch een verslag of uitwerking van een ouder 
onderzoek. Wel is er voor Waalwijk een toename te zien van het aantal onderzoeken door 
archeologische bedrijven. Veel hiervan vond plaats in het oude bewoningslint van de Gro-
testraat en dit gebeurde aan de hand van algemene vraagstellingen naar aard en duur van 
de bewoning langs deze straat. Het onderzoek beperkte zich vooral tot het reconstrueren 
van de bewoning aan de hand van archeologische bronnen van het onderzochte plange-
bied zelf.

Gedurende deze periode nam de hoeveelheid onderzoek in aantal en omvang toe. Daar-
bij waren het vooral opgravingen in Geertruidenberg en Oosterhout die nieuwe inzich-
ten opleverden en waarbij grotere oppervlakten werden onderzocht. De hoeveelheid uit-
gewerkt en vooral gepubliceerd onderzoek blijft echter nog beperkt. Feitelijk zijn alleen 
enkele onderzoeksrapporten van archeologische bedrijven en een enkele publicatie van 
archeologisch onderzoek uit Geertruidenberg beschikbaar.

Periode 2005-2010: de huidige stand van zaken

Vanaf 2005 is de omvang van het archeologisch onderzoek binnen het studiegebied ver-
der toegenomen. Niet alleen zijn locaties diepgaander onderzocht maar ook in omvang 
zien we een duidelijke toename in onderzoek (zie grafiek 1).

Loon op Zand is in deze fase bezig met een inhaalslag. Oosterhout en Geertruiden-
berg zijn qua omvang van het onderzoek gelijk gebleven, maar zijn ook begonnen met 
het uitwerken van eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek. Ook in Waalwijk neemt 
de omvang van het onderzoek toe. Het zijn daarbij vooral de nieuwe uitbreidings- en in-
breidingslocaties die worden onderzocht. Binnen het studiegebied zijn twee gemeentes 
aangesloten bij een naburige grotere gemeente, namelijk Waalwijk en Loon op Zand, en 
hebben twee gemeentes een eigen adviseur, al dan niet werkend voor een regio-initiatief, 
namelijk Geertruidenberg en Oosterhout. De gemeente Dongen bekijkt van geval tot ge-
val wie hen bij archeologische onderzoeken kan ondersteunen.

Toch moet bij deze toename van onderzoek worden geconstateerd dat één van de man-
co’s uit de voorgaande perioden nog niet is gerepareerd. Van een synthese per gemeente 
of desnoods landschappelijke of historische eenheid is nog geen sprake. Dit gebrek aan 
syntheses werd door Janssen al in 2002 aangestipt en nogmaals in 2007.51 Janssen sprak 
in 2007 van een ‘rapportenkerkhof’ van de commerciële opgravingsbedrijven. Dit ‘kerk-
hof’ schiet wat hem betreft te kort door beperkte oplages en een beperkte toegankelijk-
heid. De laatste jaren is door de voortschrijdende digitalisering een deel van deze bezwa-
ren weggenomen en zijn deze rapporten door de Rijksdienst en andere organisaties breed 
toegankelijk gemaakt. Wat nijpender lijkt te zijn geworden, is het gebrek aan visie op de 
vraag waartoe een rapportage van een archeologisch onderzoek moet dienen. Idealiter 
vormt een rapport van een opgraving of proefsleuf het eindstuk van een breder gevoerd 
wetenschappelijk debat waarin de nieuwste inzichten zijn verwerkt. Helaas is de praktijk 

50   Zijlmans en Kooiman, Van klooster tot Prinsenhof.
51   Janssen, ‘’s-Hertogenbosch een novum oppidum’, 96, noot 9.
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anders. Een onderzoeksrapport blijft, mede onder de nieuwe wetgeving, veelal beperkt tot 
de verslaglegging van een uitgevoerd onderzoek voor een vooraf beschreven plangebied. 
De initiatiefnemer wenst door middel van het onderzoek en de rapportage daarvan aan te 
tonen in hoeverre een plangebied daadwerkelijk archeologievrij is zodat de geplande ‘ont-
wikkeling’ doorgang kan vinden. Daarmee is voldaan aan de wettelijke verplichting. Tege-
lijkertijd is het te kort door de bocht om, zoals Bazelmans voorstelt, alleen kennis te ne-
men van de onderzoeksrapporten van opgravingen.52 Alle rapporten kunnen, ongeacht de 
procesfase waarover ze rapporteren, elementen bevatten die van belang zijn voor de lokale 
reconstructie. Zeker op vindplaatsniveau is het van belang om alle beschikbare rapporten 
te lezen en er de belangrijke inzichten uit te destilleren. Het vindplaatsniveau is immers 
het basale niveau van waaruit een synthese over een groter gebied wordt opgebouwd.

De nieuwe situatie, wenselijk of niet, vormt de huidige praktijk en maakt dat de eisen 
die we aan een rapport stellen wellicht toe zijn aan een nieuwe definitie in die zin dat 
de resultaten van het uitgevoerde archeologisch onderzoek in een groter regionaal kader 
moeten worden geplaatst. Op die manier kunnen we beter keuzes maken over het behoud 
van het gezamenlijk erfgoed dat in de bodem bewaard bleef en dat nieuwe facetten en nu-
ances aan de bewoningsgeschiedenis kan toevoegen. Nadrukkelijk geldt daarbij dat deze 
nieuwe definitie van toepassing moet zijn voor alle vergunninghoudende partijen, zowel 
overheid als archeologische bedrijven.

Wanneer de uitvoerder van het onderzoek enkel nog nieuwe puzzelstukjes aan de gro-
tere puzzel kan bijdragen, wie overziet en/of schrijft dan de uiteindelijke synthese? Hier-
voor wordt vaak gekeken naar de aan universiteiten werkzame archeologen. Deze heb-
ben in het verleden aangetoond in het kader van grotere onderzoeksprojecten, zoals het 
Kempenprojekt gedurende de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, op een gro-
tere regio georiënteerd onderzoek te kunnen verrichten. Tijd en middelen voor soortge-
lijke projecten zijn tegenwoordig (te) beperkt beschikbaar terwijl een dergelijke aanpak 
ook minder in de belangstelling lijkt te staan.53 Dankzij de diverse regio-initiatieven voor 
beleidsarcheologen lijkt het mogelijk om de vraag naar syntheses bij hen neer te leggen. 
De vraag is echter in hoeverre zij hieraan toekomen en of zij naast de dagelijkse praktijk 
op een wetenschappelijk verantwoorde wijze onderzoek kunnen uitvoeren en aansluitend 
publiceren.

Verwacht mag worden dat de praktijk van de laatste acht jaar nog geruime tijd gangbaar 
zal blijven. De syntheses zullen, daar waar ze geschreven worden, een samenspel moeten 
zijn van veldarcheologen die in een bepaald gebied vaker gravend onderzoek doen en de 
gemeentelijke of regioarcheologen die de resultaten van alle onderzoeken in een bepaald 
gebied overzien. Niemand lijkt daarbij echter oog te hebben voor het echte onderzoeks-
kerkhof, namelijk de periode tot in de jaren negentig van de vorige eeuw. Met het vergelen 
van foto’s en het uiteenvallen van schriftjes is het bijna zover dat onderzoeksgegevens uit 
die periode voorgoed verloren gaan.

Wanneer we nu kijken naar de ontwikkeling van de omvang van het archeologisch on-
derzoek binnen het studiegebied, zowel in aantallen als in onderzocht oppervlak, ontstaat 
het beeld van grafiek 1. De basis voor deze grafiek vormen de gegevens van de 186 forme-
le archeologische onderzoeken zoals opgenomen in Archis 2.54 Per gemeente zijn hierin 
vanaf 1979 de oppervlaktes en aantallen van archeologisch onderzoek opgenomen. Veel 
toevalsvondsten, incidentele meldingen en onderzoek door amateurgroepen zijn in deze 

9789087044954.pinn.Koopmanschap.pdf   48 24-02-15   16:01



 1.3 Een onderzoeksgeschiedenis 49

grafi ek niet meegeteld.55 Een diff erentiatie naar soort onderzoek bleek geen aanvullende 
inzicht te geven in de trend van onderzoek en bleef daarom achterwege. Wel zijn drie ge-
meentedekkende archeologische bureauonderzoeken uit de lijn van de oppervlakten ver-
wijderd. Dat betreft het onderzoek ten behoeve van de beleidskaarten archeologie van de 
gemeentes Geertruidenberg en Waalwijk en om een groter bestemmingsplangebied in 
Oosterhout. Als archeologisch onderzoek zijn aangemerkt bureauonderzoeken, booron-
derzoeken, proefsleuvenonderzoek, opgraving en archeologische begeleiding.

De trend die grafi ek 1 laat zien, is er een van een lang stabiele en daarna snelle toename 
van de hoeveelheid onderzoek, zowel in aantal als in omvang. Hoewel het startmoment 
voor onderzoek verschillend is – in Dongen was dat in 1979 terwijl Loon op Zand zijn eer-
ste onderzoek pas in 2004 kon registreren – is de algemene lijn er een van een enorme 
toename. De reden voor de pieken in de onderzochte oppervlakten worden veroorzaakt 
door archeologisch onderzoek op (grotere) nieuwbouwlocaties, zoals Dongeburg in Geer-
truidenberg en Vrachelen 4 in Oosterhout. Wanneer we deze uitschieters buiten beschou-
wing laten, worden de onderzochte locaties juist steeds kleiner. Deze ontwikkeling is te 
verklaren vanuit de nieuwe wetgeving: voorheen werden vaak alleen grootschalige nieuw-
bouwlocaties onderzocht, terwijl nu ook voor kleinere locaties onderzoek verplicht is ge-
steld. Op basis van de onderzoeken uitgevoerd in 2009 en 2010 lijkt deze trend door te 

52   Bazelmans, ‘Publiceren over archeologie’, 13.
53   Een voorbeeld is vanaf 2000 het grotere onderzoeksthema ‘Centrale plaatsen’ aan de Universiteit van Amster-

dam.
54   Met dank aan de heer P. Boekenoogen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De gebruikte onderzoeks-

meldingen zijn volledig tot 1 september 2008.
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zetten, al neemt het aantal onderzoeken niet zo sterk meer toe. De periode 2005-2010 
draagt de belofte in zich van een toekomst met meer beschikbare data dan archeologen 
ooit hebben gehad. Dat stelt ons tegelijkertijd voor het probleem hoe met deze nieuwe 
stortvloed aan gegevens om te gaan. Ik zal in deze studie trachten aan te tonen dat er in 
ieder geval één basale methode is: ieder onderzoek als een apart rapport beschikbaar ma-
ken. Ik kom daar in hoofdstuk 2 op terug.

1.4 Een geschiedenis van het landschap aan de hand van archeologische bronnen

In deze studie wordt de bewoningsgeschiedenis van het veengebied in de Langstraat en de 
zuidelijke zandrand in het noorden van Noord-Brabant aan de hand van archeologische 
gegevens in beeld gebracht voor de periode 1100 tot en met 1450. In hoofdstuk 3 wordt 
de bewoningsgeschiedenis tot 1100 samengevat. Dit is nodig omdat de gemeenschappen 
die hier onderwerp van studie zijn, niet in een leeg landschap begonnen. Hoofdstuk 3 be-
steedt aandacht aan het natuurlijk landschap, historische verhoudingen en de beschikba-
re archeologische gegevens uit het gebied.

Wat zal blijken is dat ook de archeologie alleen niet het verlossende woord kan spreken 
over de ontginning van de Langstraat en de bewoning van de zandgebieden. Wel kan een 

Afb. 1.14 Niets is mooier voor een archeoloog dan om een stukje context dragende geschiedenis terug te 
kunnen geven aan de gemeenschap. In 2014 kon dit concreet bij de vondst van twee wagenwielen op het 
terrein van de Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal in Oosterhout (foto Priorij Sint-Catherinadal).
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archeologische verdieping van het bestaande beeld worden gegeven. De Langstraat en de 
zuidelijke zandrand worden hier voor het eerst gepresenteerd als het complementaire ge-
heel dat ze gedurende de late middeleeuwen vormden. Niet als een perifeer gebied ver van 
de grotere stedelijke centra als Dordrecht en ’s-Hertogenbosch, maar als een rijk gebied 
dat mede heeft bijgedragen aan de groei van het graafschap Holland en het hertogdom 
Brabant. De archeologische gegevens bieden de mogelijkheid bestaande theorieën uit het 
gevoerde debat te nuanceren en aan te vullen met inzichten die eerder nog niet zijn benut. 
Uitgangspunt is dat oud archeologisch onderzoek een waardevolle kennisbron is en bo-
vendien een bron die de komende jaren sterk zal verschralen. Met het wegvallen van een 
of meer generaties onderzoekers verliezen we alle informatie die niet op papier is vastge-
legd of waarvan de vondsten zijn zoekgeraakt. Met de bundeling van deze data en de ar-
cheologische synthese die daaruit volgt, kan de laatmiddeleeuwse bewoningsgeschiedenis 
van dit gebied een stuk verder worden gebracht.

55   Uitzondering hierop zijn vijf grotere onderzoeken door de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’. Omdat 
deze zijn gerapporteerd en opgenomen in Archis 2 was het mogelijk deze mee te nemen in dit overzicht.
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2  Naar een landschapsbiografie 
van de Langstraat en zandrand

 Debatten en visies

2.1 Archeologisch landschappen nader ingekaderd

Archeologische vondsten laten zien dat al sinds het laat-paleolithicum mensen leefden 
in het studiegebied. Van de twaalfde tot halverwege de vijftiende eeuw leefde de middel-
eeuwse bevolking in een landschap dat mede was gevormd door de activiteiten van eer-
dere gemeenschappen die ditzelfde landschap hadden bewoond.1 Er was dus geen sprake 
van een onbeschreven landschap en de bewoners van de zandrand zagen buiten de eigen 
nederzetting resten van bewoning uit dan al lang vervlogen tijden. Zo zullen de bronstijd-
grafheuvel op de Contreie in Oosterhout maar ook de talrijke ijzertijdgrafmonumenten 
in Oosterhout en in Loon op Zand deels nog herkenbaar of in ieder geval beleefbaar zijn 
geweest. De gemeenschappen die het veengebied van de Langstraat ontgonnen, bevon-
den zich wel in een leeg ogend landschap waarbij het veen de relicten van eerdere bewo-
ning bedekte.

Het schetsen van de ontwikkeling van het landschap met de sporen die de afzonder-
lijke gemeenschappen hierin hadden nagelaten, kan op basis van de voorhanden zijnde 
archeologische dataset alleen door middel van een aantal dwarsdoorsneden.2 Daarbij ont-
staat een beeld dat in eerste instantie niet meer lijkt dan een optelsom van de afzonderlij-
ke doorsneden. Met de keuze voor een bepaalde grensperiode bepaalt de archeoloog deels 
al de uitkomst van het uiteindelijke beeld. Bij een poging de doorsneden vervolgens om te 
vormen tot een totaalbeeld treedt vaak vervlakking op van het beeld van de ontwikkelingen 
binnen een bepaalde periode. Wanneer het uiteindelijke beeld vervolgens wordt gepresen-
teerd als een vaststaand gegeven, geeft de archeoloog zich er onvoldoende rekenschap van 
dat het landschap als studieobject in zijn kern een complex, gelaagd object is dat niet kli-
nisch kan worden ontleed. De mensen die binnen het landschap hebben geleefd en aan-
wezig zijn geweest, waren gedwongen zich rekenschap te geven van zaken die hun voor-
gangers hadden achtergelaten. Dit zal eenvoudig zijn geweest waar het praktische zaken 
betreft zoals een dijk die aansloot bij de belevingswereld van de gebruikers van het land-
schap. Voor resten zoals de al genoemde grafheuvels zal dit aanzienlijk meer moeilijkhe-
den hebben opgeleverd.

Door in te gaan op het historisch-geografische debat met betrekking tot de bewonings-
geschiedenis van de Langstraat wil ik dit afvlakken van het beeld zoveel mogelijk tegen-
gaan. Door het construeren van enkele thematische dwarsdoorsneden waarin de nederzet-
tingsontwikkeling en landschapsgeschiedenis worden weergegeven, haal ik het maximale 
uit de beschikbare data. Zie hiervoor ook de afsluitende hoofdstukken 10 tot en met 12. 
Bovendien brengt een analyse van de archeologische data het gevoerde debat verder. Voor 
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een nog completer en mogelijk sluitend model voor de Langstraatontginningen is nieuw 
en grootschaliger archeologisch en historisch onderzoek nodig dan tot op heden is ge-
daan.

In dit hoofdstuk ga ik nader in op het gevoerde historisch-geografische debat van 1950 
tot en met 1993, op de thematiek van de landschapsbiografie en op de bijdrage die dit on-
derzoek daaraan kan leveren. Eerst komt de aard en herkomst van de dataset aan de orde, 
in aanvulling op de onderzoekshistorie die in hoofdstuk 1 al werd uiteengezet. Vervolgens 
schets ik het theoretische kader van land-gemeenschap-territorium achter de landschaps-
biografie om daarna dit theoretische kader op onderdelen verder uit te werken. Een toet-
sing van de afzonderlijke inzichten van de diverse auteurs uit dit debat is daarbij geen 
doelstelling op zich. In de hoofdstukken 3 tot en met 9 worden daarna afzonderlijke on-
derdelen uit de landschapsbiografie nader uitgewerkt. De synthese van theorie en data is 
te vinden in de hoofdstukken 10 tot en met 12, met in dat laatste hoofdstuk een evaluatie 
van de bijdrage van de archeologie aan een grotere landschapsbiografie.

2.2 Een gevarieerde dataset

Bij gebrek aan historisch (kaart)materiaal kan het beschrijven van een eerste ontginnings- 
en bewoningsgeschiedenis het beste chronologisch gebeuren door middel van dwars-
doorsneden in duidelijke perioden.3 Dit creëert een samenhangend kader waarbinnen 
gebeurtenissen in breder verband kunnen worden geplaatst. De studie van de bewonings-
geschiedenis van een gebied aan de hand van ouder archeologisch onderzoek vraagt om 
een analyse op verschillende schaalniveaus. Voor het studiegebied als geheel is geen even-
wichtig archeologisch overzicht voorhanden en dat maakt dat we over sommige delen ge-
detailleerd zijn ingelicht terwijl voor andere delen iedere vorm van informatie ontbreekt. 
Daarbij veronderstel ik dat een hogere onderzoeksintensiteit in de minder intensief on-
derzochte gebieden niet tot een noemenswaardig ander beeld zou hebben geleid. Wel zou-
den inhoudelijke accenten en nuances mogelijk anders hebben gelegen. De omvang en 
inhoudelijke kwaliteit van de dataset is na ruim 118 jaar gravend onderzoek voldoende om 
een beantwoording van de centrale vraagstelling en de vijf deelvragen mogelijk te maken.

Zoals in hoofdstuk 1 werd benadrukt, is de dataset divers. Om de gegevens onderling 
vergelijkbaar te maken, onderscheid ik drie niveaus van analyse: het vindplaatsniveau, de 
microregio en het volledig studiegebied.4 Het eerste en meest gedetailleerde schaalniveau 
is dat van een individuele vindplaats. Dit betreft de feitelijke plaats waar één of meer ar-
cheologische onderzoeken zijn verricht. In het gunstigste geval is per onderzoeksfase ten 
minste één basisrapport verschenen. Voor het veldwerk uitgevoerd in de eenentwintigste 
eeuw is dit veelal het geval, maar voor de oudere onderzoeken en het archeologisch veld-
werk in Geertruidenberg en Oosterhout moest voor dit schaalniveau nog een basisrapport 
worden opgesteld. Voor een aantal inhoudelijk belangrijke vindplaatsen is dit dan ook ge-

1 Roymans e.a., ‘Landscape biography’, 339.
2 Voor dit en het volgende: Kolen, De biografie van het landschap, 56.
3 De Bont, Vergeten land, 38.
4 Vergelijk Van Beek, Reliëf in tijd en ruimte, 132-133.
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daan en zijn alsnog afzonderlijke rapporten verschenen.5 Voor de kleinere onderzoeken 
worden de resultaten in deze studie voor het eerst gepresenteerd. Ieder basisrapport zou 
voorzien moeten zijn van een eerste synthese van de onderzoeksvragen zoals verwoord in 
het betreffende rapport voor het onderzochte perceel of percelen en de omliggende terrei-
nen. De analyse daarvan stelt ons in staat naar de vindplaats en het omliggend gebied te 
kijken. Afhankelijk van de omvang en kwaliteit van het onderzoek kan de reikwijdte van 
deze analyse worden bepaald.

Zo stelt een opgraving van een laatmiddeleeuwse huisplattegrond met waterput ons in 
staat om met behulp van archeobotanisch stuifmeelonderzoek een beeld te reconstrueren 
van het landschap en het grondgebruik. De verhouding tussen boompollen, graspollen en 
kruidenpollen geeft inzicht in het natuurlijk landschap, terwijl stuifmeel van gewassen of 
kruiden geassocieerd met veeteelt een beeld geven van het landbouwbedrijf. In een twee-
de voorbeeld bestaat een vindplaats alleen uit twee of drie sloten zonder dateerbaar aarde-
werk. De informatiewaarde van die vindplaats beperkt zich dan tot het perceel zelf zonder 
dat een analyse van de omgeving of een goede datering mogelijk is.

Het tweede schaalniveau is de microregio. Van Beek definieert die niet, maar betoogt 
dat de definitie hiervan afhankelijk is van de vraagstelling.6 Het betreft in ieder geval een 
vastomlijnd gebied binnen een soortgelijke fysisch geografische setting waarover archeo-
logisch bronnenmateriaal voorhanden is. Binnen het studiegebied vormt het veengebied 
ofwel de Langstraat de eerste microregio en de zuidelijke zandrand een tweede. De stede-
lijke nederzettingen van Waalwijk en Geertruidenberg, de landelijke nederzettingen van 
Vrachelen en Steelhoven en de afzonderlijke kasteelterreinen zouden ook kunnen gelden 
als een microregio. Deze zouden dan echter vooral worden bepaald door de omvang van het 
destijds uitgevoerde veldwerk of de vaststelling van het verloop van slechts fragmentarisch 
gekende stadsmuren. Daarom is ervoor gekozen om deze laatstgenoemde onderzoeksge-
bieden niet afzonderlijk als microregio aan te merken. De vondstcomplexen van deze ge-
bieden of terreinen bieden echter wel archeologisch gesloten vondstcontexten waarbinnen 
thema’s zoals voedseleconomie of handelsnetwerken nader kunnen worden onderzocht.

Het derde schaalniveau dat Van Beek benoemt, is het detailgebied of studiegebied.7 Het 
detailgebied stelt de onderzoeker in staat om aspecten zoals bewoningscontinuïteit, loca-
tiekeuzes en de veranderingen daarin, nederzettingsdynamiek en agrarisch grondgebruik 
meer inzichtelijk te maken. Volgens Van Beek leidt het verkrijgen van inzicht in deze za-
ken uiteindelijk tot een landschapsbiografie die wordt gevormd op basis van de vooraf 
geformuleerde vraagstelling.8 Als detailgebied hanteren we hier het gehele studiegebied 
waarbinnen de beide microregio’s vallen.

Primair is de dataset waarop deze studie zich baseert het resultaat van archeologisch on-
derzoek. Waar de archeologie over aspecten van één van de vindplaatsen of microregio’s 
minder informatief is, zijn daarnaast gegevens uit historisch-geografische of historische 
bronnen gebruikt. Voor ieder archeologisch onderzoek vormt op vindplaatsniveau ofwel 
een publicatie de basis voor het onderhavige onderzoek, ofwel de ruwe data van destijds. 
De publicatie bevat idealiter niet alleen de weerslag van de onderzoeksresultaten, maar 
geeft ook inzicht in de gedachtegang en de beslissingen van de onderzoekers van destijds. 
De basis voor de analyse op vindplaatsniveau moet een biografie van de opgraving zijn. 
Uiteindelijk werkt deze biografie door in de geschiedschrijving van de microregio en is 
daarmee mede bepalend voor het uiteindelijk beeld van het detailgebied.
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Landschapsarcheologie tussen veen en zandrand

Olwig wees in 1993 op een verband tussen 
land en het territorium dat gemeenschappen 
claimen als hun bezit.9 Het middeleeuwse 
landschapsbegrip is, zoals Kolen het in 2005 
omschreef, gecompliceerd.10 Olwig onder-
scheidt binnen het landschapsbegrip drie 
afzonderlijke eenheden die in elkaars ver-
lengde liggen en waartussen oneindig veel 
dwarsverbanden mogelijk zijn. Deze eenhe-
den zijn de gemeenschap, het land dat door 
de gemeenschap wordt gebruikt en hun ter-
ritorium.11 Modelmatig is de integratie van 
deze drie weergegeven in afbeelding 2.1.

In zijn publicatie uit 1996 werkte Olwig 
dit landschapsbegrip nader uit en verbond 
hij gemeenschap of samenleving met de fy-
sisch-economische grenzen die het land aan 
de gemeenschap stelde. Mede binnen het ge-
geven fysische kader ontwikkelt de gemeenschap vervolgens een bijbehorende sociale 
structuur die zich vertaalt in een politiek en juridisch systeem.12 Het is niet zo dat het land-
schap daarmee bepaalt hoe de gemeenschap eruit zal zien. Het is uiteindelijk het samen-
spel tussen alle drie de begrippen die bepalen hoe een gemeenschap zichzelf manifesteert 
in het landschap en wat deze gemeenschap daarin als identiteit benoemt. Archeologen 
zijn gewend dergelijke antropologische modellen toe te passen op prehistorische samen-
levingen. Naarmate we dichter bij het heden komen en de afstand tot de bestudeerde ge-
meenschap kleiner wordt, wordt dit echter steeds lastiger. We kunnen minder afstand ne-
men, mede doordat we ons er zelf met deze groep kunnen identificeren en we een deel 
van onze identiteit aan deze voorouders ontlenen. Bovendien is er ook sprake van geschre-
ven bronnen die ons inzicht geven in de belevingswereld van individuen en groepen.

Voor het huidige Drenthe bestaat de benaming het ‘Olde Lantschap Drenthe’.13 In deze 
benaming gaan precies die elementen schuil die Olwig heeft benoemd. Land, gemeen-
schap en territorium zijn hier bijeengebracht in één naam. Tegelijkertijd gaan achter de 
historische benaming ‘Olde Lantschap Drenthe’ zowel het grondgebied van de latere pro-
vincie (en meer) schuil, alsook het geheel aan gehuchten, buurtschappen en andere ne-

5  Zie voor de betreffende rapporten of andere literatuur het notenapparaat.
6  Voor dit en het volgende: Van Beek, Reliëf in tijd en ruimte, 133.
7  Van Beek, Reliëf in tijd en ruimte, 133.
8  Van Beek, Reliëf in tijd en ruimte,130.
9  Olwig, ‘Sexual Cosmology’, 311.
10  Kolen, De biografie van het landschap, 5.
11  Olwig ‘Recovering the Substantive Nature’, 630-633; Kolen, De biografie van het landschap, 5.
12  Olwig ‘Recovering the Substantive Nature’, 632-633.
13  Kolen, De biografie van het landschap, 115.

Gemeenschap Territorium

Land

Afb. 2.1 Schematische voorstelling van het mo-
del van het middeleeuwse landschapsbegrip vol-
gens Olwig.
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derzettingsvormen. Het archaïsche gebruik van de term lantschap is complex en gelaagd. 
Het land draagt de gemeenschap. Was er gedurende de ijzertijd voldoende goede grond 
om akkers te maken, dan verbleef de gemeenschap zolang op dezelfde plaats als de grond 
goed genoeg bleef. Was de grond uitgeput geraakt, dan trok de gemeenschap verder. Roy-
mans en anderen hebben dit model van zwervende erven overtuigend aangetoond voor 
Zuid-Nederland.14

Afhankelijk van de gemeenschap werd het landschap aangepast en werd in de denkwe-
reld een plaats gezocht of gecreëerd voor de elementen die aan eerdere gemeenschappen 
herinnerden. In de volle en late middeleeuwen moest de mens door bevolkingsgroei en 
schaarste aan vrije gronden inventiever worden om de draagkracht van het land in ieder 
geval tijdelijk te vergroten.

Door de tijd of over de tijd heen

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is er binnen de Nederlandse archeologie veel-
vuldig gebruik gemaakt van het begrip landschap voor het maken van een zogeheten land-
schapsbiografie.15 In de Nederlandse onderzoekstraditie wordt specifiek aandacht besteedt 
aan het in beeld brengen van ontwikkelingsgeschiedenissen over een lange periode. De 
focus ligt daarbij op drie afzonderlijke elementen: het gebruik en de inrichting van het 
landschap, de verhoudingen binnen en de interpretatie van het landschap en de identiteit 
van de individuen en gemeenschappen die daarin hebben geleefd.16

Het landschap wordt daarbij gezien als een gelaagd fenomeen waarin de verschillende 
lagen door de tijd heen in functie kunnen veranderen en de landschapsbiografie niet stopt 
bij gisteren. Keuzes die we vandaag binnen een vraagstuk van ruimtelijk ordening maken, 
zijn niets meer of minder dan een nieuw hoofdstuk in de biografie van hetzelfde land-
schap dat we bestuderen of zelfs als erfgoed trachten te behouden.17

Kolen definieert het begrip landschapsbiografie als volgt: ‘landschappen hebben een 
langgerekte levensgeschiedenis waarbinnen zowel de fysisch-geografische eigenschappen 
als de sociale dimensies aan verandering onderhevig waren’.18 Uitgangspunt daarbij is dat 
de identiteit van het landschap ondanks deze veranderingen blijft behouden. Kolen volgt 
daarbij antropologen zoals Appadurai en Kopytoff die stellen dat ook objecten in alle cultu-
ren een eigen sociaal leven leiden. Daarbij hebben die objecten invloed op onderlinge men-
selijke relaties en beïnvloeden zij de sociale status van degenen die ze bezitten en van hen 
die ze niet bezitten. Ook objecten leiden, aldus Kolen, hun eigen leven, niet het minst bij 
de uitwisselingen ervan. De resolutie van het archeologische beeld dat we ons kunnen vor-
men van de levensgeschiedenis van het landschap en van de gemeenschappen van men-
sen die er gebruik van hebben gemaakt, wordt bepaald door de omvang en kwaliteit van 
de archeologische waarnemingen. We kunnen dus stellen dat de omvang en de intensiteit 
van het beschikbare archeologisch onderzoek bepalend is voor de wijze waarop en de mate 
waarin we de geschiedenis van een afzonderlijk gedefinieerd gebied in beeld kunnen bren-
gen. Op onderdelen zal de resolutie van de hierna geschetste biografie dan ook grofkorre-
lig zijn. Voor andere thema’s ontstaat voor het eerst een helder beeld. De uitdaging is om 
bij nieuw onderzoek verder te gaan en de grofkorrelige beelden nader in focus te brengen.

Bij het reconstrueren van een landschapsbiografie is het van belang te beseffen dat het 
gedefinieerde gebied geen intrinsieke eenheid is, maar een kunstmatig afgebakend ge-
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heel. Het studiegebied is, zoals zo vaak in archeologische en historische studies, afgeba-
kend om één of meer processen die zich in dat gebied hebben afgespeeld nader te kunnen 
bestuderen. De biografie van het landschap wordt hier gebruikt om in hoofdstuk 3 in grote 
stappen door het landschap heen te lopen tot het beginpunt van dit onderzoek, namelijk 
het begin van de twaalfde eeuw. Om te begrijpen wat we archeologisch aantreffen in de 
bodem beschouwen we kort wat (nog) eerdere bewoners hebben achtergelaten. De daar-
na volgende hoofdstukken belichten specifieke fysieke grenzen die het landschap stelde 
aan de verschillende gemeenschappen en gaan in op de vraag hoe deze gemeenschappen 
daaraan vervolgens vorm hebben gegeven.19

14  Voor een uiteenzetting van dit begrip binnen de Nederlandse archeologie: Roymans e.a., ‘Landscape biography’, 
337-359.
15  Roymans e.a., ‘Landscape biography’, 337-359.
16  Roymans e.a., ‘Landscape biography’, 340.
17  Roymans e.a., ‘Landscape biography’, 339.
18  Voor dit en het volgende: Kolen, De biografie van het landschap, 112.
19  Jansen (red.), Bewoningsdynamiek op de Maashorst, 541.

Afb. 2.2 Deel van de oude Maasloop dat ten noorden van Bergsche Maas in de gemeente Aalburg nog 
enigszins bewaard is gebleven. Kijkend naar het westen moeten we rond het jaar 1000 de eerste ontgin-
ningsas aan de linkerzijde van het water zoeken (foto auteur 2012).
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2.3 Het historisch-geografisch debat

Voor de microregio van de veenzijde is het uitgangspunt dat de zuidelijke oeverwal van 
de Maas de eerste ontginningsas vormde. De rivier de Donge en de proto-Loint zullen als 
veenstromen geen oeverwallen van enige importantie hebben gekend of lagen simpelweg 
nog te diep in het onontgonnen veen. De oeverwal van de Maas lag hoger dan zijn omge-
ving en vormde daarom een gunstige vestigingsplaats. De nabijheid van de rivier zorgde 
ervoor dat transport van bouwmaterialen, handelsproducten en landbouwgoederen een-
voudig kon plaatsvinden.

Bij archeologisch onderzoek in het noorden van de gemeentes Waalwijk, Geertruiden-
berg en Drimmelen zijn er nog geen archeologische resten van deze middeleeuwse bewo-
ning aangetroffen. De omvang en frequentie van archeologisch onderzoek in dit gebied is 
tot heden nihil tot zeer beperkt geweest, waardoor dit gebrek aan archeologische vondsten 
kan worden verklaard. Gericht archeologisch onderzoek in het noorden van de genoemde 
gemeentes zou hier restanten van bewoning vanaf het jaar 1000 kunnen aantonen, mits 
deze in de bodem bewaard zijn gebleven en niet zijn verdwenen als gevolg van de storm-
vloeden uit de vijftiende eeuw of andere en latere verstoringen van het bodemarchief.

Hoewel het totale studiegebied uiteenvalt in de zuidelijke zandrand en het noordelijk 
daarvan gelegen voormalig veengebied, richten we ons hier uitsluitend op het veengebied. 
Dit stond centraal in de vooral historisch-geografische discussie over de Langstraat die is 
gevoerd vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw. Met de kennis van nu weten we dat de 
Langstraat met Geertruidenberg en het achterland geen eenheid vormden, maar wanneer 
we de discussie vanaf 1950 goed willen begrijpen, is het van belang het debat over het his-
torische landschap van het veengebied op de voet te volgen.

Fockema Andreae (1950)

De eerste die in de twintigste eeuw een aanzet gaf tot een geschiedschrijving van de Grote 
Waard is Fockema Andreae geweest.20 Hij volgde daarmee twee laat negentiende-eeuwse 
artikelen van Hingman en Ramaer.21 Op deze twee artikelen ga ik niet verder in. De rele-
vante informatie eruit is meegenomen in het beeld zoals Fockema Andreae dat schetste. 
Hij gaf als eerste een samenhangende beschrijving van de opgang en ondergang van het 
oudste en grootste hoofdwaterschap uit de Hollandse streken. Met een lengte van circa 
veertig en een breedte van twintig kilometer kenmerkte het gebied zich als hoofdwater-
schap van een goed ontwikkeld bestuursgebied.22

Aan het begin van de dertiende eeuw was het gebied van de Grote Waard nog een lap-
pendeken van losse elementen die zeker nog niet als eenheid aan elkaar waren gesmeed. 
De zuidelijke begrenzing lag ter hoogte van de omringdijk, die deels de latere Heidijk is. 
Deze fungeerde als onderdeel van een grotere omringdijk die de ontging van de binnen-
dijkse gronden mogelijk maakte. In de rest van dit proefschrift worden de termen om-
ringdijk, zuiddijk en Heidijk met dezelfde betekenis door elkaar heen gebruikt. Wel wordt 
daarbij met omringdijk dan alleen dat deel van de bedijking van de Grote Waard bedoeld 
dat daadwerkelijk binnen het studiegebied lag.

Ten zuiden van de zuiddijk lag tegen de zandrand aan een boezem waarop het water 
uit de Grote Waard geloosd kon worden dat niet via sloten naar het noorden naar de Maas 
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kon worden afgevoerd. Hoe deze boezemzone eruit heeft gezien, is niet duidelijk. Het kan 
zijn dat de achterkade voorzien was van een lage dijk en dat de achterkade breder was dan 
de andere sloten. Het kan ook zijn dat de achterkade van gemiddeld formaat was en wei-
nig afweek van de zijkades.

Fockema Andreae zag in de Waard een bestuurlijke en politieke rol voor de twee vroeg 
dertiende-eeuwse Hollandse stedelijke nederzettingen Dordrecht en Geertruidenberg. 
Werd Dordrecht pas in de dertiende eeuw gesticht als nederzetting te midden van Stichts 
territorium in de Maas-Merwedestreek, Geertruidenberg zou rond 1200 al een nederzet-
ting zijn geweest op een hoge dekzandkop langs de Donge. Doorredenerend in de gedach-
tegang van Fockema Andreae zou Dordrecht als handelscentrum hebben gefungeerd en 
daarmee een economische motor voor de Grote Waard hebben gevormd, terwijl Geertrui-
denberg de positie van hofstad vervulde, met grafelijke herberg en later de (vroeg) veer-
tiende-eeuwse burcht.

Fockema Andreae veronderstelde dat Geertruidenberg van oorsprong in bezit was van 
de abdij van Thorn. Hij laat daarbij in het midden hoe die abdij deze nederzetting in bezit 
had gekregen. De overdracht van Thorn aan het Hollandse gravenhuis in 1213 blijft in zijn 
betoog al even onduidelijk. Pas met Margry in 1984 leren we dat de Thornse herkomst 

20  Fockema Andreae, ‘De Grote of Zuidhollandse waard’. Zie afbeelding 1.1 voor de ligging van de Grote Waard.
21  Hingman, ‘De Maas en de dijken’; en Ramaer, ‘Geografische geschiedenis’.
22  Voor dit en het volgende: Fockema Andreae, ‘De Grote of Zuidhollandse waard’, 1-2.
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Afb. 2.3 De dijk van de Grote Waard (oranje lijn) met de veenzijde van de Waard ten noorden en de zand-
rand ten zuiden daarvan.
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mogelijk teruggaat op het overnemen door Thorn van enkele goederen van de abdij van 
Nijvel in Geertruidenberg.23 In de ontwikkeling die Fockema Andreae vervolgens schetst, 
komt de Grote Waard, de klei- en veenzijde en dus het gebied van de Merwede tot ten zui-
den van de Maasloop, al vroeg in de dertiende eeuw als eenheid naar voren.

Volgens Fockema Andreae werd een aantal afzonderlijke gebieden gedurende de vroege 
dertiende eeuw op gezag van de graven Dirk VII en Willem I van Holland tot één water-
schap bijeengebracht.24 De abdij van Berne had in het noordelijk en oostelijk deel van de 
Grote Waard veel bezittingen, mede dankzij de ondersteuning van het Hollandse graven-
huis die deze abdij genoot.25

Als onderdeel van de Waard en als bescherming tegen het water werd langs de zuidzijde 
van de waard een aantal dijken aangelegd. Deze dijken volgden het tracé van de Puttense-
Strijense polder via Drimmelen en Standhazen naar de dijkpoort van Geertruidenberg, 
van daaruit aan weerszijden van de Donge onder Geertruidenberg en uiteindelijk in het 
oosten de afgrendeling van de veenzijde met de Heidijk. Verder naar het oosten liep de 
dijk langs Drunen en Vlijmen om uiteindelijk aan te sluiten bij Heusden. Hoppenbrou-
wers heeft aangetoond dat dit laatste deel van de volledige omringdijk mogelijk pas rond 
1360 gereedkwam.26 Ten zuiden van deze Heidijk was in de toenmalige wildernis een boe-
zem gecreëerd die als reservoir voor overtollig water fungeerde. Pas met het openleggen 
van deze wildernis vanaf de zandrand (met onder andere ’s Gravenmoer) kwam deze func-
tie te vervallen en moest worden gezocht naar een andere oplossing voor het overtollige 
water uit de Grote Waard. Een gevolg van de afsluitingen onder de genoemde graven van 
Holland was dat de Maas, die door de waard heenliep, nu enkel nog bevaarbaar was voor 
binnenschepen. Alle schepen die de waard naar het westen toe wilden uitvaren, moesten 
hiervoor door de Dordtse schutsluis. Door het geheel van dijken en dammen was een ge-
heel van achthonderd vierkante kilometer ontstaan dat functioneerde als één waterschap.

Vóór de dertiende en veertiende eeuw waren de gebieden binnen de Grote Waard nog 
sterk afhankelijk van de bestuurlijke invloed van onder anderen de hertog van Brabant, 
de graaf van Holland en de graaf van Gelre. Deze heren beoogden met de instelling van 
de bestuurslagen in de Grote Waard een gezamenlijk belang: een waard waar landbouw 
en economie konden floreren en waarin de nieuw opengelegde gebieden niet verloren 
gingen aan het water. Geertruidenberg verkreeg daarbij een centrale bestuursrol, al be-
twistte Dordrecht deze positie geregeld. Het zou tot het begin van de vijftiende eeuw du-
ren voordat het stadsbestuur van Dordrecht er uiteindelijk in slaagde de macht naar zich 
toe te trekken.27

Dit door Fockema Andreae geschetste beeld hoort bij een waterschap samengesteld uit 
oudere, van oorsprong losse of onder verschillende heren ressorterende agrarische gebie-
den. Zolang men baat had bij het gezamenlijk onderhoud van de waterwerken bleef het 
bij een enkele verzaking van verplichtingen of het langdurig zeuren door lokale bestuur-
ders bij de dijkgraaf. Dit leidde overigens zelden tot concrete acties van de dijkgraaf. Daar 
kwam pas verandering in naarmate de omvang van turfwinning en moernering belangrij-
ker en omvangrijker werd dan het landbouwbedrijf. Moernering is het winnen van zout 
door het verbranden van zouthoudend veen.28 Dit werd door sommigen destijds al als 
onwenselijk gezien omdat het ten koste ging van landbouwgrond en de moeren door het 
diep uitdelven een gevaar vormden voor de dijken.29 Voor de hier onderzochte microregio 
van de veenzijde gaat het echter, anders dan elders in de Grote Waard, voornamelijk om 
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het winnen van turf als brandstof. Aanwijzingen voor zoutwinning binnen het studiege-
bied ontbreken tot op heden.30

Buiten de Grote Waard werd vanaf de veertiende eeuw de boezem ten zuiden van de 
Heidijk in ontginning gebracht. ’s Gravenmoer is het duidelijkste voorbeeld van een suc-
cesvolle veenontginning vanaf de zandrand. Dit gebied was voorzien van een eigen kleine 
ringdijk en lag tussen de zuidelijke bedijking van de Grote Waard en de nederzettingen op 
de zandrand. De veengronden binnen de Grote Waard waren blijkbaar al voldoende ont-
waterd om de bescherming van een reservoir ten zuiden van de Heidijk niet langer nodig 
te hebben. Enig opportunisme van de nieuwe ontginners ten koste van de Grote Waard 
kan niet op voorhand worden uitgesloten.

De ten zuiden van de ’s Gravenmoerse dijk gelegen Hoge Ham in Dongen was al eer-
der, in de late dertiende of vroege veertiende eeuw, gecreëerd als ontginningsas vanaf de 
zandrand. Dit is nog te zien in onder andere in de blokvormige verkaveling van de gebie-
den ten noorden van deze as. Tijdens archeologisch onderzoek van de nieuwbouwwijk De 
Beljaart in Dongen kon worden vastgesteld dat de plaatsing van de afzonderlijke hoeven 
hierbij nauwkeurig het verloop van de onderliggende zandrug volgde.31

Rentenaar (1965) en Stol (1981)

Rentenaar presenteerde in 1965 een beeld van het zuidelijke deel van de Grote Waard dat 
op detailniveau afwijkt van dat van Fockema Andreae.32 Ook hij veronderstelde dat de ont-

23  Margry, ‘De topografische ontwikkeling’, 113.
24  Fockema Andreae, ‘De Grote of Zuidhollandse waard’, 9.
25  Voor dit en het volgende: Fockema Andreae, ‘De Grote of Zuidhollandse waard’, 10.
26  Hoppenbrouwers, ‘Territorialiteit en landsheerlijkheid’, 37-38.
27  Fockema Andreae, ‘De Grote of Zuidhollandse waard’, 16.
28  Leenders, ‘Amfibische cultuur’, 37-44.
29  Fockema Andreae, ‘De Grote of Zuidhollandse waard’, 35.
30  Vriendelijke mededeling van K.A.W.H. Leenders.
31  Koopmanschap, Spoelstra en Craane, Proefsleuvenonderzoek locatie Achterhuizen.
32  Rentenaar, ‘Overmate ten zuiden van de Oude Maas’.

Afb. 2.4  Vanaf de ontginnings-
as van de Hoge en Lage Ham 
in Dongen lagen de laatmiddel-
eeuwse boerderijen op een rij 
langs de rand het veen. De lo-
catiekeuze voor de afzonderlijke 
boerderijen werd bepaald door 
het verloop van een dekzand-
rug in de ondergrond. De boer-
derijen stonden op de rand van 
deze rug.
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ginningsas waarschijnlijk op de zuidelijke oeverwal van de Maas lag, maar tekende daar-
bij aan dat ‘we ons van het economisch leven hier geen overdreven voorstelling moeten 
vormen’.33 Volgen we Rentenaar, dan zouden de Hollandse graven in de elfde eeuw hun 
aandacht hebben gericht op het noordelijke deel, de kleizijde. Pas gedurende de dertiende 
eeuw werd onder druk van bevolkingsgroei de veenzijde in ontginning gebracht.

Rentenaar ging er kennelijk vanuit dat de ontginning van de Grote Waard eerst en voor-
al door de landsheer werd geïnitieerd als een ontginning van bovenaf in een zoektocht 
naar nieuwe territoria. Pas tegen het einde van de dertiende en in het begin van de veer-
tiende eeuw werden, aldus Rentenaar, uiteindelijk de meest zuidelijke gebieden in leen 
of pacht uitgegeven. Hij veronderstelde dat de veenuitgiften in het zuiden van de Waard 
gemodelleerd waren naar het model van de Hollands-Utrechtse copen. Ik kom daar later 
op terug.

Met zijn artikel vroeg Rentenaar aandacht voor een aantal historische gebeurtenissen 
omstreeks 1329. Graaf Willem III verkocht op 27 juli 1329 een aantal overmaten ten oosten 
en ten westen van Geertruidenberg. Een overmate wordt gezien als een veelal ontgonnen 
stuk land dat niet bij de eerste uitgifte door de landsheer hoorde. Het was dikwijls later 
door de boeren bij het eigen perceel getrokken en daarmee aan de graaf ontnomen. Met 
de verkoop van de overmate kon deze situatie eenvoudig worden hersteld en de betreffen-
de boer de grond alsnog aan het eigen bezit toevoegen. Beoogde kopers waren daarom de 
dorpelingen van diverse nederzettingen in de veenzijde van de Grote Waard. Ten oosten 
van Geertruidenberg betrof het Besoyen, Zuidewijn, Nederveen, Overwaspik, Nederwas-
pik en Raamsdonk. Ten westen van Geertruidenberg Standhazen, Almonde, Drimmelen, 
Dubbelmonde en Twintighoeven.

Bij de transactie in 1329 deed de graaf een aantal percelen tegen betaling van de hand 
die allemaal ten zuiden van de oorspronkelijke ontginningsas lagen. Rentenaar zette uit-
een hoe het kon dat de Hollandse graaf na het eerste kwart van de veertiende eeuw nog 
grond te bieden had aan de nederzettingen. Als gevolg van het recht van opstrek van de 
eerste nederzettingen zouden de nederzettingen hun eigendomsclaim op deze gronden 
hebben doen gelden. Rentenaar concludeerde dat de graaf bij de transacties rond 1329 
waarschijnlijk een eenmalige som geld vroeg voor gronden die wel tot de oorspronkelij-
ke uitgifte aan de ontginners behoorden, maar die tot voor kort nog niet in ontginning 
waren gebracht. Het duidelijkste argument hiervoor is volgens Rentenaar het feit dat de 
graaf in een oorkonde uit 1331 liet vastleggen dat hij geen overmate grond meer had om 
te kunnen uitgeven.34

Omdat er sinds Fockema Andreae elders in Nederland veel nieuwe historisch-geogra-
fische inzichten waren opgedaan die mogelijk ook van toepassing konden zijn op de si-
tuatie in de Grote Waard meende Stol in 1981 dat het tijd werd voor een nieuwe visie op 
de opkomst en ondergang van de waard.35 Hij dacht hierbij onder meer aan nieuw histo-
risch-geografisch en bodemkundig onderzoek naar het West-Nederlandse kustgebied, de 
middeleeuwse veenontginningen en de middeleeuwse stormvloeden.36 Stol liet de mid-
deleeuwse bewoningsgeschiedenis aanvangen in het jaar 1000, toen het gebied land-
schappelijk en bestuurlijk nog geen eenheid was. Voor de veenzijde veronderstelde hij de 
aanwezigheid van eutroof veen direct op en langs de oeverwal. Waar het lukte dit veen te 
ontwateren, was het mogelijk dit om te zetten in vruchtbare akkergebieden. Naar het zui-
den toe zou deze smalle strook snel zijn overgegaan in oligotroof veen waarop akkerbouw 
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moeilijker was.37 Na een relatief succesvol begin zou het bedrijven van akkerbouw op de 
schralere, oligotrofe veengronden voor de boeren steeds lastiger zijn geworden.

Stol legde de grenzen van de invloedssferen binnen de Grote Waard voor de elfde en 
twaalfde eeuw voor zowel de klei- als de veenzijde langs de verschillende waterlopen bin-
nen de waard. De oude Maasloop vormde in het gebied de grens tussen de bisdommen 
Utrecht in het noorden en Luik in het zuiden. Het grootste deel van de waard rekende Stol 
tot het latere graafschap Holland, het zuidoosten – de microregio van het veengebied – tot 
Brabant, terwijl Heusden en Altena behoorden tot de invloedssfeer van Kleef. Het zuid-
westelijk deel rekende Stol toe aan de heerlijkheid Strijen, maar door gewijzigde inzich-
ten lijkt het waarschijnlijker dat we ook dit gebied als Hollands kunnen aanmerken. In 
hoofdstuk 8 zullen we zien dat de werkelijkheid een andere is en dat de eigendomssitu-
atie complexer lag. De vorming van de Grote Waard plaatst Stol tegen de achtergrond van 
de expansiedrang van het Hollandse gravenhuis ten koste van voorheen Stichtse gebieden 
dan wel gebieden binnen de invloedssfeer van de Utrechtse bisdom. Zich baserend op de 
indeling in aartsdiakonaten aan de kleizijde zag Stol een ontginningsvolgorde van west 
naar oost voor het gebied grenzend aan Holland. Over de veenzijde liet hij zich in zijn pu-
blicatie niet verder uit dan de vaststelling dat veel van de ontginningen hier plaatsvonden 
in de dertiende en veertiende eeuw.

De ondergang van het geheel van de Grote Waard plaatste hij tegen de achtergrond van 
de moernering in het gorzengebied aan de westzijde van de Grote Waard, buiten het voor-
liggend studiegebied.38 Als gevolg van de zoutwinning door middel van het verbranden 
van veen was het gebied bij Broek langs de westelijke dijk van de Grote Waard beduidend 
lager komen te liggen. Dit werd gezien als een voordeel want hierdoor verliep de water-
afvoer uit de waard een stuk eenvoudiger dan ter hoogte van de oudere sluizen bij Maas-
dam. Er werd een watergeul gegraven tussen de bij Maasdam afgedamde Maas en Broek 
waarna de sluizen bij Maasdam deels konden worden gesloopt. De goede afwatering had 
echter ook een nadelige werking. Ook buiten de dijk van de Grote Waard had in grote om-
vang moernering plaatsgevonden. Hierdoor kwam het zeewater vaak al tot tegen de dijk 
van de waard. Bij stormvloed liepen de golven vroeger stuk op de gorzen die buiten de 
waard lagen, maar deze waren gedurende de tweede helft van de veertiende eeuw door de 
moernering beduidend beperkter in omvang geworden. Bij een stormvloed in 1374 brak 
de dijk en liep het gebied rondom Broek onder. Stol stelde dat er aanwijzingen zijn dat de 
dijken daarna werden hersteld, maar zet vraagtekens bij de omvang van deze reparaties. 
In navolging van Gottschalk stelde hij dat de dijken rondom Broek en Strijen het tussen 
1374 en 1394 meerdere keren begaven. Daarbij vestigde hij voor het eerst de aandacht op 
de wijze van constructie van deze dijken, namelijk als veendijken op veengrond.

Met de verzwakte dijken aan de westzijde van de Grote Waard was het vervolgens wach-
ten op de stormvloeden van 1418, 1421 en 1424 voordat de landbouwgronden van de laat-
middeleeuwse waard definitief ten onder gingen. Stol stelde dat de ondergang van de 

33  Voor dit en het volgende: Rentenaar, ‘Overmate ten zuiden van de Oude Maas’, 134.
34  Rentenaar, ‘Overmate ten zuiden van de Oude Maas’, 141.
35  Stol,‘Opkomst en ondergang’, 130.
36  Stol,‘Opkomst en ondergang’, 130, met voetnoot 2 aldaar.
37  Voor dit en het volgende: Stol, ‘Opkomst en ondergang’, 131-135.
38  Voor dit en het volgende: Stol, ‘Opkomst en ondergang’, 142-143.
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Grote Waard uiteindelijk onontkoombaar was. Bestuurlijke chaos en het verzaken van de 
verantwoordelijkheden van dijkonderhoud, gecombineerd met een inklinkend veenland-
schap en de nabijheid van de zee moesten vroeg of laat leiden tot de ondergang van de 
Grote Waard.39

Steegh (1978), Renes (1985) en Borger (1992)

In 1978 schreef Steegh als onderdeel van een catalogus bij een tentoonstelling in het 
Noordbrabants Museum een overzichtswerk over dorpen in Brabant.40 Aan de hand van 
een aantal voorbeelden van bestaande en soms ook gefingeerde dorpen ontwierp hij een 
eerste karakterisering van dorpsontwikkeling in Noord-Brabant, gebaseerd op historisch-
geografische inzichten en morfologische kenmerken. Voor de westelijke Langstraat, die 
overeenkomt met de microregio van de Langstraat uit deze studie, schiep hij het fictieve 
‘Luytwijk’.41

Steegh liet de eerste bewoning plaatsvinden op de oeverwallen van de Oude Maas of de 
Donge. Hoe hij tot de Donge als ontginningsbasis kwam, is niet duidelijk en wordt door 
hem ook niet nader toegelicht. Voor de hand ligt de Donge als ontginningsbasis in ieder 
geval niet. Deze rivier zal nauwelijks een oeverwal hebben kunnen vormen waardoor een 
stevige ondergrond voor bebouwing ontbrak. Mogelijk bedoelde Steegh de ontginningen 
op de oeverwal van de Maas nabij de monding van Donge te plaatsen. Tegen 1250 waren 
de ontginningen in ieder geval al dusdanig ver gevorderd dat het tijd werd om de ontgin-
ningsbasis te verplaatsen. De oeverwal werd definitief verlaten en de laatste boerderijen 
werden naar het zuiden verplaatst naar een nieuwe ontginningsas verder in het veen. 
Deze lag nog steeds noordelijker dan de huidige Grotestraat in Waalwijk.

Steegh veronderstelde vervolgens dat de veenontginningen tegen het midden van de 
veertiende eeuw langzaam maar zeker het zand bereikten, waardoor er bij gebrek aan 
veen geen reden was voor het voortzetten van de ontginningen en de nederzettingen. 
Anders dan te veronderstellen dat de nederzettingen geleidelijk zijn verlaten, liet Steegh 
daarna het model omkeren. Hij veronderstelde dat als gevolg van de Sint-Elisabethsvloed 
een dusdanige laag vruchtbare klei was afgezet dat het mogelijk was hierop een bestaan 
op te bouwen. De ontginningsas van 1250 zou weliswaar volledig door de vloed zijn ver-
zwolgen, maar daarna zou circa 1200 meter naar het zuiden een nieuwe ontginningsas 
zijn gecreëerd. Die zag Steegh in de huidige Langstraat. In dit model vindt een overgang 
plaats van landbouw en turfwinning als middelen van bestaan naar de verbouw van hooi 
als exportproduct en als belangrijkste inkomstenbron na de Sint-Elisabethsvloed. Steegh 
nam aan dat in de zeventiende eeuw bij het terugwinnen van de verdronken gronden uit-
eindelijk zelfs de oorspronkelijke ontginningsas op de oeverwal van de oude Maasloop 
werd bereikt.

Renes benaderde in zijn historisch-geografische studie naar West-Brabant de ontgin-
nings- en bewoningsgeschiedenis van de Langstraat anders dan Steegh.42 Hij behandelde 
in zijn studie alleen de westelijke Langstraat tot Raamsdonk en Waspik in het oosten. Net 
als Steegh zocht hij de oudste twaalfde-eeuwse nederzettingen van Raamsdonk en Was-
pik op de oeverwal van de Maas, nabij de monding van de Donge in deze rivier.43 De Don-
ge zag hij daarbij niet als ontginningsas. Renes gaf in zijn studie een vermoedelijke locatie 
voor de monding van de Donge in de Maas. Om de juistheid van deze hypothese te toet-
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sen heb ik de door Renes aangeduide locatie opgezocht in Archis 2. Er zijn in het door Re-
nes aangegeven gebied geen vondstmeldingen of waarnemingen bekend die een aanwij-
zing vormen voor de aanwezigheid van nederzettingen nabij de door hem veronderstelde 
Dongemonding, ondanks enkele booronderzoeken die in de omgeving van dit gebied zijn 
uitgevoerd.44 Dit maakt dat de voorgestelde plaats van de Dongemonding op basis van de 
huidige archeologische gegevens nog niet kan worden bevestigd.

Gedurende de dertiende eeuw is het maaiveld als gevolg van de ontwatering en de daar-
op volgende bodemklink dusdanig ver gedaald dat de ontginningsas verplaatst werd naar 
een voormalige achterkade. Renes identificeerde deze achterkade als de Achterste Dijk 
waaraan ook het kerkgebouw van Raamsdonk ligt dat aan Lambertus was gewijd (zie 
hoofdstuk 9). Hij veronderstelde dat de oostelijk van Raamsdonk gelegen Langstraat-
nederzettingen in de dertiende eeuw op dezelfde hoogte zijn komen te liggen als dit twee-
de Raamsdonk. Met de omvorming van de Achterste Dijk tot bewoningslint was er een 
noodzaak voor een nieuwe achterkade en Renes meende deze te herkennen in de Kade-

39  Stol, ‘Opkomst en ondergang’, 145.
40  Steegh, Dorpen in Noord-Brabant.
41  Voor dit en het volgende: Steegh, Dorpen in Noord-Brabant, 15-16.
42  Renes, Een cultuurhistorisch landschapsonderzoek.
43  Voor dit en het volgende: Renes, Een cultuurhistorisch landschapsonderzoek, 48-56.
44   Hiervan was alleen Van der Haar en Vissinga, ‘Steurgat – Berghse Maas’ ten tijde van het onderzoek raadpleeg-

baar op www.edna.nl.

Kadestraat

Achterste dijk

Lambertus kerk

0 1 kilometer

Afb. 2.5 De laatmiddeleeuwse loop van de Maas en de veronderstelde situering van de Dongemonding, 
Achterste dijk en de Kadestraat geprojecteerd op de huidige topografie.
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straat. Gedurende de veertiende eeuw raakte vervolgens de Kadestraat meer en meer in 
gebruik als bewoningslint, ongetwijfeld als gevolg van de wederom optredende bodem-
klink. Nu was het echter niet meer mogelijk het nederzettingssysteem opnieuw op te 
schuiven omdat het gebied ten zuiden van de Kadestraat al eerder en deels vanuit ’s Gra-
venmoer was ontgonnen. Deze ontginning was bedoeld voor het steken van turf en niet 
zozeer voor nieuwe landbouwgronden.

Renes veronderstelde verder dat als gevolg van de grootschalige openlegging van het 
landschap en de daarmee gepaard gaande bodemdaling gedurende de veertiende, maar 
zeker in de vijftiende eeuw een lage dekzandrug in het landschap zichtbaar werd. Deze 
dekzandrug werd de uiteindelijke plaats waar een aantal dorpen naartoe werd verplaatst 
en waar zij nu nog steeds liggen. In hoofdstuk 3 kom ik terug op deze lage dekzandrug 
uit het betoog van Renes. Hij kleurde als één van de weinigen ook het landschap van de 
Langstraat van net na de Sint-Elisabethsvloed in. Daarbij veronderstelde hij dat de Achter-
ste Dijk zeker gedurende de vijftiende eeuw lange tijd als zeedijk heeft gefungeerd, totdat 
de gebieden ten noorden hiervan in de loop van de eeuwen voldoende waren opgeslibd 
om definitief op het water te kunnen worden heroverd.45 Hiermee transformeerde een 
achterkade tegen het einde van de middeleeuwen tot ontginningsas en tot beschermen-
de zeedijk. Ook nam Renes aan dat als gevolg van de invloed van de zee ten noorden van 
Raamsdonk waarschijnlijk weinig van de eerste nederzettingen in de bodem bewaard is 
gebleven.

Borger gaf in een artikel uit 1992 een algemeen overzicht van de impact op het land-
schap van het in cultuur brengen en van de turfwinning in de Nederlandse veengebie-
den.46 Hij beschreef het ontginnen van veengebieden op een hoger abstractieniveau dan 
Steegh en Renes, al blijft ook zijn uitgangspunt de historische geografie. Borger onder-
scheidde drie redenen waarom de mens vanaf de Romeinse periode begon aan het ar-
beidsintensieve ontginnen van veenland. Als eerste reden zag hij het winnen van turf ten 
behoeve van de zoutwinning. Als tweede was er het in cultuur brengen van veengronden 
als landbouwgronden en als derde en laatste reden het steken van turf als brandstof. Im-
pliciet koos de mens er daarmee ook voor het veenland te vernietigen en te reduceren tot 
de schrale zandgronden die onder het veen verborgen gingen.

Borger beschreef het nederzettingsmodel beginnend vanuit een ontginningsas waarop 
haaks sloten werden aangelegd om het veen in ontginning te nemen. Op het moment 
dat het cultuurland te ver is ingeklonken, worden de sloten naar achteren toe verlengd en 
wordt een nieuw stuk veengrond in ontginning gebracht.47 Uiteindelijk komen de akkers 
te ver van de huizen af te liggen en worden de gebouwen verplaatst naar de dan in gebruik 
zijnde akkergronden. Het cultuurlandschap van ontginningsassen en afwateringssloten 
wordt pas veranderd wanneer het einde van het veen is bereikt, hetzij omdat er geen nieu-
we veengronden meer te ontginnen zijn of omdat twee nederzettingen elkaars territorium 
te dicht zijn genaderd. Pas met de opkomst van de turfwinning verandert volgens Borger 
het cultuurlandschap nog één maal. In het landschap verschijnen nu gegraven turfvaar-
ten en brede ontwateringsloten die dienen om het handelsproduct zo snel en goedkoop 
mogelijk op de stedelijke markten te krijgen.48

Borger vermeldde bovendien een bijzondere observatie die andere onderzoekers voor 
en na hem niet hebben benoemd. Hij vroeg zich namelijk af in hoeverre de plaatselijke 
gemeenschap in staat is geweest om een hectare veengrond in het studiegebied te kopen 
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en daardoor te profiteren van de turfwinning. Augustyn en Thoen berekenden dat in de 
dertiende eeuw een ambachtsman in Vlaanderen 4.400 dagen moest werken om voldoen-
de te verdienen om één hectare veengrond te kunnen kopen.49 Mogelijk dat dit aantal da-
gen aan de (te) ruime kant is. Ter vergelijking: Hoppenbrouwers vond voor één Rijnlandse 
morgen (bouwland) aan het einde van de vijftiende eeuw in het Land van Heusden een 
duidelijk lager aantal dagen, namelijk 120 voor een meester-ambachtsman.50

De beschikbare historische gegevens staan ons niet toe om een dergelijke uitspraak te 
doen over de gemeenschap die de turfwinning van ons studiegebied ter hand nam. Het 
lijkt voor de hand te liggen dat er zeker vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw een 
zekere mate van migratie van buitenaf naar de turfgronden plaatsvond. Meer dan ande-
ren benadrukte Borger dat de turfwinning een seizoensgebonden bezigheid was en dat 
de mensen primair werkzaam in de turfwinning dus andere inkomsten moesten generen 
tijdens de perioden van het jaar dat geen turf werd gewonnen. Tegelijkertijd zal er tijdens 
de pieken in de turfwinning vraag zijn geweest naar lokale handen die de lokale gemeen-
schap een extra inkomen boden. Verwacht mag worden dat beide gemeenschappen, die 
van de turfmigranten en die van de lokale dorpen en gehuchten, op den duur ten dele 
zijn samengegaan om een nieuwe gemeenschap te vormen. Dit samengaan van gemeen-
schappen zal echter zodanig subtiel zijn verlopen dat deze ontwikkeling in archeologische 
bronnen geen materiële neerslag heeft gekregen.

We kunnen stellen dat met het verschijnen van de studie van Renes het morfologische 
model van Steegh werd verworpen en dat wat Steegh meende te hebben gezien in ‘Luyt-
wijk’ veeleer wordt verklaard door de gebeurtenissen van de Sint-Elisabethsvloed en de 
ontwikkelingen daarna. Renes is de eerste die een concreet beeld schetste van de ontwik-
kelingen in het westelijk gedeelte van de microregio van de Langstraat en die stelde dat 
de eerste bewoning en ontginning hier begon op de oeverwal van de Maas en vervolgens 
steeds verder naar het zuiden werd verplaatst. Hij liet de ontginning pas in de twaalfde 
eeuw beginnen en veronderstelde dat het tot in de veertiende eeuw zou duren voordat 
een lage dekzandrug zichtbaar werd in het landschap en in gebruik werd genomen als 
nieuwe vestigingsplaats. Borger behandelde de veenontginningen op een algemener ni-
veau zonder in te gaan op de specifieke situatie van de Langstraat. Wel beschrijft hij de 
veranderingen in het cultuurlandschap die samengaan met de opkomst van de turfwin-
ning, zoals de komst van turfvaarten die mogelijk archeologisch traceerbaar zijn. Ik kom 
hier in hoofdstuk 3 op terug. Zijn suggestie met betrekking tot de impact van het turfste-
ken op de samenstelling van de gemeenschappen binnen het studiegebied komt nader 
aan de orde in de hoofdstukken 4 en 7 en worden nader uitgewerkt in de hoofdstukken 
10 en 12.

45  Voor dit en volgende: Renes, Een cultuurhistorisch landschapsonderzoek, 54.
46  Borger, ‘Draining – digging – dredging’, 135-171.
47  Borger, ‘Draining – digging – dredging’, 144.
48  Borger, ‘Draining – digging – dredging’, 150.
49  Borger, ‘Draining – digging – dredging’, 155.
50  Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, 304, 496-499.
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Hoppenbrouwers en de Bont (beide 1993)

In 1993 verscheen een artikel van Hoppenbrouwers in het Noordbrabants Historisch Jaar-
boek over de bewoning en staatsvorming in de westelijke Langstraat en in het Land van 
Heusden gedurende de veertiende eeuw.51 De gegevens voor dit artikel zullen grotendeels 
zijn verzameld gedurende het werk aan zijn proefschrift, dat in 1992 verscheen en zich 
richtte op het Land van Heusden gedurende de veertiende tot en met de vroege zestien-
de eeuw.52 Met zijn artikel uit 1993 toonde hij overtuigend aan dat het ontsluiten van di-
verse historische bronnen tot nieuwe inzichten kan leiden met betrekking tot de bewo-
ningsgeschiedenis van de Grote Waard. Voor de veenzijde van de Grote Waard is dat nog 
niet gebeurd, zodat het tot op heden gevoerde debat over de bewoningsgeschiedenis van 
de Langstraat vooral nog als een historisch-geografisch debat moet worden aangemerkt.

Hoppenbrouwers sloot aan bij de visies van zijn voorgangers Fockema Andreae en Stol 
maar nuanceerde op basis van historische gegevens details in de rechtshistorische en his-
torisch-geografische situatie van de Grote Waard en de Langstraat. Een nieuw element dat 
hij toevoegde aan de discussie is de mogelijkheid van een andere ontginningsas in het 
veengebied dan de zuidelijke oeverwal van de Maas. Hoppenbrouwers poneerde de stel-
ling dat de middeleeuwse ontginningsas kan worden teruggevonden in het voorkomen 
van verschillende toponiemen ‘oude straat’ en bijbehorende landwegen ten noorden van 
de Grotestraat.53 Zoals we in hoofdstuk 3 zullen zien, ondersteunt de fysisch-geografische 

Afb. 2.6 Op nog maar enkele plaatsen zijn de lange smalle kavels van de laatmiddeleeuwse ontginning te-
rug te vinden. Hier een deel van het gebied direct ten noorden van Sprang (foto auteur 2013).
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situatie van het studiegebied deze theorie, want onder het bewoningslint van de Lang-
straat gaat een lage dekzandrug schuil. De vraag daarbij is echter of deze rug aan het begin 
van de ontginning al zichtbaar was in het landschap, of dat deze pas gedurende de ontgin-
ning zichtbaar is geworden.

Als we Hoppenbrouwers volgen, is het veengebied vanaf deze lage dekzandrug in zowel 
noordelijke als zuidelijke richting opengelegd en ontgonnen. In het noorden vormde de 
oeverwal van de Maas de uiteindelijke begrenzing en in zuidelijke richting lagen de be-
zitscomplexen van de heren van Oosterhout, Dongen en uiteindelijk ook Venloon of Loon 
op Zand. Wat Hoppenbrouwers daarbij schetst is een patroon van nederzettingen die 
de noordelijke beemdgronden gebruikten als weidegrond en de zuidelijk gelegen hogere 
gronden als akkerland. Een vergelijkbare situatie kennen we onder andere uit Udenhout.54 
Op basis van historisch bronnenmateriaal betoogde hij overtuigend dat het eigendom van 
het gebied tussen de Heidijk en de zuidelijke zandrand gedurende de late dertiende en 
veertiende eeuw geregeld werd betwist en dat hier tot diep in de zestiende eeuw nog nieu-
we venen werden ontgonnen.55

Zonder het artikel van Hoppenbrouwers te kennen publiceerde De Bont in 1993 een 
studie naar de historische geografie van Midden- en Oost-Brabant.56 De studie omvatte 
een inventarisatie van de nog herkenbare cultuurhistorische relicten in het landschap en 
sloot daarbij aan op de in 1985 verschenen studie van Renes over West-Brabant.57 Hiermee 
was een provinciedekkend beeld tot stand gebracht. De Bont schetst de stormvloed uit het 
begin van de vijftiende eeuw als een niets ontziende vloed die op zijn pad vele laatmiddel-
eeuwse relicten zoals wegen en kerkgebouwen vernielde.58 De Bont veronderstelde, zoals 
Fockema Andreae en anderen voor hem, dat de oudste ontginningen begonnen vanaf de 
zuidelijke oeverwal van de Maas. Pas vanaf het einde van de elfde eeuw, toen de Hollandse 
graaf zich actief met het gebied ging bemoeien, geven historische bronnen informatie die 
een reconstructie mogelijk maakt.59

De Bont schetste een beeld van landbouwontginningen waarbij de boeren gezamenlijk 
een stuk land omgaven met sloten. Op deze wijze ontstond een regelmatige verdeling van 
het land vanaf de oorspronkelijke ontginningsas. Langs de zijkanten heten deze sloten 
zijkades en aan de achterzijde achterkades. Die achter- en zijkades waren nodig om het 
water dat vrijkwam uit de nog onontgonnen gebieden op te vangen en af te voeren naar 
de Maas. Naast de zij- en achterkades werden er soms ook als bescherming tegen het af-
stromingswater zijdewendes aangelegd.60 Volgens De Bont horen deze zijdewendes langs 
het in ontginning genomen land tot de oorspronkelijke opzet van de ontginning. Zij wer-
den gevormd door een strook grond die minder goed werd ontwaterd dan de omliggende 

51  Hoppenbrouwers, ‘Territorialiteit en landsheerlijkheid’.
52  Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving.
53  Hoppenbrouwers, ‘Territorialiteit en landsheerlijkheid’, 18.
54   De Brouwer, ‘De Tongerlose hoeven’; Dirkx, Historische ecologie; Van Dijk en Van der Doelen, Tilburg-Udenhout-

kom.
55  Hoppenbrouwers, ‘Territorialiteit en landsheerlijkheid’, 20.
56  De Bont, Al het merkwaardige.
57  Renes, Een cultuurhistorisch landschapsonderzoek.
58  De Bont, Al het merkwaardige, 23.
59  De Bont, Al het merkwaardige, 25-28.
60  Voor dit en het volgende: De Bont, Al het merkwaardige, 30.
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percelen. Hierdoor trad er minder klink op in het veen van de zijdewende waardoor een 
pseudodijk ontstond. De zijdewende fungeerde als een ‘natuurlijke zijkade tussen de ont-
ginningsblokken’ en werkte tegelijkertijd als duidelijke afbakening van het eigen gebied.61 
Binnen het studiegebied is in de naam van één van de uitgegeven ambachten, Zuidewijn, 
het begrip zijdewende bewaard gebleven.

De Bont richtte zich in zijn studie specifiek op historisch-geografische relicten die als 
restant van achterkades of zijkades geïnterpreteerd konden worden. Uiteindelijk heeft hij 
er vijf kunnen reconstrueren en veronderstelde hij een zesde, als oudste fase. Deze zou 
hebben gelegen tussen de oeverwal van de Maas en de oudste gereconstrueerde achterka-
de ter hoogte van Raamsdonk (zie afb. 2.7). De Bont besprak de wijze van ontginning en 
de problemen waarmee de eerste ontginners te maken kregen. Door de ontwatering ver-
loor het veenpakket een aanzienlijk deel van zijn massa, met bodemdaling als gevolg. Bij 
de akkerbouw op het ontwaterde veen werd de grond regelmatig geploegd, wat de oxidatie 
van het veen alleen maar in de hand werkte. De maaivelddaling zal als gevolg hiervan al-
leen maar sneller hebben plaatsgevonden.

Voor de Langstraat introduceerde De Bont het model van een stapsgewijs opschuiven 
van nederzettingen naar het zuiden. Hierbij werden de dorpen verplaatst nadat de ont-
gonnen akkers waren uitgeput of door klink te laag waren komen te liggen. In het nog 
onontgonnen veen werd vervolgens nieuw akkerland aangemaakt.62 Een laatste stap in de 
verplaatsing van een dorp was de verplaatsing van het kerkgebouw met het bijbehorende 
kerkhof.63 Naarmate de constructiewijze van de ontginningskerkgebouwen, voor zover 

0 4 kilometer reconstructies Maasloop en Donge

Dijk van de Grote Waard

Gereconstrueerde achterkades

Afb. 2.7  De door De Bont in 1993 gereconstrueerde achterkades, de dijk van de Grote Waard en de gere-
construeerde loop van de Maas en de Donge geprojecteerd op de moderne topografie. Vrij naar De Bont 
1993.
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deze er zijn geweest, zich wijzigde van houtbouw naar natuursteen of baksteen, zal het 
steeds lastiger zijn geworden om het kerkgebouw daadwerkelijk te verplaatsen. Binnen 
dit onderzoek wordt daarom ook gekeken naar de tiende- en elfde-eeuwse kerkgebouwen 
elders binnen de Grote Waard en naar de kerkgebouwen die we archeologisch of bouw-
historisch kennen uit het studiegebied zelf. Daaruit zal blijken dat de veronderstelling 
van De Bont weliswaar mogelijk opgaat voor de elfde- en twaalfde-eeuwse fase, maar dat 
dit model gedurende de dertiende eeuw niet meer kan worden toegepast. Hierop ga ik in 
hoofdstuk 4 en 9 nader in.

Door het in beeld brengen van de in het landschap nog herkenbare achterkades en deze 
te koppelen aan de nog bestaande kerkgebouwen, zoals die van Raamsdonk en Baardwijk, 
kwam De Bont tot een fasering in de tijd van de al eerder genoemde vijf achterkades. Deze 
lijkt het beeld van de zuidwaarts opstrekkende kavels te bevestigen en laat achtereenvol-
gende achterkades zien die het verloop van de ontginningen vanaf de dertiende eeuw to-
nen. De Bont had tijdens zijn onderzoek in 1993 niet de beschikking over de archeolo-
gische onderzoeksgegevens waarop voorliggende studie mede is gebaseerd. Deels waren 
ook de hier benutte onderzoeken nog niet uitgevoerd, zoals het archeologisch onderzoek 
in de Lambertuskerk van Raamsdonk. Andere datasets waren nog niet ontsloten.

Braams (1995) en Leenders (1996)

In 1995 verscheen de dissertatie van Braams over het agrarische grondgebruik in de mid-
deleeuwen van de komgebieden van de kleizijde.64 Daarin richtte Braams zich specifiek 
op de ontginning en het agrarisch gebruik van de komkleigronden in het Land van Heus-
den en Altena. Net als in de onderhavige studie is het onderzoeksgebied een onderdeel 
van de Grote Waard, maar dan een andere microregio. Braams kon gebruik maken van 
een enkele jaren eerder verschenen inventarisatie van archeologisch vondstmateriaal van 
het gebied, maar door een sterke focus op andersoortige bronnen reken ik de studie van 
Braams tot de historische geografie.65

Braams schetst dit deel van de Grote Waard als een gebied dat van oudsher onder het ge-
zag van de bisschop van Utrecht stond en waar zich ook bezittingen bevonden van enkele 
abdijen, waaronder die van Sint-Truiden.66 Als voogd van dit klooster trad de Hollandse 
graaf steeds vaker op in deze regio, wat de positie van de bisschop van Utrecht zeker niet 
zal hebben versterkt. Binnen het Land van Altena kwam gedurende de twaalfde eeuw de 
lokale familie Van Uitwijk op. Deze ging zich in dezelfde eeuw Van Altena noemen, naar 
hun hof aldaar.67 Deze familie verwierf in die tijd een positie aan de hoven van zowel de 
bisschop van Utrecht als de Hollandse graaf, waarna de Van Altena’s uiteindelijk gingen 
behoren tot de hogere Hollandse adel. Op de positie van de Van Altena’s en de met hen 
verwante Horns wordt nader ingegaan in hoofdstuk 8.

61  Voor dit en het volgende: De Bont, Al het merkwaardige, 25-28.
62  De Bont, Al het merkwaardige, 25.
63  De Bont, Al het merkwaardige, 29.
64  Braams, Weyden en zeyden in het broek, 13.
65  De archeologische inventarisatie in: Hendriks, Archeologie en bewoningsgeschiedenis.
66  Braams, Weyden en zeyden in het broek, 267.
67  Voor dit en het volgende: Braams, Weyden en zeyden in het broek, 257-259.
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Binnen het Land van Heusden en Altena ontwaarde Braams verschillende manieren 
van ontginning en verkaveling. Hij verklaarde de aangetroffen verschillen enerzijds door 
een andere bodemgesteldheid van het betreffende gebied en anderzijds door een fasering 
van de ontginningen. Niet alle delen van het Land van Heusden en Altena werden gelijk-
tijdig ontgonnen. Een argument dat zijn tweede verklaring kracht bijzet, is een veronder-
steld cultuurverschil: door fasering in tijd en de herkomst van de ontginners traden lo-
kale verschillen op in de wijze van de ontginnen. De ontginning van de komkleigronden 
in zijn studiegebied was rond het midden van de veertiende eeuw voltooid. Verder stelde 
Braams vast dat in de elfde en twaalfde eeuw vooral de plaatselijke grondheren leiding ga-
ven aan de ontginningen en dat de voornaamste inkomsten uit de gebieden de tienden 
zijn geweest. Die tienden kwamen echter vooral ten goede aan de stichting van kerkge-
bouwen en het onderhoud van gebouwen en priesters. Surplusextractie van landbouwpro-
ducten voor niet-lokale doeleinden is volgens Braams voor het minder vruchtbare kom-
kleigebied, zijn onderzoeksgebied, niet erg waarschijnlijk. Daardoor waren deze gronden 
in de middeleeuwen minder interessant voor een vroege ontginning.

Leenders geeft in zijn werk over het noordwesten van het Maas-Demer-Scheldegebied 
een overzicht van de publicaties zoals hiervoor weergegeven.68 Voor hem lag de Lang-
straat buiten zijn feitelijk studiegebied en hij vermeldde haar slechts ter vergelijking met 
de middeleeuwse nederzettingen ten westen van Geertruidenberg. Wel constateerde hij 
het hiervoor vermelde verschil in opvatting over de ligging van de oudste ontginningsas 
van de Langstraat. Na de visies van De Bont en Hoppenbrouwers te hebben weergege-
ven, sprak hij een voorkeur uit voor de visie van De Bont en degenen die hem voorgin-
gen, dus met een eerste ontginningsas op de zuidelijke oeverwal van de Maas. Het door 
Hoppenbrouwers op de toponiemen ‘oude straat’ gebaseerde model verklaarde Leenders 
vanuit het herstellen van de verkaveling in de Langstraat nadat de gronden gedurende de 
vijftiende en zestiende eeuw weer droogvielen. Daarmee is een verkaveling ontstaan die 
inderdaad kan worden geïnterpreteerd als een centrale as met een gelijktijdige noorde-
lijk en zuidelijk gelegen ontginning. Om recht te doen aan de eigendomssituatie van voor 
1421 en 1424 werd de verkaveling ten zuiden van de Grotestraat over de Grotestraat heen 
geprojecteerd en ook daar van toepassing verklaard. Op deze wijze werd ten noorden van 
de genoemde straat het verkavelingpatroon van de smalle opstrekkende kavels hersteld.

Henderikx (1983) en Ettema (2005)

In breder perspectief moet ook kennis worden genomen van het werk dat Henderikx heeft 
verzet voor de middeleeuwse geschiedenis van de Hollandse en Zeeuwse delta. In zijn dis-
sertatie uit 1983 over de bewoningsgeschiedenis van de benedendelta van Rijn en Maas 
toonde hij overtuigend aan dat de bewoning in het Maas-Merwede-gebied vooral moet 
worden gezocht op de smalle oevervallen van de systemen van Rijn en Maas.69 Systema-
tische ontginning in het deltagebied, waartoe ook grote delen van de latere Grote Waard 
moeten worden gerekend, vond pas een aanvang na het begin van de tiende eeuw.70

Bij gelegenheid van het afscheid van Henderikx van zijn leerstoel in Amsterdam ver-
scheen een publicatiebundel die voortborduurt op dit onderzoeksthema. Henderikx laat 
hierin zien dat het deltagebied van Rijn en Maas en in ieder geval het noordelijk deel van 
het Maas-Merwedegebied onder invloed heeft gestaan van de bisschop van Utrecht en van 
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diverse abdijen met bezittingen in het gebied.71 Met de opkomst van een lokale adel die 
afkomstig was uit het gebied zelf en met de groeiende bemoeienis van de graaf van Hol-
land werd de positie van de bisschop gedurende de twaalfde eeuw allengs aangetast en 
verkreeg de graaf het gebied als nieuw territorium. Nadat hij uiteindelijk in de dertiende 
eeuw ook het huis van Altena en Horn door een leenband aan zich had weten te binden, 
was de kleizijde van de Grote Waard grotendeels Hollands geworden. In dit proces raakte 
gedurende de vroege dertiende eeuw, of in ieder geval op dat moment aantoonbaar, ook 
het hier centraal staande studiegebied betrokken bij de expansiedrang van het Hollandse 
gravenhuis. Hier stuitte de graaf echter op de hertog van Brabant en in het oosten op de 
heer van Kleef die als leenman direct onder de graaf van Gelre stond. Vooral tussen de 
Hollandse graaf en de hertog van Brabant leidde dit tot strijd waarin zij elkaar, soms met 
militair geweld, gebied betwisten, ten laatste nog in 1304. Door de inzet van de hogere 
adel, die gelieerd was aan zowel hertog als graaf, wist uiteindelijk Willem van Duvenvoor-
de de grenskwesties op te lossen en werd er in 1326 bij de hiervoor al genoemde paalschei-
ding een eind gemaakt aan het conflict. Dit proces komt terug in hoofdstuk 8.

Ettema stelde in 2005 de omvorming van ingeklonken akkergrond naar weidegrond als 
één van de uitgangsprincipes in de bestaansmiddelen binnen de Nederlandse veenont-
ginningen ter discussie. Op basis van bronnenmateriaal uit de zestiende eeuw blijkt het 
niet vanzelfsprekend dat de door klink verlaagde landbouwgronden werden omgezet in 
grasland ten behoeve van de veeteelt.72 De akkers werden niet automatisch omgevormd 
tot veenweides en bij hoge graanprijzen kon het opportuun zijn om op deze toch gronden 
graan te blijven verbouwen. Hoewel Ettema’s onderzoek zich richtte op de veenontgin-
ningen in Nederland en Vlaanderen, zijn hierbij enkele zaken van belang voor ons onder-
zoek. Voor de microregio van het veengebied, maar even goed voor die van de zandrand, 
zijn we niet of nauwelijks geïnformeerd over de aard van de verbouwde gewassen of de 
omvang van de teelt. Dit maakt een inventarisatie noodzakelijk en dat gebeurt in hoofd-
stuk 6. Zoals Ettema terecht opmerkte, moet naast de verbouwde akkerbouwproducten 
ook worden gekeken naar de component van de levende have van de hoeves. Hierop ko-
men we terug in hoofdstuk 6. Op basis van de daar opgenomen inventarisatie zal vervol-
gens worden getracht een antwoord te geven op de vraag naar de aard van het boerenbe-
drijf binnen het studiegebied. Of de door Ettema ter discussie gestelde vanzelfsprekende 
omslag van akkerbouw naar veenweide werkelijk plaatsvond en of deze omslag archeolo-
gisch traceerbaar is, zal dan blijken.

De Bont (2006 en 2008)

In 2006 verscheen de studie van De Bont naar de inrichting van het middeleeuws cul-
tuurlandschap van de Grote Waard.73 De Bont maakte daarin een onderverdeling binnen 
de Grote Waard in de kleizijde en de veenzijde. Per deelgebied onderscheidde hij verschil-

68  Voor dit en het volgende: Leenders, Van Turnhoutervoorde, 388-391.
69  Henderikx, De beneden-delta van Rijn en Maas, 64.
70  Henderikx, De beneden-delta van Rijn en Maas, 65.
71  Henderikx, Land, water en bewoning, 43.
72  Ettema, ‘Boeren op het veen’, 255-258.
73  De Bont, ‘Onder de Biesbosch’, 47-65.
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lende cultuurlandschappen. Voor de kleizijde zijn dit de oeverwallen van Maas en Rijn en 
in een tweede fase de komgronden die we eerder al bij Braams tegenkwamen.74 Binnen 
het veengebied legde hij een scheiding ter hoogte van Geertruidenberg. Ten westen daar-
van moet de aanwezigheid van een veenkoepel worden verondersteld. De sporen daarvan 
zijn terug te vinden in een waaiervormige verkaveling in het gebied. Ter hoogte Drimme-
len en Made was deze waaiervorm al afgezwakt zodat de veenkoepel westelijker zal heb-
ben gelegen.

Voor de microregio van de Langstraat stelde de Bont nogmaals vast dat de oudste bewo-
ning op de zuidelijke oeverwal van de Maas moet worden gezocht en dat van daaruit in 
opstrekkende kavels naar het zuiden is ontgonnen. In zijn artikel in 2006 ging De Bont 
ook in op gewijzigde inzichten betreffende de omvang en het karakter van de stormvloe-
den uit 1418, 1421 en 1424. Hij baseerde zich daarbij op twee artikelen die in 2004 zijn 
verschenen.75 Op basis van multidisciplinair onderzoek is het inzicht ontstaan dat de dijk-
doorbraken aan het begin van de vijftiende eeuw niet op zich zelf stonden, maar volgden 
op een reeks van kleinere doorbraken uit het laatste kwart van de veertiende eeuw. Bij de 
stormvloeden in 1421 en 1424 is er in ieder geval sprake geweest van twee doorbraken, één 
bij Broek en één bij Werkendam, waarna achtereenvolgens verschillende achterliggende 
veendijken het stuk voor stuk begaven. Voor de landbouwgebieden van de Grote Waard 
stond het water hoog genoeg en was het gedurende enige tijd ook voldoende zout om de 
landbouwgronden economisch te ruïneren.76

In het onderhavige studiegebied zullen vooral gronden in de Langstraat en rondom 
de benedenloop van de Donge onder water zijn komen te staan. Zeker voor het gebied 
rondom Geertruidenberg zal dit hebben geleid tot een nieuwe situatie die uiteindelijk 
zou evolueren tot het kaartbeeld van Van Deventer uit het midden van de zestiende eeuw. 
De gronden van de Langstraat ten noorden van de Grotestraat zullen al voor de vijftiende 
eeuw in gebruik zijn geweest als lager liggen weide- en hooigronden waarvan het tijdelijk 
verlies aan het water vervelend was, maar wat de grond uiteindelijk voor economisch ge-
bruik niet ruïneerde. Door de focus van dit onderzoek op het archeologisch vondstmateri-
aal dat de afgelopen eeuw is verzameld, kunnen we voor nu alleen concluderen dat het tot 
nu toe uitgevoerde archeologisch onderzoek geen nadere gegevens heeft opgeleverd voor 
de gebeurtenissen in het overstromingsgebied van de Sint Elisabethsvloeden, zowel voor-
afgaand aan de vloeden als daarna.

In het proefschrift van De Bont uit 2008 zette deze een aantal elementen uit de Neder-
landse veengebieden in een nieuw daglicht.77 Voor de veengebieden is de impact van zijn 
onderzoek vergelijkbaar met die van het onderzoek van Spek naar het Drentse esdorpen-
landschap.78 De Bont gaf een nieuwe kijk op de Hollandse veenontginningen en deed dit 
voor de periode van de tiende eeuw tot en met de Nieuwe Tijd. Daarbij lag zijn focus op 
het gebied rond Amsterdam.

De Bont stelde dat de middeleeuwse veengronden het best kunnen worden begrepen 
wanneer bij het onderzoek een bottom-up onderzoeksmethode wordt gevolgd. Geen enke-
le onderzoeksdiscipline beschikt over voldoende gegevens om zelfstandig en vanuit een 
top-down model verantwoord uitspraken te kunnen doen. Door vanuit de beschikbare data 
multidisciplinair te werken kan worden geprobeerd een historisch zo correct mogelijk 
beeld van de middeleeuwse veenontginningen te krijgen. Een aantal van de door De Bont 
naar voren gebrachte inzichten is hier verwerkt in de hoofdstukken 3 en 8. Als spin-off 
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van zijn proefschrift verscheen van zijn hand in 2009 een bijdrage in een bundel over de 
onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken Waard.79 Hierin presenteer-
de hij de resultaten van zijn onderzoek met betrekking tot de Langstraat en omgeving en 
nuanceerde hij het door hem in 1993 voorgestelde beeld. Ook deze bevindingen zijn ver-
werkt in hoofdstuk 3, waar ze voor het eerst worden gecombineerd met de resultaten van 
ruim een eeuw archeologisch onderzoek.

Samenvattend kunnen we stellen dat de microregio van de Langstraat als onderdeel van 
de Grote Waard al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw in de belangstelling staat. Het 
debat was echter vooral historisch-geografisch en historisch van aard en waarbij archeo-
logisch bronnenmateriaal slechts spaarzaam werd benut. Een vergelijking met het zuide-
lijk aangrenzende dekzandlandschap, waar eveneens veengebieden lagen, is tot op heden 
achterwege gebleven. Anno 2009 leek er in essentie weinig veranderd aan het beeld dat 
al door Fockema Andreae was geschetst, al nuanceerden de afzonderlijke auteurs later dat 
beeld met nieuwe inzichten.

Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat door in de discussie aan dit algemene beeld 
vast te houden een aantal inzichten en basisconcepten, zoals dat van het wildernisregaal, 
een bevolkingstoename gedurende de twaalfde eeuw en het recht van opstrek, voetstoots 
werd aangenomen. In dit proefschrift wordt voor een aantal van deze concepten bezien 
in hoeverre deze op basis van archeologisch bronnenmateriaal ook daadwerkelijk binnen 
het studiegebied kunnen worden aangetoond en wat zij dan toevoegen aan ons beeld van 
de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis.

Twee van deze concepten, het wildernisregaal en de veenuitgifte in de vorm van de cope, 
behoeven enige nadere uiteenzetting die hierna volgt. De overige concepten en elemen-
ten komen later in de afzonderlijke hoofdstukken aan bod. In de beantwoording van de 
centrale vraagstelling wordt, opnieuw op basis van het archeologische bronnenmateri-
aal, aangegeven in hoeverre de veronderstelling van de afzonderlijke auteurs terecht zijn.

2.4 Wildernisregaal en cope, oude concepten in een nieuw jasje?

Alle hiervoor genoemde onderzoekers gingen uit van de veronderstelling dat de gebie-
den in en rondom de Grote Waard, en in ieder geval in het veengebied, door de landsheer 
werden uitgegeven op basis van diens wildernisregaal. Daarna volgde ontginning, veelal 
gebaseerd op het model van de cope zoals dat in 1956 door Van der Linden werd gedefini-
eerd. Onder wildernisregaal worden dan alleen die gronden begrepen die tot dan toe geen 
enkele bezitter hebben gekend en die ook geen onderdeel uitmaakten van een al bestaand 
domein. Om goed met deze begrippen te kunnen werken, worden beide begrippen hier 
kort belicht. Ik ga eerst in op de theorievorming en gedachten over het wildernisregaal en 
daarna behandel ik de ontwikkelingen betreffende het cope-model van Van der Linden.

74  Voor dit en het volgende: De Bont, ‘Onder de Biesbosch’, 56-57.
75  Hendriks e.a., ‘Dar vordrunken’; Cleveringa e.a. ‘So grot overvlot’.
76  Hendriks, ‘De watersnoodramp’, 123.
77  De Bont, Vergeten land.
78  Spek, Het Drentse esdorpen-landschap.
79  De Bont, ‘Schoone cleijlanden’.
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Wildernis

Leenders definieerde in 1989 het begrip wildert of wildernis als een gebied bestaande uit 
woeste grond ofwel nog niet in cultuur gebrachte gronden.80 Sinds het proefschrift van 
Vera is gebleken dat de feitelijke situatie waarschijnlijk wat complexer was en kunnen we 
het wildernisregaal van graaf en hertog niet meer zo eenvoudig beschouwen als de juridi-
sche basis op grond waarvan alle onontgonnen gronden toekwamen aan graaf of hertog.81

Op basis van een uitgebreid rechtshistorisch onderzoek concludeerde Vera dat voor het 
eigendom van de wildernis noch graaf noch hertog over deze regalia minora kon beschik-
ken, enkel omdat deze gronden voorheen niet aan een heer toekwamen.82 In zijn chrono-
logische analyse van het begrip, de omvang en de functie van de door landsheren uitge-
oefende rechten op het land stelde Vera dat voor de Meierij van ’s-Hertogenbosch in het 
bijzonder en voor Nederland in het algemeen de koninklijke rechten altijd ter discussie 
zijn gesteld.83 Voor het studiegebied is het nu voldoende om te constateren dat het niet 
zozeer het (koninklijk) regaal was dat ten grondslag lag aan de mogelijkheid om onont-
gonnen gebieden uit te geven, maar veeleer het feit dat graaf en hertog grootgrondbezit-
ters waren.84

Vera legde daarbij een verband met het begrip ‘heerlijkheid’.85 Hieronder wordt gedu-
rende de late middeleeuwen, ook binnen het studiegebied, zowel het geheel aan gezags-
rechten als een grondheerlijkheid verstaan. Grondheerlijkheid kunnen we daarbij in het 
algemeen gelijkstellen aan wat voorheen vaak is aangeduid als domein, dat wil zeggen 
het geheel aan grond, ontgonnen en onontgonnen, de horigen en de bij het domein be-
horende vrije boeren. Ook kan worden gedacht aan visrechten wanneer een waterloop het 
domein doorkruiste.86 Voor de gezagsrechten kennen we uit historische bronnen de hoge 
en de lage rechtsmacht, ofwel de bevoegdheid om over halsmisdaden te oordelen of alleen 
over lichtere vergrijpen. Een dispuut na het overlijden van Willem van Duvenvoorde tus-
sen Roelof van Dalem als heer van Dongen en Willem van Oosterhout als heer van Oos-
terhout maakt dat we vanaf het midden van de veertiende eeuw goed zijn ingelicht over de 
gezagsverhoudingen binnen het studiegebied. Willem van Oosterhout betwistte aan Van 
Dalem het bezit van de hoge rechtsmacht en claimde dat de hoge rechtsmacht over Don-
gen nog altijd ressorteerde bij de heer van Oosterhout. Uiteindelijk beslechtte Jan II van 
Polanen als leenheer van zowel Dongen als Oosterhout het dispuut door te stellen dat de 
hoge rechtspraak onder Breda viel en dat noch Van Dalem noch Van Oosterhout er een 
claim op kon leggen.

Vera stelt voor de Meierij vast dat het grondheerlijk domein niet alleen wijdverbreid 
was, maar rond het jaar 1000 en in de twee eeuwen daarna waarschijnlijk de belangrijkste 
vorm van grondexploitatie was.87 Waarschijnlijk gold dit voor grote delen van Noordwest-
Europa. Binnen de agrarische bedrijfsvoering waren woeste gronden een noodzakelijk on-
derdeel, onder andere voor het steken van heideplaggen en het verzamelen van hout. On-
der druk van bevolkingstoename en verbeterde landbouwtechnieken zullen uiteindelijk 
ook de woeste gronden binnen de oudere domeinen in ontginning zijn gebracht. Met het 
verwerven van nieuwe gebieden door hertog en graaf vanaf de elfde eeuw, hetzij door koop 
of huwelijken of door afgedwongen leenbanden met de oorspronkelijke, lokale heren, 
konden zij aanspraak maken op de in de twaalfde en dertiende eeuw nog onontgonnen 
wildernis. Binnen het studiegebied moet worden gedacht aan de gedwongen erkenning 
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door de heer van Horn van de Brabantse hertog als leenheer voor onder andere Waalwijk.
Met de verkoop en belening van goederen aan Willem van Duvenvoorde aan het begin 

van de veertiende eeuw wordt duidelijk dat hij nog heeft kunnen profiteren van de oude 
grondheerlijkheden die gedurende de twaalfde en vroege dertiende eeuw door usurpatie 
of anderszins in handen waren gekomen van graaf en hertog. Zoals Vera terecht stelde, 
zullen grote gebieden van het huidige Noord-Brabant omstreeks 1200 al verdeeld en ver-
geven zijn geweest en daarmee ook zijn opgenomen in zowel juridische als kerkelijke 
verhoudingen of structuren. Voor de zandrand kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de 
bezittingen van de latere heren van Breda, voor het veengebied aan een lint van diverse 
kleinere nederzettingen op de ontginningsas van de zuidelijke oeverwal van de Maas. Dat 
de namen van nederzetting en grootgrondbezitters historisch niet zijn overgeleverd, be-
tekent niet dat het gebied feitelijk onbewoond was. Op dit punt lijken de heren van Alte-
na en Horn de beste kaarten te hebben om te gelden als heer over delen van het gebied, 
evenals de abdij van Sint-Truiden voor het oostelijke deel en de abdij van Thorn voor het 
gebied rondom Geertruidenberg.

Cope

In het hiervoor weergegeven debat wordt verondersteld dat de openlegging van het veen-
gebied gebeurde in overeenstemming met het door de rechtshistoricus Van der Linden 
beschreven model van de cope.88 Van der Linden wijdde in 1955 zijn proefschrift aan de 
wijze waarop onder andere de Hollands-Utrechtse laagvlakte werd ontgonnen. Daarbij 
heeft hij zowel gekeken naar de contractvorm tussen de concessieverstrekker, dat wil zeg-
gen de bezitter van het wildernisregaal, en de daadwerkelijke ontginners als naar de door 
de ontginners toegepaste technieken.89 In de uitgifte van een gebied ter ontginning stel-
den de uitgever, veelal de Hollandse graaf, en de beoogde ontginners twee zaken met el-
kaar vast: de afmetingen van het te ontginnen gebied en de hoogte van de recognitiecijns. 
Deze cijns was bij de oudste ontginning vooral een symbolisch bedrag waarmee de ont-
ginners bevestigden dat zij de verlener van de concessie (veelal de landsheer) erkenden 
als hun vorst. De uitgifte van een gebied gebeurde veelal door het uitgeven van een aan-
tal afgepaalde kavels langs een ontginningsas. Deze kavels werden ieder aan de ontgin-
ningsas (of ruggengraat, zoals Van der Linden die noemde) bebouwd met een boerderij. 
Het akkerland werd met sloten verkaveld. De al eerder beschreven zijkades en achterka-
des maakten onderdeel uit van de nieuw aangelegde nederzetting. Het geheel van land-
bouwgrond met sloten en de bebouwing langs de ontginningsas wordt binnen deze stu-
die aangeduid met de term ‘hoeve’. Zou de boer de sloten naar achteren toe verlengen, 

80  Leenders, Verdwenen venen, 42-43.
81  Vera, … dat men het goed.
82  Vera, … dat men het goed, 131.
83  Vera, … dat men het goed, 131-138.
84  Vera, … dat men het goed, 138.
85  Vera, … dat men het goed, 149.
86  Hoppenbrouwers, ‘De middeleeuwse oorsprong’, 54.
87  Voor dit en het volgende: Vera, … dat men het goed, 181.
88  Van der Linden, De cope.
89  Zie hierover ook: De Bont, Vergeten land, 126.
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gebruikmakend van zijn recht van opstrek, dan zou deze het perceel ontelbaar vaak heb-
ben kunnen verlengen. Van der Linden stelde daarom terecht dat op het moment waarop 
het overheidsgezag de openlegging meer en meer ging reguleren, er ook een einde kwam 
aan het onbeperkte recht van opstrek.90 Vaak gingen al bestaande grenzen zoals waterlo-
pen, wegen of dijken fungeren als duidelijke territoriale markering om de grenzen van de 
ontginning aan te geven.

Op basis van een historische bron, namelijk het ‘Onderzoek naar ’s Graven rechten’ uit 
1295/1296, is bekend dat men destijds de ontginningsstroken uitdrukte in voren of voor-
lingen.91 Nog in opdracht van graaf Floris V maakten enkele commissarissen een inventa-
ris van de plichten en rechten van de graaf van Holland. Van belang voor het studiegebied 
zijn hierbij de zogenoemde zes- en twaalfvoorling. Volgens Van der Linden is een voorling 
de lengte die men met een ingespannen ploeg kon ploegen zonder dat men het dierenspan 
hoefde te wenden. Een voorling werd uitgemeten met een houten staf, een roede. Deze roe-
de had een vooraf bepaalde lengte in een aantal voet. Hoewel het aantal centimeters in een 
roede lokaal kon verschillen, veronderstelde Van der Linden dat bij de veenontginningen 
veelal gestandaardiseerde maten werden gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn de Rijnlandse 
en de Stichtse roede. Hoewel het aantal uit te zetten voorlingen plaatselijk verschilde – het 
aantal werd immers al bij de uitgifte bepaald in de cope tussen uitgever en ontginners – be-
droeg dit in de meeste gevallen twaalf of minder. Voor de Langstraat zijn er geen histori-
sche gegevens overgeleverd die ons vertellen hoeveel voorlingen werden uitgezet bij de uit-
gifte van de veengronden van de of bij de latere ontginningen tussen Heidijk en zandrand.

2.250 meter0
Gereconstrueerde loop 
van de Maas en Donge

Dijk van de Grote Waard

Lengte twaalfvoorlingen

Ontginningsrichting

Afb. 2.8 De lengte van twaalfvoorlingen in het studiegebied geprojecteerd tussen de gereconstrueerde 
Maasloop en de dijk van de Grote Waard. Duidelijk zichtbaar is dat de maatvoering van twaalfvoorling tus-
sen Geertruidenberg en Waalwijk consequent lijkt te zijn toegepast.
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In 2000 evalueerde Van der Linden zijn eigen werk.92 Hij stelde toen vast dat enige on-
derdelen uit zijn eerdere werk herzien dienden te worden.93 Van der Linden kwam onder 
meer tot een herziening van de afmetingen van de hoeves die werden uitgezet. Voor het 
verkavelingspatroon van Esselijkerwoude vond hij een samenstelling van twee twaalfvoor-
lingen van ieder 2.250 meter diep, op basis van een zogenoemde ‘koningsroede’ met een 
lengte van 31,25 centimeter.94 Deze diepte van de ontginningskavel komt ook voor bij veel 
andere veenontginningen in Noordwest-Europa.95 Rekenend met de voor Esselijkerwoude 
teruggevonden hoevebreedte van circa 95 meter besloeg iedere uitgegeven hoeve daarmee 
een oppervlak van 21 hectare.

Voor de microregio van de Langstraat kennen we de hoevebreedte vooralsnog niet. Maar 
het is wel frappant om vast te stellen dat de lengtemaat van 2.250 meter overeenkomt met 
de positie van de buitendijk van de Grote Waard in het studiegebied ten opzichte van de 
veronderstelde loop van de Maas (zie afb. 2.8). Als we ervan uitgaan dat de oeverwal niet 
lijnrecht west-oost liep, dan komt de situering van de zuiddijk in het veengebied precies 
overeen met de door Van der Linden teruggevonden ontginningsdiepte in andere middel-
eeuwse veenontginningsgebieden.

Wanneer we nu in afbeelding 2.8 vervolgens de door De Bont gereconstrueerde achter-
kades plotten, ontstaat het beeld van afbeelding 2.9. Hierin sluiten de twee meest noorde-
lijke gereconstrueerde achterkades aan op het verloop van de Heidijk. Deze achterkades 
zullen, naarmate de ontginningen steeds dieper reikten, uiteindelijk ook vanaf de Heidijk 
toegankelijk zijn geweest. Archeologisch mag op locaties een duiker verwacht worden om 
het water uit de Grote Waard in de achterliggende boezem te lozen. Van de vondst van 
dergelijke duikers is geen voorbeeld bekend en evenmin is er een in Archis geregistreerd. 
De derde door de Bont gereconstrueerde achterkade is te fragmentarisch bewaard geble-
ven om een relatie met de Heidijk nader te onderzoeken. De vierde en in afbeelding 2.9 
meest zuidelijke gelegen achterkade van De Bont lijkt geen relatie meer te hebben met de 
Heidijk. Het gaat hier om de achterkade die uiteindelijk aansloot op de kern van Sprang. 
De afwijkende oriëntering van deze achterkade kan duiden op een verminderde betekenis 
voor de Heidijk toen deze vierde kade in gebruik werd genomen, of op redenen die tegen-
woordig niet meer in het landschap zichtbaar zijn.

Niet uitgesloten kan worden dat de afwijkende ligging van deze achterkade een gevolg 
is van de aanleg niet vanuit de noordelijke ontginningsas, maar vanaf het zuidelijk dek-
zandgebied. De bijbehorende tweede ontginningsas moet dan in Sprang of in Kaatsheu-
vel worden gezocht. Op basis van het kleidek dat op alle achterkades aanwezig is geweest, 
kunnen we constateren dat alle vier de achterkades zoals weergegeven door De Bont aan 
het begin van de vijftiende eeuw onder water hebben gestaan. Een alternatieve interpreta-
tie kan dan ook zijn dat de oriëntering van de vier achterkades mogelijk een latere terug-
projectie laat zien die niet overeen hoeft te komen met de situatie van voor 1421.

90  Van der Linden, De cope, 21.
91  Voor dit en het volgende: Van der Linden, De cope, 23-25.
92  Van der Linden, ‘De Koningsroede’.
93  Voor dit en het volgende: Van der Linden, ‘De Koningsroede’, 38.
94  Van der Linden, ‘De Koningsroede’, 22.
95  Van der Linden, ‘De Koningsroede’, 38.
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Van der Linden constateerde ook dat het jaarlijks opgebrachte cijnsbedrag zeker in de 
Noord-Duitse veengebieden niet altijd overeenkwam met het aantal uitgegeven hoeves 
van de nederzetting.96 Aangezien in de recognitiecijns meestal één hoeve ontbreekt ver-
onderstelde hij dat deze door de uitgever voor zichzelf kan zijn voorbehouden. Van der 
Linden liet daarbij in het midden of de uitgever deze hoeve toekende aan zijn lokale zet-
baas of locator als leider van de ontginning, of dat we in deze hoeve de pastoorshoeve van 
de nederzetting zouden moeten zien. Hoewel het mij vreemd voorkomt dat iedere neder-
zetting over een eigen pastoor zou beschikken, kan wel worden gedacht aan een voorbe-
houd van één hoeve door de lokale of landsheer, die dan op een andere manier werd be-
nut. Voor het hier bestudeerde gebied en elders ontbreken echter de historische gegevens 
die hierover meer duidelijkheid zouden kunnen verschaffen.

Voor de beschreven theorieën en modellen op het gebied van de middeleeuwse veen-
ontginningen vanaf de tiende eeuw kunnen we vaststellen dat de auteurs een aantal voor-
onderstellingen hebben gedaan die inmiddels in een ander licht zijn komen te staan. 
Door de archeologische invalshoek van deze studie is dit niet de plek om het rechtshisto-
risch concept van het wildernisregaal verder uit te werken. Hier moet volstaan om vast te 
stellen dat de landsheer recht uitoefende op de woeste gronden tussen de twaalfde tot en 
met de vroege veertiende eeuw. Daarna komen graaf of hertog in de rol van cijnsheffer 
minder voor en zien we lokale edellieden gronden uitgeven, zonder uitzondering met er-
kenning van de graaf of hertog als hun leenheer.

Nemen we de koningsroede van Van der Linden als uitgangspunt, dan kunnen we ver-
onderstellen dat de gronduitgifte in de microregio van de Langstraat begonnen is vanaf de 

2.250 meter0

Gereconstrueerde loop 
van de Maas en Donge

Dijk van de Grote Waard

Lengte twaalfvoorlingen

Ontginningsrichting

Achterkades

Afb. 2.9 De achterkades volgens De Bont geprojecteerd in het kaartbeeld van afbeelding 2.8.
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zuidelijke oeverwal van de Maas op basis van de twaalfvoorling. Tegelijkertijd kunnen we 
echter niet uitsluiten dat de afstand van 2.250 meter tussen de dijk van de Grote Waard 
en de gereconstrueerde loop van de Maas niet teruggaat op een twaalfvoorling, maar door 
louter toeval tot stand is gekomen. Meer informatie en gegevens zijn dus nodig.

2.5 Economische grenzen aan het landschap

Zoals eerder in de inleiding van dit hoofdstuk aan de orde is gekomen, stelt het land gren-
zen aan de economische draagkracht voor een gemeenschap. Voor de periode van de mid-
deleeuwen kan het landschap een zekere hoeveelheid akkerbouw en weidegronden ac-
commoderen, waarbij het ene landschap zich meer voor akkerbouw zal lenen en andere 
landschappen meer voor weidebouw. Hoe de latere hooilanden van de Langstraat hierin 
passen, zal verderop en in hoofdstuk 10 nog aan bod komen.

Om archeologisch meer greep te krijgen op de economische draagkracht en de bruik-
baarheid van het landschap zijn twee gebieden op basis van een landevaluatie met elkaar 
vergeleken. Uitgangspunt daarbij was de economische draagkracht van het landschap 
voor akkerbouw en weidebouw. Het uitvoeren van de landevaluatie was oorspronkelijk 
een eerste stap om te komen tot een site catchment-analyse. Dit is een onderzoeksmethode 
die wordt gebruikt bij het vervaardigen van omgevingsmodellen voor regionale en veelal 
prehistorische archeologische vindplaatsen. Fysisch-geografische gegevens zoals bodem-
types, de aanwezigheid van stromend water en dergelijke worden daarbij afgezet tegen de 
locaties van bekende archeologische vindplaatsen en hun verspreiding. Door vervolgens 
een analyse in GIS uit te voeren kunnen er blokken van gemiddeld één vierkante kilome-
ter worden gedefinieerd op basis van de bruikbaarheid van dat gebied. Idealiter komen 
dan de gebieden met veel vindplaatsen als meest bruikbaar naar boven en blijken de min-
der bruikbare gebieden geen bewoningssporen of andere resten te bevatten. Site catch-
ment gaat daarbij uit van een straal van vijf kilometer rondom het basiskampement of de 
nederzetting voor de basisbehoeften en een straal van tien kilometer voor secundaire le-
vensbehoeften. Alle archeologisch bekende vindplaatsen uit de twaalfde eeuw of later in 
het studiegebied hebben al aan alle behoeften voldaan binnen een straal van vijf kilometer.

Nadrukkelijk wil ik stellen dat het voor het bestudeerde gebied onmogelijk is om op ba-
sis van bodemcondities de landschappelijke situatie tussen 1100 en 1421 te reconstrue-
ren. Voor een reconstructie van de draagkracht van het toenmalige cultuurlandschap van 
de Langstraat is een zo groot aantal aannames nodig dat per definitie een onbetrouwbaar 
beeld zou ontstaan. Het aantal onbekende variabelen is simpelweg te groot. Het uitvoeren 
van het laatste deel van de site catchment-analyse is daarom niet zinvol, al zijn er tijdens 
het voorbereidende werk aan de hand van de huidige bodemgegevens en archeologische 
booronderzoeken in het gebied hiervoor wel boeiende en nieuwe inzichten verkregen. De 
resultaten hiervan komen terug in de volgende alinea’s en in hoofdstuk 10.

Voor de analyse zoals ik deze heb uitgevoerd is gekeken naar de mogelijkheden voor ak-
kerbouw op het akkercomplex van de Houtse Akkers onder Oosterhout (gebied 1) en naar 
de mogelijkheden voor weidebouw in de huidige gemeente Waalwijk (gebied 2). De keuze 

96  Voor dit en het volgende: Van der Linden, ‘De Koningsroede’, 15.
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voor het eerste gebied is ingegeven door de wens om het model te kunnen toetsen aan de 
beschikbare archeologische gegevens. Door opgravingen door de gemeentelijke archeolo-
gische dienst en verscheidene marktpartijen beschikken we voor dit deel van de Houtse 
Akkers over een dataset van circa twintig hectare vlakdekkend onderzoek. De keuze voor 
het tweede gebied is bepaald door onze zoektocht naar een model waarmee de wisseling 
in grondgebruik van akkerbouw naar weidebouw en uiteindelijk naar hooiverbouw kan 
worden verklaard en, nog belangrijker, nader kan worden gedateerd.97 Omdat in de regio 
Waalwijk nog relatief weinig archeologisch onderzoek is uitgevoerd, is de eerste analyse 
van de Houtse Akkers des te belangrijker om te zien of de methode van landevaluatie ook 
voor de late middeleeuwen een bruikbaar instrument is.

Om de analyses mogelijk te maken is er gebruik gemaakt van de TOP-hoogtekaart, de 
geomorfologische kaart van Alterra, de bodemkaarten en de bruikbaarheidstabellen van 
Stiboka. De meeste van deze kaarten komen ook nog uitvoerig aan de orde in hoofdstuk 
3. Ook is gekeken naar de grondwatertrappenkaart, maar zeker voor het gebied rondom 
Waalwijk is er geen enkele manier om op betrouwbare wijze de laatmiddeleeuwse grond-
watertrappen te berekenen. Dat is de reden dat deze in de volgende analyse zijn weggela-
ten. Alle gegevens zijn digitaal ingevoerd in Arcview 9.3.1, waarna in dit programma de 
berekening is gemaakt. Door het gebruik van drie afzonderlijke digitale bestanden wordt 
de uiteindelijke waarde van de gebieden in de landevaluatie bepaald door een berekening 
van alle drie de afzonderlijke eenheden in verhouding tot elkaar. Hierbij zijn vooraf enke-
le aannames gedaan. Voor de Houtse Akkers is bijvoorbeeld gesteld dat een dekzandrug 
meer geschikt is voor akkerbouw dan voor weidebouw. Daarbij zullen de hoogste delen 
van de dekzandrug minder geschikt zijn voor akkerbouw dan een deel van een dekzand-
plateau op de dekzandrug. De dekzandrug wordt vervolgens afgedekt door een toplaag.

Wanneer het hier een eerdgrond betreft, dan mag worden verondersteld dat deze vol-
doende vruchtbaar is om gedurende meerdere jaren als akkerbouwgrond te worden be-
nut. De bruikbaarheid van dergelijke gronden is volgens de tabellen van Stiboka groter 
dan bijvoorbeeld laarpodzolgronden. Door vervolgens de drie categorieën in de evaluatie 
te onderscheiden in bruikbaar, beperkt bruikbaar en ongeschikt, ontstaat een geografisch 
beeld van de uitgevoerde evaluatie. De ondergrenzen van deze categorieën worden ver-
kregen door de theoretisch meest waarschijnlijke omslagpunten te berekenen van combi-
naties van hoogteligging, geomorfologische ondergrond en bodemtype. Een experiment 
waarbij de gevonden grenzen werden verschoven, liet telkens hetzelfde beeld zien. Daar-
bij konden de begrenzingen van de bruikbare gebieden, de beperkt bruikbare gebieden 
en de ongeschikte gebieden weliswaar iets afwijken, maar in hoofdzaak bleef het beeld 
ongewijzigd.

Voor de weidegrondanalyse van het gebied van Waalwijk zijn vergelijkbare aannames 
gedaan. Daarbij zijn dezelfde basiskaarten gebruikt, alleen werd nu gebruik gemaakt van 
de bodemgeschiktheidstabellen voor weidegrond. Als voorbeeld kan hier gelden dat de la-
ger gelegen delen van de dekzandflanken kansrijker zijn voor het gebruik als weidegrond 
dan de uitgedolven veenwinningsvlakten. Deze laatste lagen dusdanig laag in het land-
schap dat zij geregeld te nat zijn geweest om er vee op te kunnen houden. Een beperking 
is dat bij de evaluatie voor het weidegebied gebruik moest worden gemaakt van het thans 
aanwezige kleidek. Dit kleidek dateert natuurlijk van na de grote overstromingen van de 
vijftiende eeuw, waardoor een analyse van de mogelijkheden voor de weidegronden vóór 
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1421 wordt vertekend. Logischerwijs kan gesteld worden dat dit kleidek voor 1421 niet in 
het gebied aanwezig was. Een afzonderlijke analyse van diverse archeologische booron-
derzoeken (uitgevoerd vanaf de jaren negentig) heeft laten zien dat de oorspronkelijke bo-
demlagen van voor de vloeden uit de vijftiende eeuw niet meer zijn vast te stellen. Wel be-
vestigen deze onderzoeken de subtypes binnen de klei op zand en klei op veengronden die 
ook in de bodemkaart van Stiboka zijn terug te vinden. Een voorbeeld hiervan is de mate 
van moerigheid van het bovenste dek dat lokaal kan verschillen.

Met de constatering dat de aard van het land van voor 1421 in het veengedeelte van het 
studiegebied niet meer met zekerheid kan worden vastgesteld, is ervoor gekozen om de 
evaluatie uit te voeren op basis van die gegevens die nog wel aanwezig zijn. Een deel van 
deze data hoort feitelijk bij het land dat na de vloeden uit de vroege vijftiende eeuw gelei-
delijk werd teruggewonnen op het water en dat aan het einde van de twintigste eeuw agra-
risch in gebruik was.

Uit de evaluatie voor de Houtse Akkers komt duidelijk de kern van het middeleeuwse 
akkercomplex naar voren. In afbeelding 2.10 is boven het oorspronkelijke beeld van de 
land evaluatie weergegeven en onder een gecorrigeerde versie hiervan. Als gevolg van de 
grote bodemingrepen rondom het Markkanaal en Wilhelminakanaal geeft de evaluatie 
hier een niet geschikte zone te zien. Dit stemt niet overeen met de situatie gedurende de 
middeleeuwen en later, toen deze ingrepen nog niet hadden plaatsgevonden. Door mid-
del van extrapolatie is daarom deze kanaalzone nader ingevuld, met de onderste afbeel-
ding van 2.10 als resultaat. Uit de evaluatie blijkt dat het akkercomplex aan de oostelijke 
rand minder breed is dan verwacht, wat door recent archeologisch onderzoek ook is be-
vestigd.98 De oostzijde van het akkercomplex wordt gevormd door een bescheiden beekdal 
van de Donge en de Rul (of Rulle). Dit beekdal werd pas na 1600 ontgonnen.

In deze landevaluatie zijn de nederzettingssporen en bijbehorende patronen niet mee-
gewogen. Dat gebeurt wel in hoofdstuk 10, nadat in hoofdstuk 5 nader op deze nederzet-
tingspatronen is ingegaan. In hoofdstuk 10 vindt dan ook de toetsing plaats van de land-
evaluatie en de aangetroffen nederzettingssporen.

Uit de analyse van de weidegronden in de Langstraat blijkt dat de gevolgen van de Sint-
Elisabethsvloeden hier inderdaad tot de zojuist beschreven vertekening van het beeld 
leiden. Op basis van de gekozen parameters blijkt dat dit gebied overwegend beperkt 
tot niet geschikt was voor het succesvol uitoefenen van veeteelt op min of meer uitge-
strekte weidegronden. De ligging van het Gantelsysteem (zie hoofdstuk 3) leidt tot een 
strook van geschikte grond, maar deze dateert van direct na de vloed en moeten we voor 
een zinvol beeld van de situatie vóór 1421 inkleuren als beperkt geschikt. Daardoor kun-
nen we aannemen dat grotere delen van het gebied binnen en direct buiten de Heidijk 
al snel na de maaivelddaling als gevolg van de ontginningen ongeschikt zijn geworden 
voor het bedrijven van akkerbouw en veeteelt. Dit was zowel het gevolg van de ontginnin-
gen omwille van landbouwgrond in het noorden als van de binnendijkse turfwinning. 
Mogelijk werd daarom voor de oudste ontginningen ten noorden van de Grotestraat al 
voor de vloeden overgeschakeld op de verbouw van hooi. Ik kom hier in paragraaf 6.3  
op terug.

97   Zie onder meer ook Ettema ‘Boeren op het veen’.
98   Koopmanschap, Archeologisch onderzoek op de flank.
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Akkerbouw

beperkt

geschikt

niet geschikt

Akkerbouw

beperkt

geschikt

niet geschikt

Afb. 2.10 De landevaluatie voor het gebied rondom de Houtse Akkers (gebied 1). Boven het grotere gebied 
met in het midden het huidige Wilhelminakanaal, onder een reconstructie waarbij de kanaalzone uit de 
twintigste eeuw is weggelaten.
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Het is frappant te zien dat de gebieden waar in de veertiende en vijftiende eeuw tot grote-
re diepte turf werd gewonnen zelfs voor weidebouw ongeschikt blijken te zijn. Ter nuance-
ring van dit beeld kan worden verondersteld dat er door de vele smalle perceelssloten spra-
ke is geweest van een goede afwatering waardoor weidebouw in sommige perioden van het 
jaar wel mogelijk was. Dit dus in afwijking van wat afbeelding 2.11 doet vermoeden. Hoewel 
de landevaluatie van de Langstraat geen harde datering heeft opgeleverd voor de opkomst 
van de hier veronderstelde hooilanden, kan wel worden gesteld dat de analyse ons een ver-
klaring aandraagt voor juist deze tak van landbouw. Ik kom hierop in hoofdstuk 10 terug.

2.6 Stadsontwikkeling in de Grote Waard in archeologische context

Behalve aan de landschapsbiografie moet in het kader van dit onderzoek ook aandacht wor-
den besteed aan het debat over stadsontwikkeling in de middeleeuwen. Voor de definitie van 
een stad hanteer ik daarbij de volgende, ook voor archeologen relevante criteria van Anders-
son: de aanwezigheid van een bestuurlijke functie, de verschijningsvorm van de nederzet-
ting en de overige functies die binnen de nederzetting aanwezig zijn.99 Zoals ook Anders-
son opmerkt, maakt dit dat stedelijke nederzettingen in vele vormen kunnen voorkomen 
en dat zowel voor grote als kleine nederzettingen het etiket stad van toepassing kan zijn.

Afb. 2.11 De landevaluatie voor weidebouw in de Langstraat. In oranje de Heidijk.

Weidebouw

beperkt

geschikt

niet geschikt

99   Andersson, ‘The Development’, 370-371.
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Binnen de driehoek van Olwig van land-gemeenschap-territorium is de laatmiddel-
eeuwse stedelijke nederzetting bij uitstek een voorbeeld van het territorium van een ge-
meenschap. Zeker wanneer de nederzetting beschikte over wallen, muren, gracht of een 
combinatie daarvan kon een gemeenschap duidelijk een grens trekken tussen zichzelf en 
alles daarbuiten. In het studiegebied zijn met Geertruidenberg en Waalwijk twee stede-
lijke nederzettingen aanwezig die elk hun eigen ontwikkeling laten zien. Zoals Sarfatij 
recent heeft aangetoond voor Dordrecht, de andere stedelijke nederzetting uit de Grote 
Waard, verschaft de ontwikkeling van deze bijzondere nederzettingen ons een beeld van 
de gemeenschap die deze steden mee vormde. In hoofdstuk 5 vergelijken we deze neder-
zettingen met de ontwikkeling van stedelijke kernen buiten het studiegebied. Wat stad-
sontwikkeling betreft, ligt het studiegebied in het perifere gebied tussen de Vlaamse en 
Brabantse steden in het zuiden, en de Hollandse, Utrechtse en Gelderse steden in het 
noordelijke rivierengebied. De meest nabij gelegen historische kernen voor het Brabantse 
zijn ’s-Hertogenbosch en Breda, naar het noorden zijn dit Dordrecht en Rotterdam. Met 
uitzondering van Dordrecht en Rotterdam moeten we vaststellen dat er voor de meeste 
van deze steden alleen archeologische studies op vindplaatsniveau beschikbaar zijn.100 
Studies voor microregio’s of detailgebieden zijn nog niet voorhanden. In de hoofdstukken 
10, 11 en 12 zetten we de analyse van deze stedelijke kernen af tegen de ontwikkeling van 
de landelijke nederzettingen binnen het studiegebied.

Geertruidenberg verkreeg stedelijke privileges aan het begin van de dertiende eeuw uit 
handen van de Hollandse graaf. Waalwijk ontving privileges van de hertog van Brabant 
eind 1303, aan de vooravond van de Brabantse annexatiepoging van de Grote Waard in 
1304. Geertruidenberg groeide uiteindelijk aan het eind van de hier onderzochte periode 
uit tot een hofstad van het Hollandse gravenhuis in de Grote Waard, waarvan de uitbouw 
en ontwikkeling vroeg in de vijftiende eeuw stopte. De stormvloeden uit de periode 1418-
1424 en de economische achteruitgang van het gebied zullen hieraan hebben bijgedragen, 
maar kunnen deze neergang niet alléén hebben veroorzaakt. Waalwijk wist zijn stedelijke 
privileges in ieder geval in ruimtelijke zin niet te benutten. De middeleeuwse nederzet-
ting behield zijn oorspronkelijke opzet van een straatdorp langs een ontginningsas. In 
1364 werd de nederzetting als vrijheid in leen gegeven aan een lagere edelman ter los-
sing van enkele hertogelijke schulden. De stedelijke charters lijken voor de Waalwijkse 
poorters weinig meer te hebben opgeleverd. Wel wisten de Waalwijkers tot irritatie van de 
poorters van steden als Dordrecht en ’s-Hertogenbosch nog lang gebruik te maken van de 
handelsvoorrechten die zij in 1304 hadden verkregen.

In het kader van deze studie worden beide stedelijke nederzettingen bekeken vanuit de 
gedachtevorming over stadsplanning en daarmee over de politieke organisatie van grotere 
gebieden. Deze territorialisering vond plaats gedurende de twaalfde en dertiende eeuw in 
het grensgebied tussen Holland en Brabant. Ook wordt aandacht besteed aan de inzichten 
die de Dordtse casestudie van Sarfatij heeft opgeleverd. Bezien moet worden in hoeverre 
deze kunnen worden toegepast op de ontwikkelingen van Geertruidenberg en Waalwijk. 
Voor beide middeleeuwse steden beschikken we over datasets op vindplaatsniveau. Zeker 
voor Geertruidenberg geldt dat een vergelijking met de andere Hollandse stad in de Grote 
Waard – die jarenlang en intensief archeologisch werd onderzocht – een waardevolle bij-
drage kan leveren aan de centrale vraagstelling van dit proefschrift.

Rutte heeft in zijn proefschrift aandacht gevraagd voor de politieke organisatie van de 
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middeleeuwse ruimte.101 Stedenpolitiek en stadsplanning zijn gedurende de twaalfde en 
dertiende eeuw instrumenten om grotere gebieden te beheersen of onder politieke in-
vloed te brengen.102 Daarbij hanteert Rutte het begrip stedenpolitiek om het versprei-
dingspatroon van stedelijke nederzettingen in het landschap en binnen de grenzen van 
territoria te kunnen verklaren. Onderzoek van stadsplanning kijkt vervolgens naar de fy-
sieke verschijningsvorm van concrete steden en naar overeenkomsten tussen afzonder-
lijke steden in ruimtelijk opzicht. Een kanttekening bij deze methode is dat soms wordt 
gezocht naar overeenkomsten tussen steden die louter op toevalligheden berusten of die 
door later menselijk handelen zijn ontstaan. Zoals Rutte zelf aangeeft, is dit dan ook een 
grove manier om tot een eerste indeling te komen. Dat daarbij individuele eigenschappen 
of situaties over het hoofd worden gezien, is niet te voorkomen.

Rutte onderscheidt negen verschillende stadslandschappen.103 De term stadslandschap 
definieert hij daarbij globaal als ‘een groep van steden met een samenhangende wordings-
geschiedenis onder vergelijkbare politieke, sociale en economische omstandigheden’. Aan 
de hand van deze definitie startte hij een zoektocht naar een eerste overzicht van de wor-
dingsgeschiedenis van de steden waarbij hij zich nadrukkelijk beperkte tot het Nederland. 
Zeker voor middeleeuwse steden zoals Breda en ’s-Hertogenbosch lijkt deze keuze wat 
kort door de bocht aangezien de ontwikkeling hiervan veelal aansloot bij eerdere Brabant-
se voorbeelden in het huidige België.

Rutte schetst in zijn negen stadslandschappen een beeld van de oudst gekende nederzet-
tingen zoals Utrecht, Maastricht, Groningen en Tiel. Deze gaan terug op oudere Romeinse 
steden of op bloeiende handelscentra langs waterwegen in de vroege en volle middeleeu-
wen. Vervolgens behandelt hij nog acht groepen. De ontstaansgeschiedenis daarvan va-
rieert per groep. Ook definieert hij een groep steden die het resultaat is van het optreden 
van landsheren zoals de graven van Gelre en Holland en de hertog van Brabant. Andere 
steden worden als groep afgebakend op basis van hun ligging in een betwist grensgebied.

Binnen het hier behandelde studiegebied zijn alleen het tweede en vierde stadsland-
schap van Rutte van belang. Het betreft daarbij stedelijke nederzettingen die hun ontstaan 
en bloei dankten aan internationale handelsstromen en kernen die ontstonden als gevolg 
van stedenpolitiek in het grensgebied van Holland en Brabant. De definities die Rutte 
hanteert, gaan soms mank of overlappen elkaar. Neem bijvoorbeeld de laatmiddeleeuwse 
steden Dordrecht en Geertruidenberg. Beide liggen in de Grote Waard en beide ontvingen 
vrijwel gelijktijdig stadsrecht van de graaf van Holland. Rutte rekent Dordrecht echter tot 
zijn tweede stadslandschap en Geertruidenberg tot de vierde groep.

Dat Rutte Geertruidenberg opnam in het vierde stadslandschap lijkt ingegeven door de 
ligging in het grensgebied tussen Holland en Brabant. Rutte gaat daarmee voorbij aan de 
positie die de middeleeuwse monding van de Donge in de Maas innam. Als de vroege ont-
ginningen in de veengebieden in de tiende en elfde eeuw succesvol waren en deze gebie-
den samen met de zuidelijke zandrand voldoende surplusproductie opleverden, dan is het 
logisch om Geertruidenberg als handelsknooppunt aan te merken. In Geertruidenberg 

100  Guiran en van Trierum, ‘Op zoek naar de nederzetting Rotte’.
101  Rutte, Stedenpolitiek en stadsplanning.
102  Voor dit en het volgende: Rutte, Stedenpolitiek en stadsplanning, 9.
103  Voor dit en het volgende: Rutte, ‘Stadslandschappen’, 147-150.
104  Rutte, Stedenpolitiek en stadsplanning, 123.
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kwamen zowel de west-oost georiënteerde landroutes als de rivierhandel over de Maas 
bijeen. Rutte doet daarom Geertruidenberg te kort, wat des te opmerkelijker is omdat hij 
in zijn dissertatie juist Geertruidenberg noemt als voorname Hollandse stadstichting.104

Sarfatij beschouwt binnen de definitie van Sjoberg Dordrecht in zijn middeleeuwse 
vorm als pre-industrial city.105 De definitie van Sjoberg stelt dat juist in de steden de techno-
logie zich ontwikkelde waardoor deze een aantrekkingskracht uitoefenden op bewoners 
van buiten. Pre-industrieel betekent hier dus niet voordat de industrialisatie plaatsvond, 
maar wijst op de locatie van vroege technologisering van handel en nijverheid. Dit leidde 
tot bevolkingsgroei en die maakte het dan weer noodzakelijk om binnen de stedelijke om-
geving de aanwezige functies te ordenen. Sjoberg noemt hierbij expliciet de technologie 
en sociale machtsstructuren.106 De vijf onderliggende en onderling van elkaar afhankelij-
ke structuren of zelfs functies op politiek, bestuurlijk, religieus, economische en sociaal 
vlak vloeien hieruit voort.107

Ongeacht of we kijken naar Dordrecht, Geertruidenberg of Waalwijk kunnen we stellen 
dat de materiële vertaalslag van de vijf functies van Sjoberg inderdaad deels terugkomt 
binnen de afzonderlijke steden. Alle drie de steden beschikten over één of meer markten, 
een kerkgebouw, een zetel voor het stadsbestuur en een gasthuis dat de fungeerde als ‘zie-
kenhuis’. Voor Geertruidenberg vond een deel van de markt plaats op het centrale markt-
plein en deels, in de vroege fase van de stad, net daarbuiten.108 In Waalwijk bevond de 
markt zich in het havenkwartier waar ook het kerkgebouw, gewijd aan de H. Johannes de 
doper, stond en waar ook de grens met Besoyen liep. Hoewel de ruimtelijke indeling per 
stedelijke nederzetting verschilde, waren de afzonderlijke functies en bijbehorende on-
derdelen in iedere nederzetting aanwezig. Sarfatij verklaart de groei van Dordrecht gedu-
rende de twaalfde en dertiende eeuw onder andere door de uitbreiding van de hoeveelheid 
landbouwgrond in relatie tot de stapelverplichting in de stad. Juist doordat het landbouw-
areaal toenam, wat gepaard ging met betere methoden voor de veehouderij en bemesting 
van de akkers, werden de moerassige Lage Landen omgevormd tot één van de agrarisch 
meest productieve gebieden van Europa. Dat het landbouwgebied rondom Dordrecht de 
Grote Waard was, zal duidelijk zijn.

Sarfatij introduceert in zijn studie een begrip dat belangrijk is voor het onderhavige on-
derzoek. Hij spreekt over het agrarisch substraat van de Poortzijde van de stad.109 In de 
these van Sarfatij was de Poortzijde (de westzijde van de laatmiddeleeuwse stad) duidelijk 
meer verstedelijkt dan de Landzijde (oostzijde). Toch bleef in de opzet van de Poortzijde 
nog lang een pre-urbaan agrarisch bestaan herkenbaar. Sarfatij stelt dat dit het gevolg is 
van de basisvorm van de Hollandse veenontginningen, namelijk een eerste bewoning op 
dijkachtige oevers langs een centrale waterloop of ontginningsas en dat deze vorm in veel 
Hollandse steden nog lang herkenbaar blijft. Voor Waalwijk kunnen we stellen dat de ste-
delijke nederzetting haar agrarisch ontginningskarakter nooit heeft verloren: ook in de 
huidige plattegrond van de gemeente is de Grotestraat nog te herkennen als de centrale as 
met de haaks daarop zijstraten waaraan eens de landbouwgronden lagen.

Voor Geertruidenberg is het agrarisch substraat lastiger aan te wijzen. Eerder zal dit 
moeten worden gezocht op de oudste afbeelding van de stad, namelijk de stadsplatte-
grond die Jacob van Deventer maakte in het derde kwart van de zestiende eeuw. Net als 
voor Breda geldt dat Geertruidenberg binnen zijn muren en later binnen de vestingwal-
len nog lange tijd stadsboerderijen heeft gekend. Anders dan in Breda, waar deze boer-
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derijen verdwenen nadat de landbouwgronden binnen de stedelijke ommuring waren 
volgebouwd, bleven de open ruimtes in Geertruidenberg nog lang behouden. Veel van 
de latere afbeeldingen van de stad laten tot diep in de zeventiende eeuw zien dat ruimtes 
achter de huizen en ook tussen de huizen lang onbebouwd bleven. Kennelijk bestond er 
geen noodzaak om deze open ruimtes in de stad te vullen. Het agrarisch substraat, in de 
zin van fysieke akkers of tuinbouwgronden binnen de stadsmuren, bleef dus in ieder ge-
val aantoonbaar tot in de zeventiende eeuw behouden.

Sarfatij heeft met jarenlang archeologisch onderzoek in één middeleeuwse stad aange-
toond dat een stad als eenheid feitelijk niet bestaat. Het gaat om een geheel van kernen en 
wijken waarin soms een toevallige gebeurtenis als een stadsbrand en soms geplande in-
grepen door het stadsbestuur of de stedelijke elite een nederzetting vormgeven. Van lang 
niet alle ontwikkelingen zijn archeologische of bouwhistorische resten overgeleverd. De 
intensiteit waarmee de ROB destijds in de binnenstad vraaggestuurd archeologisch on-
derzoek deed, heeft de nodige resultaten opgeleverd.110 Ook hierbij kan echter de vraag 
worden gesteld in hoeverre dit onderzoek niet mede werd ingegeven door locaties van 
concrete bouwprojecten. Een dergelijke bouwactiviteit maakt dat we veel van de archeolo-
gie van onze laatmiddeleeuwse steden helaas al kwijt zijn of de komende jaren kwijt zul-
len raken.

Het onderzoek van Sarfatij van delen van de historische binnenstad van Dordrecht 
kan dan ook het beste als een casestudy worden bekeken, een binnenstad waarover we 
door zijn onderzoek meer dan gemiddeld zijn geïnformeerd en waar we dankzij goe-
de archeologische en bouwhistorische bronnen een glimp opvangen van het diverse en 
rijke verleden dat dergelijke nederzettingen veelal nog verbergen. De ontwikkeling die 
Sarfatij schetst van afzonderlijke eenheden die uiteindelijk aan het einde van de middel-
eeuwen samengroeiden, is misschien ook van toepassing op de ruimtelijke ontwikkeling 
van Geertruidenberg. De stedelijke ontwikkeling van Geertruidenberg en Waalwijk komt 
daarom terug in paragraaf 5.6. Op basis van het daar geschetste beeld wordt ook duidelijk 
waarom Geertruidenberg mogelijk toch tot het tweede stadslandschap van Rutte dient te 
worden gerekend.

2.7 Samenvattend

In dit hoofdstuk is een breder kader geschetst voor de interpretatie van de archeologische 
dataset. In de tot nu toe vooral historisch-geografische benadering van de geschiedenis 
van dit deel van de Grote Waard zijn diverse veronderstellingen geuit betreffende de open-
legging en ontwikkeling van nederzettingen gedurende de late middeleeuwen. Sommige 

105  Voor dit en het volgende: Sarfatij, Archeologie van een deltastad, 282.
106  Sjoberg, The Preindustrial City, 80.
107  Sjoberg, The Preindustrial City, 80-105.
108  Margry, Sint Geertruydenberghe, 21-22; Margry, ‘De topografische ontwikkeling’, 114.
109  Voor dit en het volgende: Sarfatij, Archeologie van een deltastad, 272-273.
110  Sarfatij, Archeologie van een deltastad, 302.
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modellen zijn inmiddels verlaten en vervangen door nieuwere. Renes laat zo bijvoorbeeld 
zien dat het model van Steegh niet wordt ondersteund door de relicten in het landschap. 
De start van de ontginningen vanaf de oeverwal van de Maas blijft als hypothese overeind 
maar de datering van de latere ontginningsassen door Steegh blijkt niet houdbaar. Op 
het model van Renes bouwde De Bont voort en hij vulde het model aan voor het oostelijk 
gedeelte van de microregio van de Langstraat. Daarnaast verfijnt hij het beeld van Renes 
door de toevoeging van een aantal andere achterkades die hij vervolgens in de tijd plaatst.

Tegelijkertijd blijven er nog veel zaken onduidelijk. Zo blijft de aanwezigheid van een 
oeverwal vooralsnog onbewezen en wordt de datering van de afzonderlijke achterkades 
vooralsnog niet met archeologische gegevens onderbouwd. Veel onderzoekers uit het his-
torisch-geografische debat verschillen op detailniveau nog met elkaar van mening. Zo 
plaatste Renes de aanvang van de middeleeuwse ontginningen in de twaalfde eeuw, ter-
wijl De Bont hiervoor de elfde eeuw aanwees.

De opkomst en de rol van de stedelijke nederzetting Geertruidenberg lijkt verbonden te 
zijn met de welvaart van de Langstraat. Deze veronderstelling berust echter enkel op his-
torische gegevens. Een bredere benadering waarin wordt gekeken naar de gemeenschap-
pen die in het gebied aanwezig zijn geweest en die zich het landschap soms in letterlijke 
zin hebben eigen gemaakt, bleef tot dusver achterwege. Ook bleef in eerdere literatuur de 
fysiek-economische draagkracht van het gebied buiten beschouwing en heeft men zich 
beperkt tot algemenere modellen van elders. De landevaluatie waaraan ik in paragraaf 2.5 
ben begonnen en waarvoor ik in hoofdstuk 6 aanvullende data presenteer, toont aan dat 
er gebiedsspecifieke data beschikbaar zijn die in deze discussie kunnen worden benut.

Bij gebrek aan mogelijkheden om nieuw en gericht archeologisch veldwerk uit te voe-
ren om het bovenstaande kader te toetsen, zal deze toetsing moeten plaatsvinden aan de 
hand van het eerder uitgevoerde archeologisch onderzoek. In methodologisch opzicht is 
het gebruik van oud archeologisch onderzoek niet altijd even eenvoudig, maar het is in 
dit geval de enige manier om de in hoofdstuk twee gepresenteerde gedachtepatronen over 
bewoningsgeschiedenis, identiteit en het gebruik van het landschap te toetsen en hope-
lijk te nuanceren.
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3.1 Inleiding

De bewoningsgeschiedenis van het studiegebied speelde zich af in een dynamisch land-
schap van oeverwallen en dekzandruggen. De basis voor dit landschap werd vele duizen-
den jaren geleden in de diepere ondergrond gevormd door rivier- en windafzettingen. 
Hier overheen werd daarna de oeverwal van de Maas afgezet, evenals het veen. De afwa-
tering richting de Maas vond plaats door de benedenloop van de rivier de Donge en ande-
re, kleinere waterlopen. Tegenwoordige hoogteverschillen in het landschap die hun oor-
sprong vinden in de afzettingen van rivieren en wind markeren veelal de overgang tussen 
de laatmiddeleeuwse veen- en zandgebieden. Deze overgang ligt in de hogere delen van 
de gemeentes Oosterhout, Dongen en Loon op Zand.

Het landschap veranderde door de tijd heen. We kunnen stellen dat iedere gemeen-
schap het landschap op zijn eigen wijze gebruikte en veranderde. Voor de jagers uit de 
steentijden is de voetafdruk in het landschap ondiep gebleken. Zij leefden van de jacht 
en het verzamelen en hebben daardoor alleen sporen van tijdelijke kampen, vuursteen en 
houtskool nagelaten dat in een dunne strooiing onder de latere bouwvoor schuil gaat. De 
gemeenschappen van landbouwers uit de metaaltijden en de aansluitende Romeinse pe-
riode hebben in de bodem duidelijkere resten achtergelaten zoals plattegronden van ge-
bouwen en veekralen en funeraire resten zoals kringgreppels.

Vanaf de late middeleeuwen zijn overblijfselen van de gemeenschappen ook boven het 
maaiveld zichtbaar gebleven. Dat zijn bijvoorbeeld kerken en kastelen en de lange linten 
van oude wegen. Geen voetafdruk is echter groter dan die van de gemeenschappen uit de 
twintigste en eenentwintigste eeuw. De Bergsche Maas en het Wilhelminakanaal uit het 
begin van de twintigste eeuw vormen lange slierten door het landschap en veel van de 
dekzandkoppen op de zandrand werden zonder archeologisch onderzoek afgegraven. Om 
nog maar te zwijgen van de vele zandwinputten die diepe gaten in het bodemarchief sloe-
gen en recent nog de rivierverruimingen langs de Bergsche Maas.

Het ‘landschap’ is in dit hoofdstuk breed gedefinieerd. We kijken zowel naar de geomor-
fologische wordingsgeschiedenis als naar de in het landschap aanwezige hoogteverschil-
len en waterlopen. Blockmans stelde recent nog dat de voorwaarden voor de bewoning en 
het gebruik weliswaar worden gegeven door de natuur, maar dat het de voortdurende in-
teractie met de mens is die het landschap inricht.1 Soms richt de natuur een gebied groot-
scheeps opnieuw in, zoals het geval was bij de Sint-Elisabethsvloed. Hierdoor ging het 

1  Blockmans, Metropolen aan de Noordzee, 24.
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door de mens geschapen landschap deels verloren. De inrichting van het landschap door 
de mens omvat veelal elementen zoals dijken, dorpen en steden. Ieder hiervan heeft weer 
andere gevolgen voor het natuurlijk landschap. Andere bodemingrepen door de mens 
hadden een meer verwoestend effect, soms tot in de diepere ondergrond. Gedurende de 
veertiende en begin vijftiende eeuw werd tegen de dijk van de Grote Waard tot op grotere 
diepte veen gewonnen. Zoals blijkt uit afbeelding 3.9 is men daarbij dieper gegaan dan 
in de rest van het studiegebied. Gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw werd 
in het studiegebied aan zandwinning gedaan. Juist deze bodemingrepen blijken een ver-
woestende impact te hebben gehad op het bodemarchief van de gemeentes Oosterhout en 
Dongen. Ik kom hier in paragraaf 3.3 op terug.

De westelijke zandrand maakte onderdeel uit van het studiegebied van Leenders. Dit in 
tegenstelling tot De Bont die zich vooral richtte op de microregio van de Langstraat, juist 
zonder de zandrand.2 Leenders richtte zijn studie op het grotere gebied in het westen van 
het Maas-Demer-Scheldegebied en dan voornamelijk het oude Land van Breda van vóór 
de twaalfde eeuw. De Bont keek behalve naar de (oostelijke) Langstraat verder naar Noord-
Brabant ten oosten van de Donge. Beiden geven in hun studie een aanzet voor de beschrij-
ving van het landschap en de diepere ondergrond. Recent gaven beide onderzoekers een 
aanvulling voor het veengedeelte van het studiegebied.3 In twee afzonderlijke artikelen bo-
den zij los van elkaar enkele nieuwe inzichten in de (historisch-geografische) bewonings-
geschiedenis van de Langstraat. Dit zowel voor de periode die voorafging aan de storm-
vloeden, als de periode die daar op volgde. Een relatie met de archeologische vondsten en 
het zuidelijk gelegen zandgebied werd door beiden overigens nog steeds niet gelegd. Juist 
daarom maakt een bewoningsgeschiedenis vanaf de steentijd aan de hand van de archeo-
logische vondsten onderdeel uit van de analyse in dit hoofdstuk.

In dit hoofdstuk gaan de paragrafen 3.2 tot en met 3.5 in op het landschap van het stu-
diegebied. In paragraaf 3.6 wordt daarna een overzicht van de bewoningsgeschiedenis van 
het studiegebied aan de lezer gepresenteerd, gebaseerd op vondsten die vanaf 1892 tot 
en met 2010 bij archeologisch onderzoek zijn aangetroffen. Achtereenvolgens komen de 
steentijd, de metaaltijden, de Romeinse tijd tot en de middeleeuwen tot het begin van de 
twaalfde eeuw aan bod. Voor deze analyse zijn voor het eerst meer dan 250 archeologische 
onderzoeken en 350 vondstmeldingen bijeengebracht. Ook is er aandacht voor het gebied 
direct ten noorden van het studiegebied. Omdat hier deels de oude loop van de Maas mag 
worden verwacht, wordt ook hier aandacht gegeven aan de bewoningsgeschiedenis aan de 
hand van archeologisch vondstmateriaal. Paragraaf 3.6 besluit daarna met een kort over-
zicht van de vondsten uit de zestiende eeuw en later om zo de geschetste bewoningsge-
schiedenis af te ronden tot aan de negentiende eeuw.

De resultaten van archeologisch onderzoek in het studiegebied voor de periode 1100-
1450 komen thematisch terug in de hoofdstukken 4 tot en met 9. Daarbij zijn de gegevens 
bijeen gebracht voor bijvoorbeeld kasteelterreinen (paragraaf 8.5) of naar materiaalsoort 
zoals aardewerk (paragraaf 7.4) of archeobotanie (paragraaf 6.4). Paragraaf 3.7 besteedt 
aandacht aan enkele constateringen die zijn gedaan bij archeologisch onderzoek in het 
Maas-Demer-Scheldegebied en die voor de archeologische bewoningssporen van de zui-
delijke zandrand van belang kunnen zijn. Paragraaf 3.8 rondt vervolgens dit hoofdstuk af 
met een eerste beantwoording van de vraag naar de (on)mogelijkheden die het landschap 
de ontginners en andere bewoners van het studiegebied heeft opgelegd.
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3.2 Gebruikte informatiebronnen

Het landschap bepaalde in belangrijke mate de mogelijkheden voor kolonisatie van het 
studiegebied, zowel voor de zandrand als het veengebied. In hoofdstuk 2 is de these van 
De Bont besproken die uitgaat van een start van de ontginning van het veengebied in de 
elfde eeuw vanaf een oeverwal in zuidelijke richting. Daarbij is het niet duidelijk in hoe-
verre deze kolonisatie een nieuwe ontwikkeling was, of een logisch vervolg op een oudere 
bewoningsfase. Dit betekent dat er ook aandacht moet worden besteed aan de bewonings-
geschiedenis van voor de elfde eeuw.

Anders dan bij De Bont en Hoppenbrouwers vormen archeologische gegevens hier het 
uitgangspunt en in mindere mate de door hen gebruikte bronnen zoals rekeningen, land-
inrichting, veenuitgiften en naamkunde. Toen beide studies in de jaren negentig van de 
vorige eeuw verschenen, konden beide onderzoekers niet of nauwelijks gebruik maken 
van de archeologische gegevens uit dit gebied. Dit komt enerzijds omdat de ontsluiting 
van deze gegevens pas na 2000 in het archeologisch informatiesysteem van de toenma-
lige ROB (Archis en later Archis 2) plaatsvond. Anderzijds nam vanaf 1998, toen het in-
terim Malta-beleid in werking trad, het archeologisch onderzoek in de gemeentes Geer-
truidenberg en Waalwijk en het land van Heusden en Altena toe. In de zuidelijk gelegen 
gemeentes bleef het uitgevoerd archeologisch onderzoek in de jaren na 1998 gelijk, met 
Oosterhout als uitschieter naar boven met de onderzoeken op Steelhoven en Vrachelen.

De hier gepresenteerde gegevens gaan terug op een dataset van circa 350 vondstmeldin-
gen, daterend uit de jaren vijftig van de vorige eeuw tot en met 2010. Bijna al deze vondst-
meldingen zijn in overleg met de RCE en het provinciaal depot voor bodemvondsten op-
nieuw bekeken en waar nodig gecorrigeerd voor vondstlocatie en determinatie.4 Voor dit 
onderzoek kon ook gebruik worden gemaakt van de Geomorfologische Kaart Nederland 
(GKN).5 Op deze kaart is voor heel Nederland aan de hand van booronderzoek uit het ver-
leden een beeld geschetst van de diepere ondergrond. De GKN kan in combinatie met een 
hoogtekaart zoals de TOP-hoogtekaart of het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
worden gebruikt om een analyse te maken van de geomorfologie van een bepaald gebied. 
Daarbij levert de GKN de aard van de ondergrond en verduidelijkt de hoogtekaart het re-
liëf waarbinnen de diverse eenheden liggen.

Een combinatie van beide kaarten is nodig om een correct beeld van het landschap te 
kunnen schetsen. De GKN onderscheidt bijvoorbeeld verschillende coderingen voor dek-
zandwelvingen. Daarbij is de steilte van de welving het onderscheidende element. Wan-
neer we een gebied met verschillende soorten welvingsgradiënten vervolgens naast een 
hoogtekaart leggen, blijkt dat de verschillende welvingen onderdeel zijn van een dekzand-

2  Leenders, Van Turnhoutervoorde; De Bont, Al het merkwaardige.
3  Leenders, ‘Zoe lanck ende breedt’; De Bont, ‘Schoone cleijlanden’.
4  Om dit proces controleerbaar te maken is er in overleg met de heer A. Sloos van de RCE voor gekozen om de 

waarnemingen die op determinatie van vindplaats en datering zijn aangepast, te handhaven zoals deze van te-
voren in Archis 2 waren opgenomen. Daarbij zijn wel, indien van toepassing, coördinaten aangepast naar de 
correcte locaties. Indien er een nieuwe determinatie van het materiaal beschikbaar was, of een datering herzien 
moest worden, is de argumentatie toegevoegd aan het dossier in Archis 2.

5  Koomen en Maas, Geomorfologische Kaart Nederland. Met dank aan de heer G. Maas, Alterra/Wageningen voor 
het beschikbaar stellen van een digitaal bewerkbare uitsnede van de GKN.
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rug en zijn flanken. Dit maakt dat de samenvoegen van welvingsgradiënten die onderdeel 
vormen van één of een beperkt aantal landschappelijk elementen, het kaartbeeld aanzien-
lijk vereenvoudigt. Bij de hierna gepresenteerde kaartbeelden is dan ook gebruikgemaakt 
van een op deze wijze samengestelde kaart waaraan, afhankelijk van het besproken on-
derdeel, elementen kunnen worden toegevoegd. De basis blijft echter de GKN in combi-
natie met een hoogtekaart.

Voor de hoogtekaart is gekozen voor het gebruik van de TOP-hoogtekaart. Deze kaart 
dateert uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, is vervaardigd door middel van 
handmatige waterpassing en kent een gemiddelde dichtheid van één hoogte per hectare. 
Inmiddels is de TOP-hoogtekaart vervangen door het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN), waarvan inmiddels de tweede generatie is verschenen. Anders dan de TOP-hoog-
tekaart zijn de gegevens van de AHN verkregen door lasermetingen en kent deze kaart 
een veel hogere dichtheid van metingen per hectare. Dit betekent dat de TOP-hoogtekaart 
in vergelijking met het kaartbeeld van de AHN een wat ruwer beeld van de hoogteverschil-
len oplevert. Dat er toch voor is gekozen om met het beeld van de TOP-hoogtekaart te wer-
ken en niet met dat van de AHN, komt omdat op de TOP-hoogtekaart verscheidene latere 
woonwijken en diverse (grootschalige) ontgrondingen uit de tweede helft van de twintig-
ste eeuw niet zijn aangegeven. Daarmee kan worden verondersteld dat het beeld van de 
TOP-hoogtekaart goed overeenkomt met het oorspronkelijk reliëf binnen het studiege-
bied, zonder de ruis van activiteiten uit de late twintigste eeuw. Bovendien is het gebruik 
van een relatief grofmazige kaart voldoende voor het beoogde doel, namelijk een globaal 
beeld van de landschappelijke opbouw van het studiegebied.

Als aanvulling van het kaartbeeld van de GKN en de TOP-hoogtekaart is gebruik ge-
maakt van nog een derde informatiebestand: het bestand van de ontgrondingen van de 
provincie Noord-Brabant.6 Ook op de GKN zijn de grote ontgrondingen vaak aangege-
ven. Daarbij moet worden gedacht aan grootschalige bodemingrepen zoals zandwinput-
ten voor rijkswegen en stortplaatsen. Na het winnen van het zand mag worden veronder-
steld dat van eventuele archeologische resten in deze gebieden geen sprake meer kan zijn. 
Door nu de ontgrondingen binnen het studiegebied zichtbaar te maken, kan een beeld 
worden verkregen van de archeologische en historische potentie van het gebied. Tegelij-
kertijd wordt in een oogopslag zichtbaar hoeveel waardevolle gebieden er nog resteren 
waar archeologisch onderzoek in de toekomst nieuwe informatie kan opleveren. Wanneer 
zou blijken dat een zeer omvangrijk deel van het studiegebied als ontgrond is aangemerkt, 
kan worden gesteld dat geen nieuwe archeologische gegevens meer kunnen worden ver-
kregen. De al bestaande kennis en de nog intacte delen van het landschap zouden dan als 
inhoudelijk zeer waardevol en beschermingswaardig moeten worden aangemerkt.

3.3 De ondergrond van het studiegebied

Het studiegebied ligt in een overgangszone van het Noord-Brabantse dekzandgebied naar 
de rivierkleigronden van Midden-Nederland. Het landschap bestaat uit een dynamisch 
geheel van hogere dekzandruggen en daartussen gelegen depressies (zie afb. 3.1). Het 
gebied helt af naar het noorden. Hoewel bij de afbakening van het studiegebied de rond 
1900 gegraven Bergsche Maas is gekozen, lag de oude Maasloop op sommige plaatsen 
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meer naar het noorden (zie ook in paragraaf 3.6). Op een aantal andere plaatsen komen 
de loop van de Maas en die van de Bergsche Maas wel overeen (zie ook afb. 3.14 en 3.22).

De overgang van zand naar rivierklei en veen is niet abrupt. Het dekzandgebied loopt 
geleidelijk af, met af en toe een dekzandopduiking in het lager gelegen gebied. Een goed 
voorbeeld van dergelijke dekzandkopjes bevindt zich in het gebied tussen Oosterhout en 
Geertruidenberg, waar meerdere van dergelijke opduikingen aanwezig zijn. Op andere 
plekken in het studiegebied ontbreken in deze lager gelegen dekzandvlakten juist weer 
dergelijke toppen, zoals in het ten noordoosten van de gemeente Oosterhout gelegen Oos-
terhoutse Broek.

De diepere ondergrond van het studiegebied bestaat uit fluviatiele afzettingen van de 
oerrivieren Maas en Rijn. Beide waterlopen zetten in hun toenmalige delta zand, grind 
en klei af als onderdeel van een grotendeels verwilderd en vlechtend rivierensysteem 
(180.000-130.000 jaar geleden). Vooral in Oosterhout dagzomen enkele van deze bodem-
lagen. Het gaat hierbij om de formatie van Sterksel, die werd gevormd gedurende het 
vroeg- en midden-pleistoceen (<400.000 jaar geleden). De formatie van Sterksel is tij-
dens de opgravingen op Vrachelen 3-Vlindervallei en de Contreie diverse keren aangetrof-
fen als een sterk grindige laag in het opgravingsvlak.

Op de formatie van Sterksel ligt een dekzandlaag die hoofdzakelijk is afgezet geduren-
de de laatste ijstijd: het Weichselien. In Nederland heerste toen een toendraklimaat met 
lange en sneeuwrijke winters en korte, vochtige zomers. In tussenliggende warmere peri-
odes werden door wind en waterstromen grote pakketten zand verplaatst en over grote ge-
bieden in dikke lagen afgezet. Het oppervlak van deze zogenoemde dekzanden kenmerkt 
zich door het voorkomen van zandruggen en duinen. Deze dekzanden worden gerekend 
tot het Laagpakket van Wierden, dat een onderdeel is van de formatie van Boxtel en dat 
werd gevormd in het Laat Pleistoceen (130.00 tot 10.000 jaar geleden). Behalve dat hierbij 
het onderliggende landschap door het dekzand werd afgedekt, werden ook verscheidene 
dekzandruggen gevormd.

De zuidzijde van het studiegebied wordt gevormd door een dergelijke dekzandrug, de 
Midden-Brabantse rug (rug A).7 Direct ten noorden daarvan ligt een tweede, lagere dek-
zandrug (rug B). Deze smalle dekzandrug B loopt vanaf Made over Geertruidenberg en 
vervolgens langs Raamsdonk richting Kaatsheuvel. Alleen de toppen ervan zijn zichtbaar 
op de TOP-hoogtekaart (zie afb. 3.8). Leenders geeft aan dat de dekzandrug B ter hoogte 
van Raamsdonk een knik in zuidelijke richting vertoont. Deze is het resultaat van de hier 
gelegen Rijenbreuk. Als gevolg van deze breuk ligt de gehele dekzandrug waarschijnlijk 
dieper in de ondergrond dan de Midden-Brabantse rug, wat verklaart dat alleen de toppen 
ervan nu nog aan de oppervlakte liggen. Deze toppen komen onder meer overeen met de 
door Zijlmans gesignaleerde Lijndonk en Wieldonk die ten oosten van de huidige Don-
geloop liggen.8 Door deze lagere dekzandrug en door het leemhoudende karakter van de 
gebieden tussen de dekzandruggen kon het water niet goed aflopen in de richting van de 
Maas. De stagnatie, of in ieder geval de vertraagde afvoer van het water werkte vervolgens 
de vorming van veen in de hand.

6  Met dank aan de heer G. Scheijvens (Provincie Noord-Brabant) voor het beschikbaar stellen van deze kaart.
7  Voor dit en het volgende: Leenders, ‘Zoe lanck ende breedt’, 24.
8  Zijlmans, ‘Een beschouwing van middeleeuwse gebouwen’.
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Ook in lagere delen van het gebied zoals uitblazingskommen en beekdalen kon gedu-
rende de warmere periodes veengroei plaatsvinden. Dit gebeurde vooral in de periode na 
de laatste IJstijd, het Holoceen (< 10.000 jaar geleden). Als gevolg van het smelten van 
het (land)ijs, steeg het niveau van grondwater in grote delen van West-Brabant. Ook nam 
het verhang van de vele in noordwestelijke richting afwaterende beeksystemen af. Grote 
delen van het landschap raakten daardoor steeds verder vernat en vanaf ongeveer 5.000 
jaar geleden raakten delen van noordwestelijk Noord-Brabant en ook de lagere beekdalen 
elders in de provincie bedekt met veen. Dit veen behoort tot het Laagpakket van Griendts-
veen (Formatie van Nieuwkoop) en ligt meestal direct op het dekzand van het Laagpakket 
van Wierden. Voor het studiegebied kroop het veen daarbij feitelijk in zuidelijke richting 
omhoog tegen de lage dekzandrug en de Midden-Brabantse rug, mede geholpen door de 
verminderde waterafvoer tussen beide dekzandruggen.

In een fysisch-geografische studie naar het Midden-Nederlandse rivierengebied zijn 
verschillende stroomruggen over grotere afstanden in beeld gebracht.9 De zuidzijde van 
het door Berendsen en Stouthamer onderzochte rivierengebied raakt aan de noordrand 
van voorliggend studiegebied. Berendsen en Stouthamer situeren aan de noordzijde van 
het studiegebied één stroomgordel, namelijk die van het Oude Maasje. Over de interpre-
tatie van deze stroomrug ten zuiden van de Bergsche Maas is echter discussie ontstaan. 
Buiten het studiegebied zijn op deze stroomgordel bewoningsresten uit de ijzertijd aan-
getroffen. Met Zonneveld en De Bont ben ik van mening dat in dit geval de aanduiding 
als stroomrug niet correct is en dat het hier gaat om een watersysteem dat dateert van na 

A

B

Afb. 3.1 Ligging en begrenzing van de zuidelijke dekzandrug (A) met ten noorden daarvan de centrale lage 
dekzandrug (B) die in studiegebied ligt. De uitloper van de dekzandrug ten westen van Geertruidenberg is 
op deze afbeelding niet weergegeven. Het rode kader begrenst het studiegebied.
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1420.10 Ik kom hier in paragraaf 3.5 op terug. Voor nu volstaat de vaststelling dat er binnen 
het studiegebied geen stroomgordels aanwezig zijn.

Gedurende de middeleeuwen nam, als gevolg van stormvloeden en het vaak al te diep 
afgraven van veen, het aantal overstromingen van het achterland sterk toe. Dit speelde 
zich grotendeels af ten westen van het studiegebied, al doen de laagtes die we tegenko-
men in paragraaf 3.4 vermoeden dat in het gebied rondom de Heidijk het veen eveneens 
tot grotere dieptes is gewonnen. Vooral een aantal zeer omvangrijke overstromingen aan 
het begin van de vijftiende eeuw eisten hun tol. Grote gebieden gingen daarbij verloren 
aan het water. Behalve dat hiermee de Biesbosch ontstond, kwamen ook grote delen van 
noordwestelijk Noord-Brabant onder water te staan. Binnen het studiegebied zal dit be-
perkt zijn gebleven tot de noordelijk van de lage dekzandrug gelegen gronden, met inci-
dentele doorbraken naar het zuidelijk daarvan gelegen gebied.

Het water zal het dal van de Donge zijn binnengedrongen. Daardoor ontstond een klei-
ne binnenzee tussen Geertruidenberg en Oosterhout waarin de dekzandkoppen van de 
lage dekzandrug enkel nog als eilandjes zichtbaar bleven. Diverse nederzettingssporen 
op het niveau van losse boerenerven en landinrichting zullen in de zone tussen de Lang-
straat en de Oude Maas zijn verdwenen als gevolg van het water. Tijdens de vloed en in de 
perio de die daar direct op volgde, zal het resterende veen nabij inbraakgeulen en kreken 

9   Voor dit en het volgende: Berendsen en Stouthamer, Palaeogeographic devolopment, 226-227.
10   Zonneveld, ‘Mair leijt alle getijden droech’, 17; De Bont, ‘Schoone cleijlanden’, 51.

Afb. 3.2 De geomorfologie van het studiegebied. De dekzandgebieden zijn overwegend geel, de voorma-
lige veengebieden (al dan niet met kleiafdekking) groen en de latere inbraakgeulen van de Sint-Elisabeths-
vloeden roze. Grijs zijn de niet gekarteerde hedendaagse bebouwde kommen.
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Afb. 3.3 Uitsnede uit een zestiende-eeuwse kaart met daarop de binnenzee die tussen Oosterhout en Geer-
truidenberg ontstond na de Sint-Elisabethsvloeden (Nationaal Archief).

Afb. 3.4 Bij archeologisch onderzoek ter hoogte van de Asterdse plas in het noorden van de gemeente 
Breda werd een fraai profiel aangesneden waarbij de top van het veen is weggeslagen en afgedekt door een 
kleipakket (Team Erfgoed, Gemeente Breda).
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grotendeels zijn geërodeerd. De geulen zijn diep in het onderliggende dekzand ingesle-
ten en opgevuld met fijne en matigfijne zanden. Verder van de geulen af is op het veen 
een laag zandige klei afgezet. Van het door de Bont veronderstelde metersdik afzettings-
dek kan echter geen sprake zijn.11

Het gebied werd afgedekt door een kleilaag van beperkte omvang waardoor deze gron-
den bij het terugwinnen op het water na een halve eeuw of later opnieuw moesten worden 
verkaveld en ingericht. Het afgezette kleidek, hoe dun dan ook, had de sporen van de eer-
dere ontginning gelijkmatig uitgevlakt zodat men een oplossing moest zoeken om recht 
te doen aan de oude bezitsverhoudingen in het gebied. Volgens De Bont gebeurde dit on-
der andere door het spiegelen van de verkavelingsgrenzen ten zuiden van de Winterdijk 
over die dijk heen naar het noorden tot aan de middeleeuwse Maas en de Scheisloot.12

Ontgrondingen

Zoals de ondergrond bepalend is voor de mogelijkheden die de mens heeft om zich te ves-
tigen in het landschap, zo bepaalt de mate van gaafheid van het bodemarchief de aard en 
omvang van de archeologische datasets. Tijdens de veldkarteringen voor de bodemkaart 
uit de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw hebben de onderzoekers een 
aantal terreinen onderscheiden waar ontgrondingen hadden plaatsgevonden. Ook binnen 
het studiegebied zijn gedurende de twintigste eeuw ontgrondingen en ontzandingen uit-
gevoerd. Het betrof hierbij meestal zandwinning ten behoeve van grotere civieltechnische 
werken. Enkele van de huidige waterplassen langs de Rijksweg A59 zijn aangelegd voor 
het winnen van zand voor de benodigde viaducten en op- en afritten van diezelfde rijks-
weg. Bij het vervaardigen van de geomorfologische kaart zijn de ontgrondingen als een 
apart element aangegeven.

De op de geomorfologische kaart aangeduide ontgrondingen gaan terug op daadwerke-
lijk aangetroffen ontgrondingen. Daarnaast heeft de Provincie Noord-Brabant een archief 
bijgehouden van locaties waarvoor toestemming is verleend om een ontgronding uit te 
voeren. In de praktijk bleek daarbij vaak dat een aangrenzend perceel is ontgrond, of dat 
een gegunde ontgronding bij gebrek aan geld niet is uitgevoerd. In theorie zouden dus de 
locaties in het databestand van de Provincie niet noodzakelijkerwijs ontgrond hoeven te 
zijn en zou het bodemarchief hier nog intact kunnen zijn. Tijdens een controle van een 
aantal locaties in de gemeente Dongen bleek dat de percelen waarvoor toestemming is 
verleend, in veel gevallen ook daadwerkelijk zijn ontgrond.13

Uit afbeelding 3.6 blijkt dat in het studiegebied tal van ontgrondingen zijn uitgevoerd, 
naast de enkele omvangrijke ontgrondingen samenhangend met de aanleg van de A59. 
Ter hoogte van de Houtse Akkers aan de westzijde van Oosterhout is een dergelijk gebied 
aanwezig. Andere liggen ten westen en ten zuiden van de kern van Dongen. Het gaat bij 
deze laatste om diverse dekzandkopjes die in de jaren zestig en zeventig zijn ontgraven 
door de firma Van den Noort, waarbij amateurarcheoloog Verhagen talrijke vuursteen-
vondsten deed uit het mesolithicum en neolithicum. Ook rondom Made zijn duidelijk 

11   De Bont, ‘Schoone cleijlanden’, 51.
12   De Bont, Al het merkwaardige, 44.
13   Spoelstra en Teekens, Inventariserend veldonderzoek.
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Afb. 3.5 Het Laagpakket van 
Wierden in een opgraving aan 
de Leijsenstraat in Oosterhout 
in 2009. De grijze kleur van het 
dekzand is een gevolg van de 
grondwaterstand (foto auteur 
2009).

Afb. 3.6 De geregistreerde pro-
vinciale ontgrondingen (zwarte 
vlakken) binnen het studiege-
bied.

9789087044954.pinn.Koopmanschap.pdf   100 24-02-15   16:01



 3.3 De ondergrond van het studiegebied 101

meerdere ontgrondingen zichtbaar, maar deze leverden geen archeologische vondsten op. 
Voor al deze ontgrondde percelen geldt dat ze geen archeologische resten meer bevatten 
en daarmee geen nieuwe inzichten meer kunnen geven in de ontwikkeling van de bewo-
ningsgeschiedenis.

Wat de geomorfologie betreft, komen in het studiegebied twee landschappen bij elkaar. 
Beide zijn gelegen op dekzandpakketten. Aan de noordzijde is de ondergrond in grote 
mate bepaald door de invloed van het rivierengebied. Daar ligt op het dekzand een dun-
ne veenlaag die dateert uit het Holoceen.14 Waar deze veenlaag niet is ontgonnen, is deze 
vaak afgedekt door een kleidek dat na 1421 is gevormd. Het zuidelijke deel, de zogenoem-
de zandrand, bestaat uit dekzandruggen met daartussen diverse vlakten en welvingen die 
in grootte onderling sterk van elkaar kunnen verschillen. Als gevolg van ontgrondingen is 
dit landschap beschadigd. Verscheidene diepe zandwinputten langs het tracé van de A59 
en ten westen van de kernen van Oosterhout en Dongen vormen littekens in het land-
schap. Zij verstoren het totaalbeeld, maar hebben tegelijkertijd gegevens opgeleverd die 
we zonder de ontgrondingen waarschijnlijk niet zouden hebben gehad. Het gaat dan niet 

14   Gouw en Erkens, Architecture of the Holocene Rhine-Meuse Delta, 91-92.

Afb. 3.7 Ter hoogte van Vrachelen 4 is in het landschap nog een duidelijke steilrand zichtbaar. Deze is het 
resultaat van ontgronding in de jaren zeventig waarbij onder meer bewerkt vuursteen en meerdere frag-
menten ijzertijdaardewerk werden gevonden. Tijdens opgravingen in 2010 en 2012 bleek dat hier waar-
schijnlijk een deel van een grafveld plus bewoningssporen aanwezig zijn geweest, daterend vanaf de late 
bronstijd tot en met de Romeinse periode.
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alleen om de geomorfologische informatie, maar ook om diverse archeologische vondst-
meldingen die in de tweede helft van de twintigste eeuw zijn gedaan.

3.4 Het reliëf en microreliëf van het studiegebied

Nu de ondergrond van het studiegebied nader in beeld is gebracht, is het van belang om te 
kijken naar het reliëf van het landschap. Op de hoogtekaart (zie afb. 3.8 en 3.9) is te zien 
hoe het studiegebied in noordelijke richting afhelt. Er is sprake van een flauwe U-vorm, 
waarbij het lager liggende deel ligt opgesloten tussen twee boogvormige uitlopers van een 
dekzandrug. De opening van de U is daarbij gericht naar het noorden. Op de uiteinden 
van de U liggen Oosterhout (west) en Loon op Zand (oost). De kern van Dongen ligt op 
het meest zuidelijke punt van de U. Het is deze U-vorm met de daarop liggende neder-
zettingen die hierna wordt aangeduid als de zandrand. De Loonse en Drunense Duinen 
liggen buiten het studiegebied en blijven daarom buiten dit onderzoek. De hoge toppen 
van dit duinengebied zijn niet van invloed geweest op locatiekeuzen van de mens in het 
studiegebied.

Tussen de zandrand en de Bergsche Maas ligt het veengebied. Deze landschapszone is 
verre van homogeen en bevat zowel de dieper gelegen en vaak ontveende landschapsdelen 
als ook de flank van de zuidelijke zandrand. Om de ontwikkelingen in het studiegebied 
op een overzichtelijke wijze te bespreken is het nodig om het gebied tussen de Maas en 
de zuidelijke zandrand als eenheid te benoemen. Deze zone wordt daarom vanaf nu aan-
geduid als het veengebied. De door Leenders onderscheiden zuidelijke dekzandrug (B) in 
het veengebied ligt ten noorden van de zuidelijke zandrand en volgt globaal de lijn Geer-

Afb. 3.8 De TOP-hoogtekaart van het studiegebied (Geoloket).
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truidenberg - Raamsdonk - Waspik - Kaatsheuvel. Ook op de TOP-hoogtekaart is deze rug 
herkenbaar (zie afb. 3.9). Of deze rug inderdaad zo smal is als Leenders stelt en of hij in 
noordelijke richting schuilgaat onder het kleidek, is niet bekend.

Tussen de hiervoor genoemde grote elementen in het landschap komen nog reliëfver-
schillen op kleinere schaal voor. Het gaat daarbij vaak om dekzandkopjes die hoger zijn 
dan de directe omgeving. Deze kopjes vormden vooral in de steentijd vaak de plaats waar 
tijdelijke kampen werden opgeslagen. In de middeleeuwen vestigden de bewoners zich 
vanaf de tiende eeuw langs smalle ruggetjes in het landschap. Dat was onder meer het 
geval bij Klein-Steelhoven. Op Vrachelen vormde een afwisselend landschap met kleine 
dekzandkopjes en nabij gelegen vennetjes een goede vestigingsplaats. In Dongen werd 
langs de latere Hoge Ham de zandrand benut door aan de randen van het zand nieuwe 
huisplaatsen in te richten.15 De ligging van deze huisplaatsen bleef na de middeleeuwen 
ongewijzigd en de situering van de afzonderlijke hoeven komt overeen met het verloop 
van de flank van de dekzandrug.

Dergelijke kleine reliëfverschillen zijn op de TOP-hoogtekaart niet zichtbaar en ook met 
behulp van de huidige AHN2 zijn zij niet altijd te signaleren. Een archeologisch booron-
derzoek is dan de enige mogelijkheid om de kopjes over een groter gebied te kunnen op-
sporen en nader te begrenzen. Als gevolg van de laatmiddeleeuwse en latere akkerbouw-

15   Zie Koopmanschap, Oppervlaktekartering ‘De Beljaart’; Koopmanschap e.a., Proefsleuvenonderzoek locatie Ach-
terhuizen.

Afb. 3.9 Een bewerking van de TOP-hoogtekaart (zie afb. 3.8) maakt inzichtelijk dat het reliëf van het on-
derzoeksgebied in noordelijke richting afloopt. De gebieden met een overeenkomende hoogte zijn samen-
gebracht in dezelfde kleurcategorie.
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methoden verdwenen namelijk veel van deze kopjes uit het zicht. Door het akkeren vlakte 
de bovenzijde van het terrein af, waarbij het daaronder aanwezige reliëf – of althans de 
bodemopbouw die tot het reliëf had geleid – vaak wel intact bleef. Jammer genoeg bete-
kende het steeds diepere bereik van de ploeg ook dat vaak de top van de dekzandkopjes is 
beschadigd en dat aanwezig archeologisch materiaal daarbij verstoord is geraakt en over 
een groter oppervlak werd verspreid. Vaak zijn het dergelijke uit context liggende vond-
sten die een deel vormen van het archeologisch materiaal dat gedurende de jaren zeventig 
en tachtig van de vorige eeuw binnen het studiegebied werd verzameld.

Het microreliëf ten noorden van Waalwijk

Kort voor de afronding van dit onderzoek was het mogelijk om in het kader van de plano-
logische voorbereiding voor de nieuw te bouwen insteekhaven te Waalwijk een archeolo-
gisch booronderzoek uit te voeren.16 In overleg met de gemeente konden de onderzoeks-
vragen die voortvloeien uit het gemeentelijk beleid worden aangevuld met vragen over de 
bewonings- en ontginningsgeschiedenis van de Langstraat. In totaal werden een kleine 
tachtig boringen geplaatst tussen de huidige haven en bedrijventerrein en de vuilstort het 
noorden van Waalwijk, direct ten zuiden van de Bergsche Maas. De locatie komt niet ge-
heel overeen met de veronderstelde ligging van de middeleeuwse Maas, maar ligt er te-

Afb. 3.10 De Bergsche Maas ter hoogte van Drongelen. In het kader van het programma Ruimte voor de 
Rivier wordt het aanzien van de stroom voor het eerst sinds de aanleg rond 1900 aanzienlijk gewijzigd 
(foto auteur 2013).
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gelijkertijd dicht genoeg bij om een bijdrage te kunnen leveren aan de discussie over de 
aanwezigheid van een oeverwal van die oude Maasloop.

Bij dit onderzoek is gebruik genaakt van zowel diepere mechanische boringen die ge-
middeld vijf meter diep gingen, als van reguliere, handmatige boringen die minder diep 
reikten. De boorprofielen zijn vervolgens veralgemeniseerd naar het bodemprofiel zoals 
weergegeven in afbeelding 3.12. Onder een bouwvoor van gemiddeld dertig centimeter 
gaat een kleipakket schuil dat sterk siltig van aard is en matig roesthoudend. Hieronder 
is een dikker afzettingspakket aanwezig dat tijdens het veldwerk is geïnterpreteerd als 
het Merwededek dat is gevormd als gevolg van de Sint-Elisabethsvloeden. De vorming 
van het Merwededek begon direct na de feitelijke overstroming. Pas nadat het gebied ver-
volgens definitief werd teruggewonnen op het water, kon de top van deze laag weer agra-
risch worden bewerkt, waardoor de top er uiteindelijk in de boorkolom anders uitziet. In 
het Merwededek komen in de verschillende boringen achtereenvolgens laagjes zand voor, 
plantenresten en soms veenresten en schelpresten. Deze schelpresten waren helaas te 
fragmentarisch om een onderzoek hiervan binnen het gestelde onderzoekskader te recht-
vaardigen. In sommige boringen werd onderaan in het Merwededek een dun zandlaagje 

16   Koopmanschap en Van Bostelen, Archeologisch bureauonderzoek.

Afb. 3.11 De onderzoekslocatie Waalwijk-Insteekhaven in 2014. Op de achtergrond de dijk van de Bergsche 
Maas (foto auteur).
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van maximaal vijftien centimeter dik aangetroffen. Het voorkomen hiervan was te spora-
disch om er een groter patroon uit te destilleren en we gaan er vanuit dat deze zandlaag 
onderdeel vormt van het Merwededek. Onder het Merwededek gaat een veenlaag schuil 
van gemiddeld 40 tot 45 centimeter dik. Deze laag is tijdens het veldwerk geïnterpreteerd 
als Hollandveen. Onder dit veenpakket werd uiteindelijk het pleistocene zand aangetrof-
fen. Zowel de top van het veenpakket onder het Merwededek als de basis van diezelfde 
veenlaag boven het pleistocene zand werd bemonsterd voor C14-datering.17 Na analyse 
bleek dat de basis van het veen is gevormd in de periode 2925-2880 voor Christus en dat 
de top van het veen niet nauwkeuriger kon worden gedateerd dan 800-590 voor Christus.

Uit dit booronderzoek komt ook nadere informatie naar voren over het microreliëf in 
het gebied. Hoewel in grote lijn sprake is van een daling van het landschap van zuid naar 
noord, blijkt het terrein vooral af te hellen in noordwestelijke richting. De pleistocene on-
dergrond is dus in geen geval vlak en kleine dekzandkopjes in het veengebied kunnen ze-
ker niet worden uitgesloten. Dit nuanceert het hiervoor gepresenteerde beeld van beide 
microregio’s. Zouden de gegevens zoals deze voor Waalwijk-Insteekhaven voor het hele 
studiegebied beschikbaar zijn, dan zou het mogelijk kunnen zijn om een paleoreliëfkaart 
voor de pleistocene ondergrond te vervaardigen. Dit is echter niet het geval en we zijn aan-
gewezen op de gegevens van de TOP-hoogtekaart en het AHN om greep te krijgen op het 
reliëf binnen het studiegebied.

Het booronderzoek uit 2014 leverde ook een belangrijk element op voor de discussie 
over de oeverwal. Hoewel het plangebied Waalwijk-Insteekhaven waarschijnlijk niet aan 
de middeleeuwse Maas heeft gelegen, is in het onderzoeksgebied in ieder geval geen oe-
verwal aangetroffen. Sterker nog: onder het Merwededek ligt een veenpakket dat tussen 
globaal 3000-500 voor Christus is gevormd. We weten echter dat het veen dat sinds circa 
1000 na Christus in ontginning werd gebracht, waarschijnlijk tot kort voor het moment 
van ontginning heeft kunnen groeien. Dat betekent dat er grofweg 1500 jaar aan veen-
pakket ontbreekt! Het aantal C14-dateringen (slechts twee) is echter te gering om aan de 
gevonden dateringen absolute uitspraken te verbinden. We weten nu echter dat we mo-
gen veronderstellen dat het veen dat tussen 500 voor Christus en 1000 na Christus werd 
gevormd, omstreeks 1421 is verdwenen. Dit kan zijn omdat het als gevolg van de ontgin-
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Afb. 3.12 Het boorprofiel van het 
archeologisch onderzoek voor 
de nieuwe insteekhaven bij Waal-
wijk. Rechts van de kolom is de 
NAP-hoogte weergegeven en de 
hoogte van beide C14-monsters. 
Links van de kolom de beschrij-
ving van de bodemlagen.
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ningen is geoxideerd, maar het is ook niet uitgesloten dat dit pakket werd weggeslagen 
tijdens de Sint-Elisabethsvloeden en door de bodemerosie die hiermee gepaard ging. De 
veenbrokken die in sommige boringen aan de basis van het Merwededek zijn aangetrof-
fen, laten zien dat de grote overstromingen gepaard gingen met veel kracht. Een even-
tuele oeverwal, mits bescheiden van hoogte, kan daarbij mogelijk ook zijn weggeslagen. 
Daarmee zouden dan ook alle bewoningssporen van de eerste middeleeuwse ontginnin-
gen zijn verdwenen.

3.5 Waterlopen en turfvaarten

Water is een eerste levensbehoefte en om een succesvolle nederzetting te creëren is de 
aanwezigheid van waterlopen dus een vereiste. Waterlopen kunnen tevens worden ge-
bruikt voor bijvoorbeeld het transport van goederen. Bij het openleggen van de landbouw-
gronden rondom nederzettingen, zowel die op het zand vanaf de late Karolingische tijd 
als de steden te midden van het veen in de twaalfde en dertiende eeuw, zijn waterlopen 
zoals turfvaarten onmisbaar.

17   Uit afbeelding 3.12: (1) GrA 59986 4285 ± 40 en (2) GrA 59988 2560 ± 40.

Afb. 3.13 Het bodemprofiel in de guts.
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Binnen het studiegebied kunnen vijf soorten waterlopen worden onderscheiden (zie 
tabel 3.1). In volgorde van grootte is er allereerst de oude rivierloop van de Maas (zie afb. 
3.22). Leenders situeert de oude Maasloop ten noorden van de huidige Bergsche Maas, 
vanaf Heusden door de huidige Biesbosch en via Oud-Beijerland en Brielle naar zee.18 De 
natuurlijke loop van de Maas vormde de noordelijke begrenzing van de Grote Waard en 
scheidt het studiegebied van de woongebieden op de oeverwallen in het land van Altena. 
Gedurende de Romeinse tijd vormde deze Maasarm waarschijnlijk nog één van de hoofd-
takken van de rivier. Na de zevende eeuw ging deze positie als gevolg van een afnemend 
debiet verloren.19 Met het afdammen van de Maas ter hoogte van Hedikhuizen in 1273 en 
bij Maasdam in 1282 werd de hoofdtak van de rivier definitief omgelegd naar wat we te-
genwoordig kennen als de Heusdense Maas.

Tabel 3.1 Waterlopen binnen het studiegebied

Categorie Naam Soort Waar

1 Maas Rivier Noordzijde studiegebied

2 Donge en Loint Veenstroom Centraal gedeelte

3 Rul Stroom Zandgedeelte

4 Divers Turfvaarten Door het veengedeelte

5 Bergsche Maas; Wilhelminakanaal Kanaal
Respectievelijk noordelijk en zuide-
lijk gedeelte van het studiegebied.

Alle turfvaarten in het gebied kwamen, al dan niet al via de rivier de Donge, uiteindelijk 
voorbij het laatmiddeleeuwse Geertruidenberg uit in de Maas. De loop van de Maasarm 
die relevant is voor het studiegebied, komt globaal overeen met de loop van de huidige 
Bergsche Maas.20 Dit kanaal ‘De Bergsche Maas’ werd aan het einde van de negentiende 
eeuw gegraven en in 1904 in gebruik genomen. De aanleg van de Bergsche Maas was no-
dig om de rivier de Maas een extra afvoer naar de zee te bieden.21 Hiermee moest een ein-
de komen aan de talrijke overstromingen van de bestaande rivieren en aan de economi-
sche schade die daarmee gepaard ging.

Waterlopen

In paragraaf 3.3 werd al even de mogelijke stroomrug ter hoogte van de Gantelstroom ge-
noemd uit de studie van Berendsen en Stouthamer. Na de aanleg van de Bergsche Maas 
bleef ter hoogte van de Langstraat een waterloop gehandhaafd die in diverse studies is 
aangegeven als rudiment van een eerdere Maasarm. Berendsen dateerde deze in de late 
ijzertijd en Romeinse tijd en nam aan dat hij deel uitmaakte van een naar het noordoos-
ten doorlopende grotere gordel waaruit archeologische vondsten bekend zijn die dateren 
uit de late ijzertijd en de Romeinse tijd.22 Hij dateerde het ontstaan van dit zogenoemde 
‘Oude Maasje’ rond 1230 en sloot daarbij aan bij een historisch gekende afdamming van 
de hiervoor al besproken Maasarm. Zonneveld betoogde in 2009 echter dat deze water-
loop niet zozeer een onderdeel is van een oudere Maasarm, maar waarschijnlijk een getij-
degeul die na de Sint-Elisabethsvloed tot stand is gekomen.23
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Wanneer we de oudere stroomruggen van het rivierengebied en het grotere systeem van 
Gantellopen uit de Biesbosch over elkaar heen leggen, blijkt dat de Gantel ter hoogte van 
de Bergsche Maas inderdaad qua loop afwijkt van het patroon van de stroomruggen op die 
plaats. Bij de huidige stand van onderzoek lijkt het daarom juist om het door Berendsen 
gekarteerde ‘Oude Maasje’ te interpreteren als een inbraakgeul uit de vijftiende eeuw, sa-
menhangend met de Sint-Elisabethsvloeden.

De tweede groep waterlopen bestaat uit de Donge en de Loint. De rivier de Donge ont-
springt ten oosten van Alphen, waarbij deze waterloop wordt gevoed door diverse kleine-
re beken.24 De rivier breekt ter hoogte van de laatmiddeleeuwse kern van de nederzetting 
Dongen door de zuidelijke dekzandrug (A). Hierbij verlaat de rivier het zuidelijke zandge-
bied om door het veengebied verder te gaan. Uit archeologisch vondstmateriaal ter hoogte 
van ‘De Heuvel’ in Dongen blijkt dat de dekzandrug aan weerszijden van de rivier al gedu-
rende de late dertiende eeuw en vroege veertiende eeuw was bewoond. In Dongen kruiste 
de rivier de west-oost lopende landroute tussen Breda en ’s-Hertogenbosch en waarschijn-
lijk lag hier een brug over de rivier.

18   Leenders, Van Turnhoutervoorde 77.
19   Henderikx, De beneden-delta van Rijn en Maas, 17, 19-20 en 80.
20   Hoppenbrouwers, ‘Territorialiteit en landsheerlijkheid’, 15; Leenders, ‘Zoe lanck ende breedt’.
21   Berendsen en Stouthamer, Palaeogeographic development, 191.
22   Berendsen en Stouthamer, Palaeogeographic development, 226-227.
23   Zonneveld 2009, ‘Mair leijt alle getijden droech’, 29.
24   Leenders, Van Turnhoutervoorde, 164.

Afb. 3.14 De beide waterlopen in blauw. Noordelijk de loop van de Bergsche Maas en direct ten zuiden 
daarvan de Gantel. De geul van de Gantel is weergegeven in roze.
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Nadat de rivier ’s Gravenmoer aan de westzijde is gepasseerd, maakt zij ten zuiden van 
Raamsdonk een bocht naar het westen. Ter hoogte van Geertruidenberg maakt de rivier 
vervolgens een bocht terug en passeert daarbij aan de oostkant de stedelijke kern buiten 
de laatmiddeleeuwse stedelijke omwalling. Uiteindelijk stroomt de Donge tegenwoordig 
in de Bergsche Maas.25 Vóór de Sint-Elisabethsvloed zal de Donge hebben uitgemond in 
de noordelijker gelegen Maas.

De loop van de rivier de Donge is ter hoogte van Geertruidenberg door de tijd heen ver-
anderd. Archeologische vondsten uit 1983 en 1984 maken aannemelijk dat de rivier eens 
een tracé kende dat ruwweg de loop van de huidige Gasthuisstraat in Geertruidenberg 
volgde.26 Door de vondst van een vuurstenen bijl weten we dat een deel van deze loop 
gedurende de steentijd nog open is geweest en gezien de aanwezigheid van een stenen 
overkluizing onder het huis In d’Kalckmaet ook veel later nog deels zichtbaar moet zijn 
geweest.27 Op de zestiende-eeuwse kaart van Jacob van Deventer is de hoofdstroom inge-
tekend buiten de laatmiddeleeuwse ommuring. Aangezien Geertruidenberg in het eerste 
kwart van de veertiende eeuw begon met het binnen de muren brengen van de stedelijke 
nederzetting zal dit ook de situatie in de veertiende en de vijftiende eeuw zijn geweest. 
De in 1984 aangetroffen zijtak van de Donge zal vóór de zestiende eeuw zijn drooggeval-
len of anderszins heringericht. De hoofdstroom is daarna niet meer binnen de stedelijke 
ommuring geweest.

Ter hoogte van het voormalige kartuizerklooster liggen diverse dekzandkoppen in het 

Afb. 3.15 Zicht op de noordzijde van de Heidijk. Naast de hiervoor besproken waterlopen is waterstaatkun-
dig natuurlijk ook de sloot aan deze kant van de Heidijk van belang geweest om het dijklichaam in stand te 
houden (foto auteur 2013).
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stroomgebied van de Donge. Van twee hiervan kennen we ook nog de laatmiddeleeuwse 
namen: het Lindonk en het Wieldonk.28 De rivier heeft zich in verschillende beddingen 
door het gebied heen gewerkt. Zo beschrijft Sanders een situatie in de veertiende eeuw 
waarbij het Kartuizerklooster op het Wieldonk tussen een oudere loop van de Donge en 
een jongere, bevaarbare arm in lag.29 Daarbij werd de oude Dongeloop aan de oostzijde 
van het kloostercomplex benut als gracht, en was het land dat grensde aan de andere Don-
geloop bedijkt. Zijlmans dateert de verlegging van de oude Donge naar de nieuwe Donge 
vóór 1325.30 Hij komt hiertoe op basis van de verplaatsing van een historisch gekende brug 
die in 1325 blijkbaar al op een locatie aan de nieuwe arm lag. Als enige geeft hij ook twee 
mogelijke verklaringen waarom de Donge juist in dit gebied zichzelf in de vroege veer-
tiende eeuw verlegde. Een eerste mogelijkheid is dat als gevolg van een toenemende wa-
teraanvoer vanuit het zuidelijk gelegen gebied, waaronder de waterlopen van de Rul, de 
oude loop niet meer voldeed om het water ter hoogte van de dekzandrug af te voeren en de 

25   Deze situatie komt overeen met de situatie zoals verbeeld in de Grote Historische Topografische Atlas Noord-Bra-
bant ± 1894-1914.

26   Zie Koopmanschap en Zijlmans, Archeologische Rapport 3; Leenders, ‘Zoe lanck ende breedt’, 33.
27   Koopmanschap en Zijlmans, Archeologische Rapport 3, 31.
28   Zijlmans, ‘Een beschouwing van middeleeuwse gebouwen’, 78.
29   Sanders, Waterland als woestijn, 97-98.
30   Voor dit en het volgende: Zijlmans, ‘Een beschouwing van middeleeuwse gebouwen’, 78-81.

A

B

D

C

C

A

Afb. 3.16 De situatie ter hoogte van het kartuizerklooster in het midden van de veertiende eeuw. Op de 
rand van de lage dekzandrug (A) lag het kartuizerklooster (B). Onder C zijn een aantal (gegraven) waterlo-
pen zichtbaar en bij D de westelijke arm van de rivier de Donge die in de veertiende eeuw ontstond.
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rivier daarom door de dekzandwelving heen brak. Tegengehouden door de lage dekzand-
rug die later bekroond zou worden door de Steelhovense dijk moest het water iets verder-
op dan weer terugbuigen naar het noordoosten en zijn oude loop vervolgen. Een tweede 
en meer hypothetische verklaring is een veranderde situatie die tot stand kwam door ac-
tief ingrijpen onder leiding van de edelman Willem Van Duvenvoorde. In deze verklaring 
beschouwt Zijlmans de herinrichting van het gebied rondom de Donge als onderdeel van 
een grotere herinrichting van het gebied tussen Geertruidenberg en Oosterhout.

Willem van Duvenvoorde, in 1320 beleend met het Oosterhoutse kasteel Strijen en 
bouwheer van de Geertruidenbergse burcht, zou daarbij diverse verbeteringen hebben 
uitgevoerd aan de verbindingsroute tussen beide nederzettingen. Daarbij zou in dit ge-
bied ook de loop van de Donge zijn verlegd. Dat in het tweede kwart van de veertiende 
eeuw door mensenhand is ingegrepen in de zone tussen het Kartuizerklooster en Geer-
truidenberg, blijkt uit een door Zijlmans aangehaalde oorkonde van de graaf van Holland 
uit 1391. Hierin is een zinsnede opgenomen waarin allereerst de oude situatie is beschre-
ven (...) gaet toten Middenwairt van den Donga, om vervolgens ook de nieuwe situatie te be-
schrijven als die nu te Bergen an die mure gaet.31 Wat de graaf van Holland hier waarschijn-
lijk omschrijft, is de westelijke Dongearm die afboog langs de Steelhovense dijk en tot 
onder de muren van Geertruidenberg liep.

Afb. 3.17 Tijdens de sanering van het voormalige Waveemterrein aan de Grotestraat in Waalwijk en het 
daarmee gepaard gaande archeologisch onderzoek in 2008 was het mogelijk ook de Loint archeologisch te 
onderzoeken. Hierbij bleek deze een brede natuurlijke bedding te hebben gehad. Op een later moment is 
hierin een rechthoekige bekisting gemaakt waarbinnen dan in de twintigste eeuw een betonnen riolering is 
aangelegd.
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We kunnen de Donge aanmerken als een herkenbare hoofdwaterloop binnen het stu-
diegebied. Archeologisch onderzoek naar het gebied van het Lindonk en het Wieldonk 
onder Geertruidenberg toont voor de veertiende tot en met de zeventiende eeuw een con-
tinue bewoning aan. De rivier werd gevoed door diverse kleinere watersystemen, waaron-
der de Rul op het zand en (deels) vanuit het veengebied door de Loint waarover hieronder 
meer. Ter hoogte van Dongen brak de rivier door de dekzandrug, net zoals onder het Kar-
tuizerklooster van Raamsdonk. Daaruit blijkt dat de rivier haar bedding kon verleggen, al 
dan niet geholpen door de mens. Voor dit laatste wordt verwezen naar de infrastructurele 
werken die vanaf de veertiende eeuw plaatsvonden onder Geertruidenberg en die met het 
uitgraven van de spoorhaven in de negentiende eeuw zouden worden afgerond. In 2005 
werd voor het laatst ingegrepen in dit stukje rivierenlandschap: de oude spoorhaven, in 
feite een laatmiddeleeuwse Dongearm, werd opnieuw uitgegraven en weer dichtgestort 
ten behoeve van woningbouw.

De Loint is een waterloop die we archeologisch en fysisch-geografisch niet goed kunnen 
duiden. Het weergeven van de loop van de Loint op de kaart is daarmee ook niet moge-
lijk. De naam Loint wordt gebruikt voor de sterk gekanaliseerde waterloop langs de ach-
terzijde van alle percelen aan de zuidzijde van de Grotestraat in Waalwijk. Per erf kan de 
ligging ervan op de kadastrale minuut uit 1832 verschillen doordat de diepte van de erven 
verspringt. De Loint was daardoor toen een waterloop met onnatuurlijk veel scherpe boch-
ten. Over de oorsprong ervan bestaat verschil van inzicht. De Jongh duidt de Loint als een 
(gegraven) wetering, bedoeld om grondwater en regenwater buiten het ontginningsblok 
te leiden.32 De Bont stelde dat de Loint van oorsprong een veenstroom met een noord-zuid 
oriëntatie is geweest.33 Daarbij liep de Loint vanuit het veengebied recht op de Maas aan 
en lag deze globaal op de plaats waar later de Vrouwkesvaart zou komen te liggen. Deze 
voormalige turfvaart is niet archeologisch onderzocht, waardoor deze interpretatie van de 
Loint nu (nog) een hypothese moet blijven. Niet uitgesloten kan worden dat een eventuele 
noord-zuid lopende Loint als gevolg van de overstromingen in 1421 is geërodeerd of volle-
dig werd afgedekt met een kleidek. In dat laatste geval hoeft de loop van de latere Vrouw-
kesvaart niet overeen te komen met de loop van de Loint, zoals de Bont veronderstelt.

De kadastrale minuutplannen uit de vroege negentiende eeuw doen echter eerder een 
oost-west oriëntering voor de Loint vermoeden. Tijdens opgravingen op het Waveemter-
rein was het mogelijk om de Loint voor het eerst archeologisch te onderzoeken. Op ba-
sis van dateerbaar vondstmateriaal lag de daar aangetroffen waterloop in ieder geval in de 
vroege achttiende eeuw nog open.34

De Loint was al wel vaker gezien in ontgravingen ten behoeve van saneringen, maar in 
die gevallen was nader onderzoek niet mogelijk als gevolg van de vaak sterk verontreinig-
de vulling. Dat de Loint in het Waalwijkse zo verontreinigd is, is een gevolg van de leer-
industrie die in Waalwijk in de zeventiende en achttiende eeuw opkwam. De Loint werd 
daarvoor aanzienlijk versmald en voorzien van een houten bekisting. Op deze bekisting 

31   Zijlmans, ‘Een beschouwing van middeleeuwse gebouwen’, 81, met verwijzing naar Van Mieris, Groot Charter-
boek, 576 (31 januari 1391).

32   De Jongh, ‘Ruimtelijk ordening’, 106.
33   De Bont, ‘Schoone cleijlanden’, 48-51.
34   Zie ook vondstnummers 117 en 119 van de Waveemopgraving.
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werden vervolgens balken met pennen geplaatst waaraan gelooide huiden werden opge-
hangen om te worden gewassen door het water van de Loint. Het is deze ‘bekiste’ Loint 
die we op de kadastrale minuut zo hoekig zien afgebeeld. Gedurende de twintigste eeuw 
werd de loop van het resterende deel vervolgens gebruikt voor de plaatsing van een riool-
stelsel met betonnen buizen.

Op basis van de interpretatie als veenstroom door De Bont en het archeologisch on-
derzoek uit 2008 kan de Loint inderdaad worden geduid als een systeem van grotere en 
kleinere veenstromen. Daarbij zijn er zowel oost-west georiënteerde delen, geweest maar 
ook enkele meer noord-zuid georiënteerde. Dit stelsel van verschillende waterlopen, al-
lemaal aangeduid onder het verzamelbegrip Loint, zal gedurende de late middeleeuwen 
zijn benut voor het ontginnen van de veengronden. Na de vloed in 1421 was waarschijn-
lijk het stelsel van diverse stromen opgeruimd en zijn alleen de belangrijkste onderdelen 
teruggebracht. De Loint aan de zuidzijde van Waalwijk was daar één van. De functie van 
de noord-zuid lopende stromen werd vervangen door grotere turfvaarten of zijdewendes.

De derde groep omvat een aantal kleinere stromen die niet altijd watervoerend zullen 
zijn geweest. Deze zijn vooral bekend van het grondgebied van de gemeente Oosterhout, 
waar we er twee ook bij naam kennen: de Leije en de Rul. Deze stroompjes zijn archeo-
logisch nog maar zelden teruggevonden, maar in de omgeving van bijvoorbeeld de Leije 
werd tijdens archeologisch onderzoek in 1993 en 2007 wel een klein beekdal aangetroffen 
dat met deze waterloop kon worden geassocieerd. Omdat resten van de Rul die door de 
binnenstad van Oosterhout heen lopen, in de twintigste eeuw werden benut als basis voor 
het nieuwe rioolstelsel, zijn de mogelijkheden voor een archeologisch onderzoek beperkt. 
De Rul en de Leije waterden via het Oosterhouts Broek in noordelijke richting af op de 
toenmalige loop van de Donge. Verondersteld kan worden dat ook de Loint op het grond-
gebied van de gemeente Waalwijk mede door dergelijke kleinere stroompjes werd gevoed.

Turfvaarten

De vierde categorie van waterlopen die we hier onderscheiden, zijn de laatmiddeleeuw-
se en latere turfvaarten. Deze kwamen in hoofdstuk 2 al aan de orde, waar we zagen hoe 
Borger deze vaarten presenteerde als één van de best zichtbare ingrepen in het laatmid-
deleeuws landschap.

Veelal aangelegd als kaarsrechte doorsnijdingen van het landschap zal men de turfvaar-
ten zoveel mogelijk hebben laten aansluiten op het al bestaande systeem van achterka-
des en sloten. Op deze wijze ontstond een maximale toegankelijkheid van het gebied en 
werd het mogelijk de gedolven turf en andere goederen op een zo efficiënt mogelijke wij-
ze vanuit het gebied te transporteren. De Bont reconstrueerde met zijn relictenkaart uit 
1993 een aantal turfvaarten die hier in afbeelding 3.18 zijn weergegeven. Er lijkt sprake 
te zijn van drie afzonderlijke systemen: een noord-zuid georiënteerd systeem binnen de 
Grote Waard, een zuidoost-noordwest georiënteerd systeem dat ’s Gravenmoer en Don-
gen verbond met de rivier de Donge en als laatste een oost-west georiënteerd systeem van-
uit de moeren van Kaatsheuvel en Loon op Zand richting ’s-Hertogenbosch. Ik kom hier 
verderop in deze paragraaf op terug. Bij afbeelding 3.18 moet een kanttekening geplaatst 
worden. De turfvaarten van deze relictenkaart zijn gereconstrueerd voor een cultuurland-
schap dat we niet kennen en dat we feitelijk pas met deze studie voor het eerst aan de op-
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pervlakte zien komen. Dit maakt dat ik er voor wil waken al te grote conclusie te verbin-
den aan de drie teruggevonden systemen. Ik ga er hier vanuit dat de turfvaarten in het 
studiegebied in beide microregio’s een uitgebreid netwerk hebben gevormd, ingericht op 
basis van praktische verbindingen binnen bestaande bezitsverhoudingen van landheren.

Turfvaarten zijn geen statisch element in het cultuurlandschap geweest. Zij werden be-
nut zoals het de gebruikers op dat moment het beste uitkwam. Zo zijn sommige turfvaar-
ten uitgebreid tot havens, zoals in Sprang. Andere zijn ook gebruikt om importgoederen 
naar de afzonderlijke nederzettingen te transporteren. In hoeverre het daarbij gaat om 
een geleidelijke uitbouw voor deze vroege havens, is niet duidelijk. Van een aantal havens 
binnen het gebied is duidelijk dat zij op last van de landsheer zijn aangelegd of dat die in 
ieder geval de aanleg mede heeft gefinancierd. Daarbij kennen we als voorbeeld een oor-
konde uit 1335 waarbij Willem van Duvenvoorde van de graaf van Holland toestemming 
kreeg om een vrije ‘watergang’ te graven voor de ingezetenen van de nederzettingen Oos-
terhout en Dongen.35 De ‘oude vaart’ van ’s Gravenmoer komen we zelfs al tien jaar eerder 
in de geschriften tegen, namelijk in 1325.36 Bij de uitgifte van tien hoeven door de graaf be-
paalde deze dat de watergang niet alleen als afwatering gebruikt hoefde te worden, maar 
ook kon dienen voor het vervoer van goederen per schip.

Over de aanleg van de turfvaarten zijn we maar beperkt geïnformeerd. Binnen de drie 
hiervoor benoemde structuren kunnen we alleen het systeem ’s Gravenmoer-Oosterhout-
Geertruidenberg in ieder geval in de vroege veertiende eeuw plaatsen. Dit systeem zal 

35   Cerutti, Middeleeuwse rechtsbronnen, 160-161, nr 160 (21 juli 1335).
36   Voor dit en het volgende: Rehm, ‘’s Gravenmoer als Hollands dorp’, 26.

Afb. 3.18 De door De Bont in 1993 beschreven turfvaarten (zwart) geplot op de hoogtekaart van afbeelding 3.9.
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hebben gefunctioneerd totdat de Sint-Elisabethsvloed de situatie in het gebied zodanig 
veranderde dat er feitelijk een nieuwe situatie ontstond die pas weer stabiliseerde nadat 
het land was terugveroverd op het water. Daarbij zal zoveel mogelijk zijn geprobeerd de 
oude situatie te herstellen, maar het is onwaarschijnlijk dat men volledig in deze opzet is 
geslaagd.

Volgens Toorians dateert het historisch vroegste bekende systeem tussen Spang en 
Loon op Zand uit de late veertiende eeuw en – voor Sprang – meer specifiek uit 1388.37 
Op 13 december 1396 verwierf Paulus I van Haastrecht het recht om een turfvaart aan te 
leggen tussen Kaatsheuvel en ’s-Hertogenbosch. Het ligt mijns inziens voor de hand dat 
het oudere systeem onder Sprang hierbij werd gebruikt of in ieder geval met de nieuwe 
vaart werd verbonden. Toorians stelt dat het veengebied van Loon op Zand in anderhalf 
tot twee eeuwen werd leeg gewerkt. Van de turfvaart van Loon op Zand is namelijk bekend 
dat deze in 1642 formeel werd opgeheven. Het uitgeput raken van de venen van de Lang-
straat plaatst Toorians in de zeventiende eeuw.

Archeologisch zijn we slecht geïnformeerd over de exacte ligging en verschijningsvorm 
van turfvaarten in het studiegebied. Enerzijds komt dit doordat het tracé van de Loonse 
vaart in latere tijd werd gedempt en in gebruik werd genomen als weg. Zeker voor het tra-
ject Kaatsheuvel-’s-Hertogenbosch is dit op diverse delen van het traject gebeurd. Daar-
mee ligt de oude vaart met beschoeiing en eventuele gezonken schuiten buiten het bereik 
van de archeologen. Het kan tegelijkertijd niet zo zijn dat hiermee alle turfvaarten buiten 
bereik van schep en troffel zijn gekomen. Op basis van het kaartbeeld van afbeelding 3.18 
is daarom een inventarisatie uitgevoerd. Aan de hand van het verloop van de turfvaarten 
uit afbeelding 3.18 is in 2013 bekeken welke onderzoeksmeldingen hiermee kruisen. Dit 
blijkt vooral het geval te zijn voor het derde tracé, dat van Kaatsheuvel via Loon op Zand 
naar ’s-Hertogenbosch. De andere twee tracés liggen momenteel grotendeels buiten de 
bebouwde kom van de huidige bewoningskernen. Bij gebrek aan ruimtelijke ontwikke-
lingen heeft daar nog geen archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Een uitzondering 
vormt het onderzoek naar het Cebecoterrein in Dongen. Hiervan kon echter geen rappor-
tage worden achterhaald uit Archis.38

Uit deze inventarisatie komen drie onderzoeken naar voren die het tracé van de turf-
vaart kruisen. Het betreft twee onderzoeken in het kader van de N261 en een onderzoek 
bij de ontwikkeling van een landgoed.39 Alle drie deze onderzoeken bestonden uit een bu-
reauonderzoek en een booronderzoek en geen van de drie leverde archeologische resten 
op die zijn geïnterpreteerd als de resten van een turfvaart. Booronderzoek heeft een te be-
perkte onderzoeksdichtheid om resten van een turfvaart aan te tonen. Hierbij moet wor-
den opgemerkt dat in geen van de bureauonderzoeken de mogelijke aanwezigheid van 
een turfvaart is benoemd. Als gevolg daarvan is daar ook in de veldfase van het onderzoek 
niet naar gezocht. Het lijkt erop dat niet specifiek is gezocht op die locaties waar de his-
torische kaarten aanwijzingen voor een turfvaart laten zien. Bij toekomstig onderzoek in 
het studiegebied is het een aanbeveling waard om enkele proefsleuven aan te leggen op 
de plaats van het veronderstelde tracé van de vaart. Daarmee kan een beter beeld worden 
verkregen van of en hoe de veertiende-eeuwse en latere turfvaarten in het bodemarchief 
bewaard zijn gebleven.
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Kanalen

De vijfde en laatste groep waterlopen die we in ogenschouw moeten nemen, zijn de ge-
graven kanalen uit de late negentiende en vroege twintigste eeuw. Meer specifiek betreft 
dit de Bergsche Maas en het Wilhelminakanaal. Zij lijken voor een laatmiddeleeuwse be-
woningsgeschiedenis niet relevant, maar zijn dat in archeologisch opzicht wel degelijk. 
De aanleg van dergelijke omvangrijke infrastructurele werken brengt namelijk een aan-
zienlijke aantasting van het bodemarchief met zich mee. Voor de aanleg van de Bergsche 
Maas moesten bijvoorbeeld in 1892 de fundamenten van kasteel Gansoijen wijken. Bij de 
aanleg van het Wilhelminakanaal groef men ter hoogte van Dongen-West waarschijnlijk 
door een grafveld uit de ijzertijd en sneuvelden in Oosterhout ter hoogte van de verbin-
ding met de Mark omvangrijke nederzettingsresten uit de laat-Karolingische periode en 
volle middeleeuwen. Bij de aanleg van een tweede verbindingsarm naar de Mark groef 
men in 1970 overigens nog steeds zonder onderzoek te doen door de archeologische res-
ten heen.

Toch biedt het grondverzet voor beide kanalen ook een kans: de veldtekening van het 
kasteel van Gansoijen behoort tot de oudste documentatie van een archeologische vondst 
uit het gebied, nog ouder dan de eerste opgravingen in 1895 aan het kerkgebouw van 
Geertruidenberg. Het waren ook mede de aantekeningen van de provinciaal archeoloog 
uit de jaren zeventig die er uiteindelijk toe leidden dat twee terreinen langs de kanaalar-
men ter hoogte van Vrachelen 4 bij Oosterhout werden aangeduid als zijnde van hoge ar-
cheologische waarde. Mede op basis van deze aanduiding werd in 2009 en 2010 een voor 
Nederlandse begrippen omvangrijk archeologisch onderzoek uitgevoerd. Feit blijft overi-
gens wel dat voor het gehele tracé van beide kanalen de archeologische verwachtingswaar-
de is gereduceerd tot nul en dat we uit hun bedding geen nieuwe informatie mogen ver-
wachten die ons archeologische beeld verder kan aanvullen.

Wanneer we kijken naar de verschillende waterlopen in het studiegebied, dan blijkt dat 
vanaf de middeleeuwen het gebied rijk aan water is geweest. Overal in het landschap be-
vonden zich kleinere waterstromen die afwaterden op grotere systemen. Veenstromen zo-
als de Loint en de Donge brachten het water vervolgens naar de noordelijk van het gebied 
gelegen Maas. De loop van de Loint is niet duidelijk, enerzijds omdat we de oorsprong 
(natuurlijk of man-made) niet goed kennen en anderzijds omdat delen van de Loint kun-
nen zijn opgegaan in de latere turfvaarten en afwateringssloten. De loop van de Donge 
kunnen we beter volgen en zal voor het deel dat deze rivier in het veengebied volgde glo-
baal overeenkomen met de huidige situatie. Dat is feitelijk de situatie die door de laatmid-
deleeuwse bedijking van de Donge werd vastgelegd. Onder Geertruidenberg is de situatie 
wel een paar keer gewijzigd. Daarbij stroomde de rivier eerst meer noord-zuid, en vanaf 
de veertiende eeuw met een grotere bocht door een dekzandgebied met enkele koppen. 
Sporen van eerdere bewoning zullen bij deze verleggingen waarschijnlijk uit hun context 
zijn geraakt of compleet zijn verdwenen. Een soortgelijke verlegging zien we overigens 

37   Voor dit en het volgende: Toorians, Zandloper, 185, 192-194.
38   OM-nummer 18328.
39   Kalisvaart, Plangebied N261; Bergman e.a., Plangebied aansluiting Bevrijdingsweg; Sophie e.a., Landgoed Binnen-

polder.

9789087044954.pinn.Koopmanschap.pdf   117 24-02-15   16:01



118 3 Landschappen met littekens

ook aan de westzijde van Geertruidenberg. Daar verlegde de rivier, al dan niet door men-
senhand geholpen, haar bedding naar een meer oostelijke loop. In hoeverre die verplaat-
sing het gevolg is van menselijk ingrijpen in de veertiende en vroege vijftiende eeuw ten 
voordele van de Bergse haven, is niet goed te zeggen.

3.6 Bewoningssporen tot circa 1100 en in de vroegmoderne tijd

Tot en met de volle middeleeuwen was de bewoning in het studiegebied gekoppeld aan de 
mogelijkheden die het landschap de mens bood. Dit blijkt uit de hierna volgende analyse 
van ruim 350 vondstmeldingen uit het studiegebied. De hogere en droge delen van het 
landschap zijn gebruikt voor bewoning, de lager gelegen delen vooral voor het foerageren 
en jagen. De zuidelijke zandrand met de uitlopers naar het noorden zijn voor korte of voor 
langere tijd gebruikt voor bewoning. De hogere delen van het landschap ten noorden van de 
zandrand zullen zijn gebruikt als landroute om door het lagere gebied te kunnen trekken.

Vóór 1100 na Christus konden de motieven voor vestiging per tijdvak verschillen. 
Steeds waren immers andere belangen in het spel: groepen jagers- en verzamelaars zul-
len op zoek zijn geweest naar voedsel om vervolgens door te trekken naar andere gebie-
den. In de bronstijd vestigde een familie zich op een groot erf en benutte de landbouw-
gronden rond het erf tot die waren uitgeput. Er resteerde genoeg grond in de omgeving 
om de boerderij te kunnen verlaten en zich elders te vestigen. Dat men toch een bepaald 
gebied als eigen beschouwde, mag blijken uit de kringgreppels en andere graven die in 
2010 en 2012 op de Houtse Akkers werden aangetroffen.40 Gedurende de vroege Romein-
se tijd was er sprake van een omvangrijkere bevolking dan in de brons- en ijzertijd, maar 
ook van een verbeterde infrastructuur. De route over het dekzand naar het noorden zal 
gedurende deze periode belangrijker zijn geweest en vaker zijn gebruikt dan bijvoorbeeld 
in het mesolithicum.

Gedurende de vroege middeleeuwen (hier 500-900) was nog maar een klein deel van 
de bevolkingsomvang uit de Romeinse tijd over. Dit leiden we af uit het gegeven dat het 
aantal archeologische sporen en vondsten dramatisch afneemt. Kleine families vestigden 
zich waarschijnlijk aan de rand van het grotere akkerareaal uit voorgaande perioden. Dit 
kon onder andere voor de Houtse Akkers en de Leijsenakkers in Oosterhout worden vast-
gesteld. Aan de rand van de Leijsenakkers bestond gedurende de vroege en volle middel-
eeuwen een nederzetting van beperkte omvang aan wat later de Markt van Oosterhout zou 
worden. Veel materiaal uit de periode tot ongeveer 1100 werd op verschillende plaatsen in 
het studiegebied aangetroffen, vaak als losse vondst aan het oppervlak of tijdens archeolo-
gisch onderzoek. Ook de periode na de vijftiende eeuw heeft vondstmateriaal opgeleverd. 
Anders dan het vroegere materiaal is er aan de losse vondsten uit de nieuwe tijd een gro-
te ‘maar’ verbonden. Vaak gaat het niet om vondstmateriaal dat duidt op een archeologi-
sche vindplaats in de ondergrond, maar om nederzettingsafval dat met het overige afval 
als mest over de akkers is uitgereden. Anders dan de vondsten uit de periode voorafgaan-
de aan de vijftiende eeuw duidt dit materiaal uit de nieuwe tijd meestal op een agrarisch 
grondgebruik van het gebied en niet zozeer op huisplaatsen.

Het voert te ver om hier per gemeente een stand van zaken op te stellen van de bewo-
ningsgeschiedenis aan de hand van archeologisch vondstmateriaal. Het vergelijken van 
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absolute gegevens tussen de vijf afzonderlijke gemeentes is bovendien onmogelijk omdat 
zij verschillende en niet altijd even intensieve onderzoekstradities kennen. Het formule-
ren van een dergelijke status zou leiden tot een overrepresentatie van Geertruidenberg, 
Dongen en Oosterhout tegenover een sterke onderwaardering voor Waalwijk en Loon op 
Zand. Wel is het mogelijk om een vergelijking te maken van het gebruik van en de men-
selijke aanwezigheid in het hiervoor geschetste landschap. Dit zal hierna dan ook per 
archeologische periode worden gedaan. Ruim 350 archeologische vondsten van diverse 
aard vormen daarvoor de basis. De omvang van deze dataset, maar ook de langere periode 
waarover deze door verschillende personen en instellingen is bijeengebracht in Archis, 
maakt dat verondersteld kan worden dat de dataset als geheel een representatieve steek-
proef vormt van de bewoningsgeschiedenis aan de hand van archeologische bronnen.

Bij dit overzicht moet de lezer zich realiseren dat ook hier de wet van de grote aantal-
len zich soms wreekt: het noordelijk gedeelte van het gebied kent nu eenmaal een lagere 
onderzoeksintensiteit dan de zuidelijke zandrand. Ook is het van belang om zich te rea-
liseren dat door de manier van aanmelden in Archis het vooral gaat om een signaalfunc-
tie. Archis is momenteel in Nederland het enige systeem waarin nagenoeg alle archeolo-
gische waarnemingen uit het verleden op één of andere manier zijn opgenomen. Diverse 
waarnemingen kunnen horen bij een enkele archeologische vindplaats, maar achter één 
waarneming kan ook een complete nederzetting schuil gaan. Deze paragraaf beoogt daar-
om niet meer dan een globaal beeld te geven van de bewoningsgeschiedenis van het stu-
diegebied. Het doel is om dit te kunnen vergelijken met de bewoningsgeschiedenis vanaf 
de late middeleeuwen.

Steentijd

De steentijd wordt traditioneel ingedeeld in drie perioden: het paleolithicum, het mesoli-
thicum en het neolithicum.41 De periode reikt van 11.750 voor Christus tot aan het begin 
van de bronstijd rond 2000 jaar voor Christus.42 De onderverdeling van de steentijd wordt 
doorgaans gebaseerd op landschappelijke ontwikkelingen of op basis van de vorm van de 
vuurstenen voorwerpen die gedurende de periode werden gebruikt.

Het studiegebied bevat diverse vindplaatsen die duiden op de aanwezigheid van mensen 
gedurende deze periode. Zoals ook blijkt uit afbeelding 3.19 waren vooral de hogere delen 
van het landschap in trek. Vondsten zijn vooral bekend van de Houtse Akkers en uit de 
Loonse en Drunense Duinen. De vondsten rondom Dongen wijzen op een bewoning van 
lokale dekzandkoppen gedurende het mesolithicum, maar omdat veel van deze vondsten 
afkomstig zijn van waarnemingen tijdens zandafgravingen kennen we de aard en omvang 
van deze bewoning onvoldoende. Nagenoeg alle vondsten komen uit verstoorde contexten 

40   Respectievelijk Roessingh en Blom, Graven op de Contreie; Koopmanschap en Sophie, Opgraving compensatie-
bos Contreie.

41   Voor deze subparagraaf is gebruik gemaakt van: Verwers, Noord-Brabant in Pre- en Protohistorie; Verhagen, ‘En-
kele waarnemingen en vondsten’; Deeben en Rensink, ‘Het Laat-Paleolithicum’; Rensink ‘Het Midden Paleo-
lithicum’; Dijk en Gorisse, ‘Jagers en verzamelaars’; Verhart en Arts, ‘Het Mesolithicum’; Dijk en Van Dijck, 
‘Prehistorische vondsten in Dongen’; Dijk en Buiks, Weststad III; Spoelstra en Teekens, Inventariserend veldon-
derzoek; en Koopmanschap, Dijk en Spoelstra, Uitwerking opgraving Weststad III/Steelhoven.

42   Vos en Kiden, ‘De landschapsvorming’, 9.

9789087044954.pinn.Koopmanschap.pdf   119 24-02-15   16:01



120 3 Landschappen met littekens

en werden gedaan door diverse amateurarcheologen. De meeste vondsten uit het meso-
lithicum komen van de hogere delen van het landschap. Gericht onderzoek door Dijk in 
Oosterhout en Spoelstra en Koopmanschap in Dongen in respectievelijk 1996 en 2009 
heeft echter aangetoond dat ook in de lagere delen van het landschap bewoningsresten zijn 
te vinden. Het gaat dan om kleinere jachtkampen op dekzandkoppen te midden van de la-
ger gelegen jachtgronden. De vondsten uit het neolithicum zijn qua verspreiding binnen 
het studiegebied haast even talrijk als de vondsten uit het mesolithicum. Wel gaat het bij 
de meldingen van vuursteenvondsten uit de nieuwe steentijd meestal om een enkel object, 
terwijl materiaal uit het mesolithicum meestal met meerdere fragmenten bij elkaar betreft.

Het betreft uit deze periode tot nu toe vooral oppervlaktevondsten van de zuidelijke 
zand rand. Er bestond weliswaar een voorkeur voor de hogere gebiedsdelen voor het op-
zetten van kampementen, maar men was ook in de lager gelegen gebieden aanwezig om 
te jagen en te foerageren.

Bronstijd en ijzertijd

Het verspreidingsbeeld van vondstmateriaal uit de bronstijd en ijzertijd, de periode tus-
sen 2000 tot het begin van de jaartelling, komt grotendeels overeen met dat van de steen-
tijd.43 Toch zijn er ook afwijkingen te zien tussen de afbeeldingen 3.19 en 3.20.

Los van het verschil in onderzoeksintensiteit is er nog een ander, duidelijk verschil te 
maken tussen de vondsten uit de metaaltijden en die uit de steentijd. Veel vondsten uit 

Afb. 3.19 Hoogtekaart van het studiegebied met daarop de vondsten uit de steentijd: paleolithicum, meso-
lithicum en neolithicum.

paleolithicum

mesolithicum

neolithicum0 6 kilometer
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bronstijd en ijzertijd zijn gevonden bij reguliere vlakopgravingen. In Geertruidenberg 
werd bijvoorbeeld bronstijdaardewerk aangetroffen in de verschillende opgravingen door 
de ROB in de kerk. In Oosterhout werden aardewerk en andere vondsten opgegraven 
door de gemeentelijke archeologisch dienst, de ROB en diverse opgravingsbedrijven. In 
Loon op Zand waren het de ROB en de Archeologische Werkgemeenschap voor Neder-
land (AWN) die onderzoek verrichtten bij de aanleg van de N261 ter hoogte van de Kraan-
vensche Heide.

Het beeld dat deze onderzoeken hebben opgeleverd is dat van een intensiever gebruik 
van het gebied tussen 2000 voor Christus en het begin van de jaartelling dan voor de 
steentijd. Het studiegebied telt twee door archeologisch onderzoek vastgestelde brons-
tijdnederzettingen, drie nederzettingen uit de ijzertijd en een aantal losse erven uit beide 
perioden (zie ook tabel 3.2). Daarbij zijn twee of meerdere erven op relatief korte afstand 
tot elkaar én gelijkdaterend aangemerkt als nederzetting en niet als afzonderlijke erven. 
Recent werd op Vrachelen 4 en 5 in Oosterhout een grafveld uit de midden-bronstijd aan-
getroffen waarvan het gebruik vermoedelijk tot in de ijzertijd heeft doorgelopen. Voor de 
beide metaaltijden kunnen we vaststellen dat er meer mensen in het landschap aanwezig 

43   Bij het opstellen van deze subparagraaf is gebruik gemaakt van: Roessingh en Blom, Graven op de Contreie; 
Koopmanschap en Sophie, Opgraving compensatiebos Contreie; Verwers en Kooistra, ‘Native houseplans’; Ver-
wers, North Brabant; Koopmanschap, ‘De Romeinen’; en Roymans en Hiddink, ‘Nederzettingssporen uit de 
bronstijd’, 111-128.

bronstijd

ijzertijd0 6 kilometer

Afb. 3.20 Hoogtekaart van het studiegebied met daarop de vondsten uit de bronstijd en de ijzertijd.
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waren dan in de steentijd en dat deze groepen zich het landschap al meer eigen maakten 
met territorial markers zoals nederzettingen en grafstructuren.

Tabel 3.2 Overzicht van de nederzettingsresten per gemeente

Gemeente Locatie Aard Datering

Oosterhout Middenakker nederzetting bronstijd

Oosterhout Molenbuurt nederzetting ijzertijd

Oosterhout Vrachelen 4/5 nederzetting bronstijd/ijzertijd

Loon op Zand Kraanvensche Heide nederzetting bronstijd/ijzertijd

Geertruidenberg Divers losse erven bronstijd/ijzertijd

Oosterhout Steelhoven losse erven bronstijd/ijzertijd

Oosterhout Vrachelen 3 los erf ijzertijd

Romeinse tijd tot vroege en volle middeleeuwen (tot 1100)

Van de elfhonderd jaar tussen het begin van de Romeinse tijd en de late middeleeuwen 
beschikken we eveneens over een aantal vondstmeldingen.44 Anders dan uit voorgaande 
perioden lijkt nu ook een aantal vondsten bekend uit het voormalig veengebied. Alleen 
bij de opgravingen rondom Geertruidenberg en Oosterhout zijn daadwerkelijk Romein-
se nederzettingssporen aangetroffen. Het gaat daarbij om los aardewerk ter hoogte van 
de Nederlandse Hervormde Kerk en de Bierstraat in Geertruidenberg en om de nederzet-
tingsterreinen met gebouwplattegronden van Oosterhout ter hoogte van de Houtse Ak-
kers en de Leijsenakkers. Voor de nederzetting ter hoogte van de Molenbuurt gaat het om 
dezelfde die we eerder al tegenkwamen met bewoningssporen uit de ijzertijd. De Romein-
se sporen zijn hier gedateerd in de eerste en tweede eeuw na Christus Voor de nederzet-
ting ter hoogte van Den Hout is recent een vergelijkbare datering vastgesteld.45

Van een aantal losse vondsten binnen de gemeentegrenzen van Waalwijk bleek bij na-
vraag bij de betreffende amateurarcheologen van destijds, dat het verhaal van de vondst 
anders was dan in Archis staat vermeld. De vondst van munten en wat Romeins aarde-
werk nabij Waspik duidde op bewoningsactiviteit midden in het veengebied.46 Navraag 
door de amateurarcheoloog bij de eigenaar van de grond enkele jaren later leerde echter 
dat de toplaag van het perceel waarin de vondsten waren gedaan, was aangevoerd vanuit 
het land van Heusden en Altena. De grondgebruiker ondervond in zijn dagelijks werk 
hinder door de voor de Langstraat kenmerkende smalle percelen met sloten en had een 
nieuwe toplaag laten aanbrengen zodat een vlak en aaneengesloten kavel ontstond. Dat 
de vondsten met de aangevoerde grond moeten zijn meegekomen, bleek uit later onder-
zoek ter plaatse: de amateur vond na twee keer veldlopen geen enkele andere vondst meer. 
Hieruit blijkt temeer dat de gegevens in Archis niet een op een voor analyse kunnen wor-
den gebruikt zonder een controle op vindplaatsniveau uit te voeren. Het wegvallen van 
deze vondsten uit Waspik betekent dat er vooralsnog geen vondsten binnen het studiege-
bied zijn die duiden op bewoning van wat voor aard dan ook in het veengebied.

Het vondstmateriaal uit de vroege en volle middeleeuwen (500 tot 1100) beperkt zich op-
nieuw tot de hogere dekzandgebieden in het zuiden (zie afb. 3.21). Meer nog dan bij de voor-
gaande perioden moet de verklaring voor deze spreiding van het vondstmateriaal zeker wor-
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den gezocht in het relatief veelvuldige onderzoek dat in Oosterhout en Geertruidenberg is 
uitgevoerd. In hoeverre meer onderzoek in met name Loon op Zand dit beeld zou kunnen 
veranderen, laat zich niet inschatten. Voor de nederzettingsterreinen uit de volle middel-
eeuwen geldt voor Oosterhout dat bewoning door meerdere huisplattegronden daadwer-
kelijk is aangetoond. Voor Geertruidenberg mag bewoning worden verondersteld, maar 
is de aard en omvang daarvan bij gebrek aan gebouwplattegronden niet nader te duiden.

De archeologische vondsten die dateren uit de eerste elf eeuwen van onze jaartelling 
wijzen in het beste geval op een gebruik van het landschap ter hoogte van Dongen, Waal-
wijk en Loon op Zand. De aangetroffen resten moeten echter eerder worden geassocieerd 
met het gebruik van landroutes over de (lagere) dekzandruggen dan dat het om daadwer-
kelijke nederzettingsresten gaat.

De overkant van de Bergsche Maas: een uitstap

In de these van onder andere De Bont wordt vanuit het noorden de eerste bewoning ver-
wacht op de oeverwal ten zuiden van Maas. In de voorgaande paragrafen zijn voor de pe-

44   Voor deze subparagraaf is gebruik gemaakt van: Koopmanschap, ‘De Romeinen’; Roessingh en Blom, Graven 
op de Contreie, 188; Buurman, ‘Carbonized Plant Remains’, 294.

45   Roessingh en Blom, Graven op de Contreie, 189.
46   Waarnemingsnummer 19444. De gecorrigeerde gegevens zijn weergegeven op kaart 3.15.

Romeinse tijd

middeleeuwen tot 11000 6 kilometer

Afb. 3.21 Hoogtekaart van het studiegebied met daarop de vondsten uit de Romeinse tijd en de middel-
eeuwen tot 1100.
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riodes tot en met de volle middeleeuwen de bewoningssporen in het landschap in beeld 
gebracht. Daarbij constateren we dat de bewoning van het gebied ten noorden van het 
studiegebied niet is onderzocht. Doordat het tracé van de Bergsche Maas niet overal over-
eenkomt met het tracé van de middeleeuwse Maas, liggen delen van de middeleeuwse 
Maas buiten het studiegebied. In deze subparagraaf voorzien we in deze leemte en wordt 
een bewoningsgeschiedenis geschetst op basis van daadwerkelijke vondsten in het gebied 
waar de zuidelijke oeverwal mag worden verwacht (zie ook hoofdstuk 2). Dit vondstma-
teriaal wordt hierbij gepresenteerd in samenhang met de geomorfologische ondergrond. 
Er bestaat voor dit rivierenlandschap een nauwe relatie tussen de geomorfologie van het 
landschap en de archeologische potentie.

Anders dan ten zuiden van de Maas is de bewoning ten noorden daarvan geconcen-
treerd op stroomruggen. Voor de bewoning voorafgaand aan de dertiende eeuw zijn de 
Biesheuvelse stroomrug en de stroomrug van de Dusse van belang. Dit blijkt wanneer de 
bodemkaart van Leenders wordt gekoppeld aan de diverse vondstmeldingen in Archis.47 
Voor de vondsten uit de Romeinse tijd en ouder geldt dat deze vooral aan de oostzijde van 
beide stroomruggen liggen. Op de stroomruggen zijn weinig sporen van bewoning uit 
deze perioden aangetroffen. Voor de middeleeuwen (zie afb. 3.22) blijkt dat de vondsten 
op de stroomrug zelf of op de flank daarvan zijn aangetroffen. Daarbij komen de archeolo-
gische resten uit de volle middeleeuwen niet altijd voor in samenhang met beide stroom-
ruggen, maar liggen zij ook in de nu lagere delen van het landschap. Er is in die tijd ten 
noorden van de Maas wel bewoning geweest, maar deze was landschappelijk eerder ge-
koppeld aan een meer oostelijk gelegen grotere rivieroeverwal (geel in afb. 3.22). Enkele 
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Afb. 3.22 Verspreidingskaart van archeologisch vondstmateriaal ten noorden van de Bergsche Maas. 
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oudere fragmenten uitgezonderd, dateert het vondstmateriaal van de beide stroomruggen 
dateert overwegend van na het midden van de dertiende eeuw.

Uit de vondstverspreiding ten noorden van de veronderstelde loop van de Maas kun-
nen we afleiden dat er vooralsnog geen archeologische aanwijzingen zijn voor door De 
Bont en Leenders veronderstelde bewoning op een zuidelijke oeverwal. Daarbij kan niet 
worden uitgesloten dat een dergelijke stroomrug door de overstromingen uit de vijftiende 
eeuw is geërodeerd, maar dan zou kunnen worden verwacht dat restanten van die oever-
wal in het AHN of het beeld van de TOP-hoogtekaart nog herkenbaar zouden zijn. Dit is 
niet het geval.

De bewoning aan de Maas die zich archeologisch laat herkennen, concentreert zich in 
de late middeleeuwen op de twee genoemde stroomruggen ten noorden van de rivier. Er 
is daarnaast sprake van een groter bewoond gebied, maar dat ligt in de richting van Heus-
den en heeft waarschijnlijk geen relatie met de ontginningen in het studiegebied. Voor de 
aanwezigheid van een zuidelijke oeverwal en sporen van nederzettingen op deze oeverwal 
ontbreekt op dit moment het daarvoor benodigde archeologisch vondstmateriaal.

Late middeleeuwen en nieuwe tijd (1450-1850)

Het beeld voor de late middeleeuwen en nieuwe tijd in het studiegebied wordt gevormd 
door vondstmateriaal dat grotendeels dateert van na 1450. De vondsten uit de periode 
1100-1450 worden afzonderlijk behandeld in de hoofdstukken 4 en 5. Om het beeld te 
schetsen van de ontwikkeling van de vondstspreiding voor de periode 1500-1800 is ook 
hiervan een verspreidingskaart gemaakt. Veel van dit vondstmateriaal kan alleen ruim 
worden gedateerd binnen een enkele eeuw of nog breder. Grijsbakkend aardewerk bij-
voorbeeld, dateert tussen de late dertiende eeuw en de vroege zestiende eeuw. Roodbak-
kend aardewerk, meestal de bulk van het vondstmateriaal, dateert vanaf de late dertiende 
eeuw tot in de negentiende eeuw. Afhankelijk van het aantal vondsten op een vindplaats, 
de aanwezigheid van importaardewerk en het voorkomen van specifieke vormen of ver-
sieringen op het aardewerk is het soms toch mogelijk om het vondstmateriaal nauwkeu-
riger te dateren.

Veel van het vondstmateriaal zoals dat is weergegeven op afbeelding 3.23 zegt niet zo-
zeer iets over de spreiding van nederzettingen, maar geeft eerder een indicatie voor het ge-
bruik van landbouwgronden. Veel nederzettingsafval uit de dorpen en steden werd samen 
met dierlijke mest op de akkers gebracht om de vruchtbaarheid van de grond te verbete-
ren. Daardoor geeft afbeelding 3.23 eerder een indruk van de omvang van de akkerarealen 
dan van de locatiekeuzes voor nederzettingen. De toename van het aantal vondsten duidt 
tegelijkertijd op een toename van de bevolking ten opzicht van voorafgaande perioden.

Veel vondsten zijn afkomstig van oppervlaktekarteringen door amateurarcheologen in 
de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Een andere groep werd gevonden 
bij onderzoek dat de afgelopen vijftien jaar door archeologische bedrijven is uitgevoerd in 
de binnensteden van ondermeer Waalwijk, Geertruidenberg en Oosterhout. Omdat juist 
vindplaatsen uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd relatief rijk zijn aan vondstma-

47   De kaart in: Leenders, ‘Zoe lanck ende breedt’; voor wat betreft Archis is gebruik gemaakt van de dataset waar-
nemingen en vondstmeldingen bijgewerkt als op 6 januari 2011.
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teriaal, resulteert een onderzoek al snel in een vondstmelding van aardewerk of metaal-
vondsten uit deze periode. Het is daarmee lastiger om een duidelijke analyse te maken 
van de spreiding van vondsten, daar waar het verspreidingsbeeld van voorgaande perioden 
nog wel een informatieve waarde had. Voor de toekomst zal moeten worden nagedacht of 
de huidige wijze van het administreren van deze vondsten nog zinvol is, of dat er metho-
des zijn die een grotere informatieve waarde hebben en analyse beter mogelijk maken.

3.7 Middeleeuwse bewoningssporen: een vergelijking met het MDS-gebied

In paragraaf 3.6 is uitvoerig stilgestaan bij het verspreidingspatroon van archeologisch 
vondstmateriaal binnen het studiegebied tot en met de volle middeleeuwen. Daarbij is ge-
constateerd dat het beeld nog steeds wordt beïnvloed door een verschil in onderzoeksin-
tensiteit tussen de afzonderlijke gemeentes, maar dat de verspreiding van de vondsten ook 
past in een verklaarbaar gebruik van het landschap. De hogere delen waren vooral in trek 
als vestigingsplaats en getuige het vele stadsafval op de akkers in de late middeleeuwen en 
de nieuwe tijd als landbouwgrond. De lager gelegen gebieden dienden tot in de Romeinse 
tijd als foerageergebied en weidegrond. Het stadsafval op de akkers en huidige graslan-
den laat zien dat ergens gedurende de late middeleeuwen of daarna de lager gelegen ge-
bieden ook in gebruik zijn genomen als landbouwgrond. Geregeld werden de gebieden 
daartoe in historische tijd of pas in de twintigste eeuw opgehoogd met grond van elders.

late middeleeuwen

nieuwe tijd0 6 kilometer

Afb. 3.23 Hoogtekaart van het studiegebied met daarop de vondsten uit de late middeleeuwen en de nieu-
we tijd.
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Op het niveau van de microregio beschikken we hiermee over een algemeen beeld dat 
is gebaseerd op daadwerkelijke vondsten uit de afgelopen 110 jaar. Om vervolgens de ver-
spreiding van nederzettingen gedurende de late middeleeuwen te kunnen plaatsen, is het 
van belang om ook te weten wat er buiten het studiegebied aan vergelijkbare modellen 
bestaat. Voor de zuidelijk zandrug kan daarvoor worden aangesloten bij het Maas-Demer-
Scheldegebied. Voor de Langstraat doet zich de moeilijkheid voor dat een vergelijkbaar 
veengebied niet eerder archeologisch is onderzocht of integraal gepubliceerd. Hierdoor 
ontstaat het risico dat een vergelijking plaatsvindt tussen archeologische gegevens van 
zandrand enerzijds met anderzijds een puur historisch-geografische dataset voor het 
veengebied. Voor de Langstraat laten we daarom een vergelijking hier achterwege. In de 
paragrafen 4.4 en 5.3 worden omwille van de vergelijking met de Langstraat de resultaten 
van archeologisch onderzoek binnen de gemeente Dordrecht nader besproken. Dit onder-
zoek, waarvan de komende jaren nieuwe inzichten mogen worden verwacht, vormt een 
eerste aanzet voor nederzettingsarcheologie in dit deel van het graafschap Holland gedu-
rende de late middeleeuwen. In deze paragraaf beperk ik mij nu tot de grotere lijnen in 
bewoningsgeschiedenis zoals die uit archeologisch onderzoek van de laatste vijftien jaar 
naar voren zijn gekomen. Om aan te sluiten bij paragraaf 3.6 nemen we in deze paragraaf 
de nederzettingsspreiding in het landschap vanaf de ijzertijd.

Het MDS-gebied is als geheel een groot dekzandplateau waarin diverse waterlopen in 
zuidwestelijke of noordelijke richting afwateren.48 Door de situering van dekzandruggen 
dwars op de verschillende waterlopen was de afwatering over het algemeen slecht. Hid-
dink en Roymans stellen dat deze fysisch-geografische eigenschap van het landschap er-
toe leidde dat bewoning en landbouw in de ijzertijd en Romeinse tijd vooral plaatsvonden 
op de hoogste en leemarme zandgronden van dit landschap. Deze zouden echter al tegen 
de midden ijzertijd uitgeput zijn geraakt, waarna men overging op het gebruik van de ho-
gere delen van het landschap met leemrijke gronden. Wanneer we dit beeld toepassen 
op het studiegebied dan blijken de nederzettingen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd ter 
hoogte van Loon op Zand-Kraanvensche Heide, de Molenbuurt in Oosterhout en de Hout-
se Akkers goed in dit beeld te passen. Afhankelijk van de omvang van de nederzetting in 
Geertruidenberg, die we alleen kennen uit losse vondsten, sluit deze aan bij de situatie op 
de Houtse Akkers. Bij gebrek aan archeologische vindplaatsen in het noordelijk deel van 
het gebied onttrek dit deel zich aan ons zicht. De bewoningssporen lijken zich echter te 
beperken tot de hogere delen van het landschap langs de zandrand.

In de vroege middeleeuwen zien we in het westen van Noord-Brabant een ander neder-
zettingspatroon.49 De lager gelegen gebiedsdelen kwamen meer in trek, vooral die in de 
nabijheid van natuurlijke vennen. Pas vanaf de zevende eeuw worden in Breda-West ook 
de hogere delen weer als woonplaats benut, al lijken dan ook de lager gelegen gebieden 
in gebruik te blijven. Wat overblijft gedurende de late fase van de vroege middeleeuwen 
is een los bewoningspatroon van verspreid liggende erven.50 Omdat de gebruiksduur van 
deze erven vaak niet valt te bepalen, blijft een eventueel onderliggend patroon of motiva-
tie archeologisch nog onzichtbaar.

48   Voor dit en het volgende: Hiddink en Roymans, ‘Het gebied tussen Maas, Demer en Schelde’, 178.
49   Voor dit en het volgende: Hoegen, Kooistra en Koot, ‘De Romeinse tijd’, 398.
50   Theuws ‘Haus, Hof und Siedlung’, 759-760.
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Vanaf de negende eeuw zet een nieuwe ontwikkeling in locatiekeuze in: nederzettin-
gen worden gegroepeerd in clusters en verschuiven als cluster binnen het landschap. Niet 
langer staan huis en erf in de eigen akker, maar de bewoning wordt naar de rand van de 
landbouwgronden verplaatst. Berkvens dateert de voltooiing van dit proces in de twaalfde 
eeuw, wanneer de nederzettingen, in dit geval die van Steenakker, buiten het akkercom-
plex worden gesitueerd langs de randen van de daar aanwezige beekdalen.51 Door die ver-
plaatsing konden de akkers optimaal worden benut.52 Het beeld van de drie grote akker-
complexen van Breda-West wijkt af van dat van de opgravingen in het tracé van de HSL en 
dat in Oost-Brabant.53 Dit is opmerkelijk omdat de afzonderlijke opgravingen van Breda-
West en de HSL geografisch in elkaars nabijheid liggen. Concludeerden de onderzoekers 
in Breda-West nog dat gedurende de Karolingische periode vooral de lager gelegen delen 
van het landschap werden gebruikt als woongrond, die van het HSL tracé constateerden 
dat de nederzettingen zich vooral op de hogere en lage dekzandruggen bevonden.

Dit laatste beeld komt overeen met de situatie die ook in Oost-Brabant is aangetroffen. 
Voor de middeleeuwen na de Karolingische periode blijken de erven verspreid over het 
landschap aanwezig zonder dat er in dit deel van Noord-Brabant archeologisch nog een 
duidelijke voorkeur is te onderscheiden in een hogere of lage ligging in het landschap. 
Niet duidelijk is in hoeverre grondeigendom en de opkomst van lokale (grond)heren hier-
bij een rol hebben gespeeld, maar dit zal zeker moeten worden meegenomen in het zoe-
ken naar een verklaring voor wat archeologisch is vastgesteld.

kilometer60

Afb. 3.24 De dijk van de Grote Waard binnen het studiegebied (oranje lijn) ten opzichte van het gebied 
achter de lagere dekzandrug. Duidelijk zichtbaar is dat dit vanwege het hoge grondwater moeilijker te ont-
ginnen gebied achter de dekzandrug in ieder geval niet behoorde tot de oorspronkelijke opzet van de Grote 
Waard.
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Als gevolg van een klimaatverandering waardoor het jaarlijks gemiddeld droger werd 
dan in de voorgaande periode, konden nieuwe gebieden worden ontgonnen die voorheen 
nog te nat waren. Hiermee werd het akkerareaal uitgebreid.54 Huijbers schetst dezelfde 
ontwikkeling als Berkvens, maar ziet een andere verklaring voor de verplaatsing van de 
nederzettingen naar de nattere gebieden.55 Zij stelt, in navolging van Theuws en Pals, dat 
gedurende de vroege middeleeuwen de veeteelt voornamelijk bestond uit het weiden van 
varkens in een eikenbeukenbos. Daarnaast werd akkerbouw bedreven op de hoger gele-
gen gronden. Als gevolg van onder andere het verdwijnen van het eikenbeukenbos op de 
hogere gebiedsdelen, de kap van het elzenbroekbos in de beekdalen en de daaraan gekop-
pelde opkomst van de graslanden in die dalen, verplaatste de bewoning zich naar de nat-
tere delen van het landschap. Het belang van varkens nam af doordat de bossen waarin zij 
werden geweid verdwenen, en de plaats van het varken werd ingenomen door het rund.

Runderen konden worden geweid op de nieuw ontstane graslanden waar tot voor kort 
elzenbroekbos had gestaan. Naast deze graslanden voorzagen ook hooilanden in de voed-
selbehoeften van het vee. Hooi werd gewonnen in de graslanden maar ook in verlandde 
depressies op de hogere delen van het landschap. Deze situatie van verlandde vennen 
werd ook op Vrachelen 3 aangetroffen. Parallel aan de afname van het belang van varkens 
en de opkomst van het rund ziet Huijbers ook een opkomst van het houden van schapen. 
Deze werden in groter kuddeverband gehouden op de onvruchtbaardere delen van de ho-
gere gebieden in het landschap. Deze ontwikkelingen zouden uiteindelijk resulteren in 
het ontstaan van grotere heidegebieden op de zandgronden. Na 1250 zet deze ontwikke-
ling definitief door en nemen op het platteland rund en schaap de plaats van het varken 
definitief over.

Een vergelijking met laatmiddeleeuwse bewoning in het rivierengebied is dus niet mo-
gelijk en wellicht ook minder relevant. In het rivierengebied blijkt de aanwezigheid van 
stroomruggen steeds sterk bepalend voor de keuze van woonlocatie. Zoals we in dit hoofd-
stuk hebben gezien, ontbreken die in het studiegebied. De zuidelijke oeverwal is archeo-
logisch niet aangetoond, maar deze kan zijn geërodeerd. Een vergelijking van archeologi-
sche bewoning op een dergelijke oeverwal komt aan bod in paragraaf 5.3 wanneer we de 
vindplaatsen Dubbeldam en Dordrecht-Gezondheidspark nader bespreken.

3.8 Een bewoningsbiografie van een dynamisch landschap tot 1100

In dit hoofdstuk zijn het natuurlijk landschap, het reliëf en de waterlopen aan bod geko-
men. Duidelijk is geworden dat het studiegebied bestaat uit een hoge dekzandrug in het 
zuiden en een lagere dekzandrug in het veengebied van de Langstraat. Daarbij vormt het 
laatmiddeleeuwse Geertruidenberg het meest westelijke punt van de hoge dekzandrug en 
de Loonse en Drunense Duinen het oostelijke uiteinde. De lagere dekzandrug vormt als 
het ware de ruggengraat van de nederzettingen van de Langstraat en zal tevens hebben 

51   Berkvens, ‘Nederzettingssporen uit de Late Middeleeuwen’, 434-435.
52   Zie voor de gebruikte onderzoeken en hun resultaten hoofdstuk 5.
53   Voor dit en het volgende: Lanzing, Meijlink en Kooistra, ‘Synthese van de opgravingsresultaten’, 378-381.
54   Lanzing, Meijlink en Kooistra, ‘Synthese van de opgravingsresultaten’, 381.
55   Voor dit en het volgende: Huijbers, ‘De vele dimensies van natte gebieden’, 104-105.
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bijgedragen aan de veenvorming in de post-Romeinse tijd. Door deze dekzandrug werd 
het grondwater gehinderd in zijn afvloeiing naar de Maas en werd het water gedwongen 
via de Donge of Loint naar het noorden te stromen.

In de zone tussen beide dekzandruggen stroomden meerdere waterlopen waarvan de 
Donge de hoofdstroom is. In het oosten stroomde een stelsel van veenstromen dat we 
kennen als de Loint. De Loint vormden een natuurlijke afwatering van de zone ten noor-
den van de lage dekzandrug en voerde het water naar het noorden en mogelijk naar het 
westen. Aan de westzijde lag een stelsel van kleinere stroompjes die we kennen als ‘de 
Rul’. De zone tussen de beide ruggen werd gekenmerkt door een slechte afwatering, wat 
na de Romeinse periode veenvorming sterk in de hand zal hebben gewerkt. Aan de noord-
zijde van de lage dekzandrug lag een overstromingsvlakte van de Maas die in noordelij-
ke richting afhelde. Op de zuidoever van de veronderstelde Maasloop van vóór de tweede 
helft van de dertiende eeuw is geen duidelijke oeverwal aangetroffen.

Uit C14-dateringen van het booronderzoek van Waalwijk-Insteekhaven is gebleken dat 
de laatste 1500 jaar van de veenlaag simpelweg ontbreekt. Dit kan het gevolg zijn van de 
ontginningen, maar we moeten er terdege rekening mee houden dat het middeleeuwse 
maaiveld bij de vloed volledig is weggeslagen. Wat het reliëf betreft lag er tussen Ooster-
hout en Geertruidenberg een gebied waarin dekzandkoppen en dalen elkaar afwisselden. 
De loop van de Donge heeft zichzelf in dit gebied geregeld verlegd. Verondersteld kan 
worden dat de mens vanaf de veertiende eeuw heeft getracht dit proces te sturen. In hoe-
verre men daarin slaagde, is bij de huidige stand van onderzoek niet te bepalen.

Op basis van archeologisch vondstmateriaal uit de periode 1892-2010 blijkt dat het land-
schap van het studiegebied vanaf de steentijd functioneel naar gebruik kan worden inge-
deeld. De zuidelijke zandrand werd gebruikt voor verblijven van korte of langere duur, 
terwijl de lager gelegen delen ten noorden van Oosterhout- Dongen-Loon op Zand veelal 
voor korte verblijven of voor jacht en voedselvergaring werden benut. Op basis van het 
aangetroffen vondstmateriaal uit de steentijd tot en met de bronstijd kunnen de meeste 
van de bekende archeologische vindplaatsen in het voormalig veengebied worden geïn-
terpreteerd als de resten van jacht- en verzamelkampjes. Het valt op dit punt te betreuren 
dat de steentijdvindplaatsen Dongen-Beljaart en Oosterhout-Bromtol niet meer intact ble-
ken. Juist deze twee hadden inzicht kunnen bieden in de omvang van tijdelijke kampe-
menten in het gebied en daarmee ook in de opbouw van de samenleving die deze plaat-
sen gebruikten.

Gedurende de bronstijd, de ijzertijd en de Romeinse tijd lijkt de bewoning zich te be-
perken tot de zandrand. In Oosterhout en Loon op Zand zijn zowel solitair liggende erven 
als grotere clusters van bewoning aangetroffen. Het latere veengebied zal zijn gebruikt als 
weideplaats en hooiland voor het vee en mogelijk als vindplaats van wild en fruit ter aan-
vulling van het dagelijks menu. Getuige de toename van het aantal erven en nederzettin-
gen is er sprake van een bevolkingsgroei vanaf de bronstijd naar de Romeinse tijd. Munt-
vondsten uit het voormalig veengebied wijzen wel op een menselijke aanwezigheid in dit 
deel van het studiegebied, maar de aard van deze aanwezigheid is op basis van het beperkt 
aantal vondsten niet goed te duiden. Vooralsnog lijkt het feit dat het vooral gaat om munt-
vondsten te wijzen op het waarschijnlijke gebruik van de lager gelegen centrale dekzand-
rug als landroute. Zeker in de periode waarin de mens een meer sedentair bestaan leidde 
en men zowel veeteelt als akkerbouw bedreef, zijn de hogere delen van de zandrand het 
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meest in trek geweest als woongebied. Daarbij bleef men echter wel in de buurt van de 
grotere of kleinere waterlopen. In de late middeleeuwen dienen zowel de hogere dekzand-
rug in het zuiden als de lagere dekzandrug in het noorden als woonplaats. Dit blijkt onder 
meer uit de situering van diverse laatmiddeleeuwse kerkgebouwen op deze rug (zie ook 
hoofdstuk 9). Ook toen bleef er een relatie bestaan met de nabijheid van stromend water, 
wat bijvoorbeeld blijkt uit de locatie van de laatmiddeleeuwse kern van Dongen ter hoogte 
van de huidige Heuvel.

Voor de periode van de vroege en volle middeleeuwen blijft het beeld hetzelfde: het is 
vooral de zandrand die werd benut als woonplaats. Meer nog dan bij de voorgaande tijd-
vakken wreekt zich hier het ontbrekende evenwicht in onderzoeksintensiteit binnen het 
studiegebied. Dit maakt dat bij een veronderstelling dat het veengedeelte niet of nauwe-
lijks werd gewoond nadrukkelijk een slag om de arm moet worden gehouden. Onderzoek 
in het MDS-gebied toonde aan dat ook aan de rand van de beekdalen en andere nattere 
delen van het landschap bewoning mogelijk was. Voor het studiegebied kan het wegtrek-
ken van de bewoning van de Houtse Akkers in de elfde en twaalfde eeuw als exemplarisch 
worden beschouwd voor de nederzettingsontwikkeling in Noord-Brabant. Specifiek kan 
dit ook gelden voor de nederzettingen ter hoogte van Vrachelen 3 en Vrachelen 4 en 5, 
waarover meer in het volgende hoofdstuk.

Wanneer we nu terugkijken naar de onderzoeksvraag die in hoofdstuk 1 is geformu-
leerd met betrekking tot de landschappelijke basis voor de ontginningen dan kunnen we 
deze nu als volgt beantwoorden: Het landschap van het studiegebied bood aan de vroege 
ontginners van zowel de microregio van de zandrand als die van het veengebied een goede 
basis voor het ontsluiten van het landschap door middel van landbouw. Voor de regio van 
de zandrand kon dit gebeuren zoals men dit elders binnen het MDS-gebied gewend was, 
namelijk door de aanleg van akkers naast de huizen. Later werd de bewoning verplaatst 
naar de randen van de akkercomplexen. De zandrand verschilt in dat opzicht tot het begin 
van de twaalfde eeuw niet van het archeologisch beeld dat we hebben van het MDS-ge-
bied, al lijkt deze vooralsnog eerder aan te sluiten bij het beeld van West- en Midden-Bra-
bant dan bij het beeld dat we hebben van de nederzettingsontwikkeling in Oost-Brabant. 
Archeologisch onderzoek rondom Breda heeft aangetoond dat er sprake is geweest van 
een dynamisch nederzettingenlandschap waaraan niet altijd een wetmatigheid of vast pa-
troon ten grondslag ligt. De nederzettingenspreiding van het studiegebied is daar geen 
uitzondering op en we moeten dan ook niet trachten het verworven maar per definitie in-
complete beeld in een bepaald archeologisch plaatje te passen.

In de microregio van de Langstraat zijn de motieven voor bewoning en de locatiekeuze 
moeilijker te duiden. Als gevolg van de veenontginningen en de in omvang niet nader te 
duiden impact van de wateroverlast uit de vijftiende eeuw, lijkt een aanzienlijk deel van 
het landschap te zijn verdwenen. Op basis van hoogtekaarten, geomorfologische kaarten 
en vondstspreiding kan een zuidelijke oeverwal voor de laatmiddeleeuwse Maas niet wor-
den aangetoond. Dat de Sint-Elisabethsvloed en de daarop volgende overstroming door 
het water een grote impact heeft gehad op het landschap kan onder andere worden af-
geleid uit de aanwezigheid van de zogenoemde Gantelstroom aan de noordzijde van het 
studiegebied en vergelijkbare inbraken ten westen in de gemeente Drimmelen. Een posi-
tionering van de oudste middeleeuwse ontginningsnederzettingen op een zuidelijke oe-
verwal van de Maas blijft daarom voor nu alleen nog een hypothese.
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132 3 Landschappen met littekens

Ongeacht de richting van ontginning zullen de ontginners tussen de Maasloop en de 
lagere dekzandrug relatief weinig problemen zijn tegengekomen die zij niet van elders 
ook al kenden. Problematischer zal de ontginning zijn geweest van het gebied direct ten 
zuiden van de Heidijk tot aan de dekzandrug ter hoogte van Dongen en Loon op Zand. 
Opmerkelijk is dan ook dat dit gebied geen onderdeel uitmaakte van de bedijkte Grote 
Waard.
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4 Demografische ontwikkelingen
  Groeiende gemeenschappen en lege  

kerkhoven

4.1 Inleiding

De gemeenschap van Olwig kan alleen voortbestaan wanneer deze per saldo groeit. Wan-
neer meer mensen uit de gemeenschap verdwijnen dan er bijkomen, zal deze geen lang 
leven beschoren zijn. In dit hoofdstuk staat daarom de demografische ontwikkeling bin-
nen de microregio’s van de Langstraat en de zuidelijke zandrand centraal. In hoofdstuk 2 
werd al gesteld dat veel auteurs aannemen dat een aanzienlijke bevolkingstoename een 
belangrijke motor is geweest achter de omvangrijke ontginningsbeweging van nieuwe 
landbouwgebieden.

Van Bavel heeft recent de economische ontwikkeling van de Lage Landen over de perio-
de 500-1600 nader in beeld gebracht en daarbij ook aandacht besteedt aan de demografie.1 
Aan het begin van de door hem onderzochte periode gaat het voor de landbouwgebieden 
allereerst om kleinere eenheden land, veelal om naast of in ieder geval dicht bij de huizen 
gelegen grond.2 Gedurende de daarop volgende zesde tot en met de negende eeuw con-
stateert hij een vergroting van het landbouwareaal. Die vond plaats in de relatief vrucht-
bare gebieden van de Belgische Haspengouw, Vlaanderen en het Midden-Nederlandse ri-
vierengebied. Pas na het jaar 1000 kwamen de Hollandse veengebieden en de Vlaamse 
kustvlakte in beeld voor ontginning. Tegelijkertijd gingen er vanaf de zestiende eeuw ook 
geregeld delen van onder andere Zeeland verloren aan het water. Volgens Van Bavel werd 
dan ook in de zestiende eeuw de maximale omvang van de landbouwgebieden bereikt. De 
ontginningsprojecten die daarna op grote of kleinere schaal nog werden ondernomen, zo-
als in Drenthe en de Kempen, betroffen feitelijk de minst vruchtbare gebieden waar de re-
sultaten van de ontginningen al snel schraal zouden worden.

Van Bavel schetst de demografische ontwikkeling van de Lage Landen als een sterke 
bevolkingsgroei in de elfde tot en met de dertiende eeuw, een aanzienlijke afname gedu-
rende de veertiende eeuw, mede als gevolg van de verschillende pestepidemieën, en een 
stagnatie gedurende de vijftiende eeuw.3 Pas vanaf de zestiende eeuw meent hij weer een 
duidelijke stijging van de bevolkingsomvang te kunnen aantonen. Daarnaast stelt hij dat 
ontwikkelingen in de bevolkingsomvang geen permanente of beslissende invloed hebben 
gehad op economische ontwikkelingen of sociale verhoudingen. Als belangrijkste argu-
ment daarvoor voert hij aan dat de algemene demografische trends geen verklaring bie-

1  Van Bavel, Manors and Markets, 383-384.
2  Voor dit en het volgende: Van Bavel, Manors and Markets, 372.
3  Voor dit en het volgende: Van Bavel, Manors and Markets, 383-384.
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134 4 Demografische ontwikkelingen

den voor de regionale verschillen die bestaan in de ontwikkelingen in economisch en so-
ciaal opzicht. Toch moeten er voor de ontginners in de tiende en negende eeuw redenen 
zijn geweest om de nieuwe veengebieden van graaf, bisschop en later ook hertog te willen 
openleggen. Zeker voor de ontginners van het eerste uur in de nieuwe gebieden zal het 
hard aanpoten zijn geweest, en wel zodanig dat dit van invloed was op de levensverwach-
ting. Archeologisch onderzoek op het kerkhof in Dordrecht-Gezondheidspark toonde aan 
dat op de skeletresten van mensen veel sporen werden teruggevonden van langdurige en 
zware belasting, veelal als gevolg van mechanische stress door fysieke arbeid.4

Het onderwerp van deze studie is de bewoningsgeschiedenis en de daarmee samenhan-
gende ontginningsgeschiedenis van het bijna 275 vierkante kilometer grote onderzoeks-
gebied. In dit hoofdstuk gebruiken we de fysieke archeologische resten van de bewoners 
om inzicht te krijgen in de bevolkingsomvang van het studiegebied. Als vertrekpunt dient 
daarbij de algemene bevolkingsontwikkeling van Noord-Brabant voor de twaalfde tot en 
met de vijftiende eeuw. In het verleden hebben onder andere Pounds en Klep gedegen 
analyses gemaakt van zowel de algemene demografische ontwikkeling als de mogelijkhe-
den van de beschikbare historische bronnen. Na deze te hebben bekeken, wordt dieper 
ingegaan op de mogelijkheden die de archeoloog heeft om de bevolkingsontwikkeling te 
reconstrueren aan de hand van zijn specifieke bronnenmateriaal. Het gaat hier in de eer-
ste plaats om kerken, begraafplaatsen en uiteindelijk de historische mens zelf, de skelet-
resten. Afgesloten wordt met een toets van de veronderstelde bevolkingsgroei tussen 1100 
en 1450. Als criterium hanteer ik hierbij de ontwikkeling van de kerkgebouwen binnen 
het studiegebied. Er zijn negen dorpskerken en twee stadskerken bekend die in meer of 
mindere mate archeologisch en/of bouwhistorisch zijn onderzocht. Ik ga er daarbij vanuit 
dat de (ver)bouw van kerkgebouwen binnen het studiegebied werd ingegeven door motie-
ven als prestige, bevolkingsomvang of overwegingen van politieke of economische aard.

Het bestuderen van de laatmiddeleeuwse bewoningsdynamiek en de ontwikkeling van 
bevolkingsaantallen is vanuit archeologisch perspectief niet eenvoudig. Het is een studie 
die voert langs de randen van verschillende disciplines.5 In het algemeen duidt een toe-
name van het aantal (gelijktijdig daterende) huisplattegronden in opgegraven nederzet-
tingen op een groei van de bevolkingsomvang. Deze methode is echter beperkt, want het 
is daarbij niet duidelijk of het gaat om interne bevolkingsgroei of groei als gevolg van im-
migratie. Als de constructiewijze van kuilen met ingegraven palen in de loop van de der-
tiende eeuw verandert naar het bouwen op poeren, wordt het huis voor de archeoloog on-
zichtbaar. Het verkrijgen van inzicht in de bevolkingsomvang is dan archeologisch niet 
meer mogelijk (zie hierover ook hoofdstuk 5). Ook is deze methode alleen toepasbaar in 
het zandgebied. De stedelijke nederzettingen en de nederzettingen in het veen blijven ar-
cheologisch ongrijpbaar door andere constructiewijzen van de huizen of een groter verlies 
aan archeologische gegevens door bodemverstoring binnen de steden.

Bijsterveld en Guilardian stellen dat het noordwesten van het Maas-Demer-Scheldege-
bied tot en met het eerste kwart van de twaalfde eeuw spaarzaam bewoond was.6 De ne-
derzettingen bevonden zich vooral op de hogere dekzandruggen die zich tot in het veen 
uitstrekten. In het studiegebied lijkt dit voor de situatie ter hoogte van Geertruidenberg 
te kloppen. Hier was inderdaad sprak van een bewoningskern te midden van het veen op 
een dekzandrug. De bewoning op de dekzandvlakten zoals we die op Vrachelen aantroffen 
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en langs de randen van de beekdalen, laten beide onderzoekers echter buiten beschou-
wing (zie de hoofdstukken 5 en 10).

4.2 Het traditionele historisch demografische beeld

De bevolkingsomvang van een gebied is per definitie de resultante van geboortes, overlij-
den en migratie.7 Het is evident dat het verkrijgen van exacte gegevens over de bevolking 
gedurende de late middeleeuwen niet mogelijk is. De benodigde gegevens kunnen in de 
regel alleen worden verkregen uit historische bronnen zoals doop-, trouw- en begraafboe-
ken van de kerkelijke instellingen. Deze ontbreken in het studiegebied simpelweg. De 
eerste historische bron waarover we kunnen beschikken, zijn de Brabantse haardsteden-
tellingen die verderop in deze paragraaf aan bod komen.

Gedurende de periode 1000 tot en met 1450 werd het gebied tussen de Maas en de zui-
delijke zandrand volledig opgedeeld tussen verschillende landsheren, steden en dorpen. 
In hoofdstuk 7 ga ik hier dieper op in. Hier volsta ik met te stellen dat de wildernis in een 
periode van bijna vijfhonderd jaar volledig werd getransformeerd tot een ontgonnen land-
schap met turfvaarten, havens en nederzettingen. Bij die nederzettingen hoorde ook een 
bevolking die onderling was verdeeld in verschillende groeperingen zoals de poorters van 
Geertruidenberg en de inwoners van de verschillende dorpen. In de twaalfde en mogelijk 
ook gedurende de dertiende eeuw zullen deze gebiedsgrenzen vooral zijn ingegeven door 
het areaal van in cultuur gebrachte gronden en weidegebieden.8 Later bepalen de bezits-
grenzen van de wereldlijke en lokale elite deze grenzen.

Ontwikkelingen in het laatmiddeleeuwse Brabant

Rond 1100 was de Europese samenleving overwegend afhankelijk van de landbouw.9 De 
bevolkingsomvang nam toe. Die groei was in de kerngebieden al in de zevende eeuw in-
gezet en straalde naar de randen nog uit. Alternatief wordt door sommige onderzoekers 
gesteld dat er mogelijk sprake was van een explosieve groei na 1000. Bij gebrek aan ge-
gevens is het onmogelijk om een van beide modellen aan te wijzen als het meest waar-
schijnlijke. Het kan ook niet worden uitgesloten dat zelfs beide modellen deels waar zijn. 
Op basis van de beschikbare gegevens kunnen we vooralsnog alleen veronderstellen dat 
de bevolking van Europa in het algemeen en die van West-Europa in het bijzonder groeide 
in de volle middeleeuwen.

Gedurende de veertiende eeuw kwam er een einde aan deze bevolkingsgroei en zette 
er zelfs een daling in. Traditioneel worden de pestepidemieën vanaf het midden van deze 
eeuw als belangrijkste oorzaak gezien. Pounds nuanceert dit beeld en stelt dat het eerder 

4  Hos en Dorst, ‘Zonnen op Gods akker’, 75.
5  Van Beek, Reliëf in tijd en ruimte, 446.
6  Bijsterveld en Guilardian ‘De vorming van het hertogdom’, 49.
7  Hinde, England’s Population, 3.
8  Theuws, De archeologie van de periferie, 199.
9  Pounds, An Historical Geography of Europe, 242-245.
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een optelsom is van klimaatsveranderingen en misoogsten.10 Het ene was een logisch 
gevolg van het andere. Daarbij stelt hij dat de weersverandering al in de dertiende eeuw 
was begonnen. Koude perioden en natte winters veroorzaakten een gebrek aan voldoende 
voedingsgewassen. Als gevolg van klimaatsverslechtering en voedselgebrek hadden grote 
delen van de bevolking geen of weinig weerstand en konden ziektes zich breed versprei-
den. De slachtoffers hiervan vielen in alle lagen van de bevolking. Het gebrek aan bronnen 
maakt het nog steeds moeilijk, zo niet onmogelijk, om uitspraken te doen over de bevol-
kingsomvang in periode vóór het midden van de veertiende eeuw.

Pounds stelt dat vanwege de vele verlaten nederzettingen die door archeologisch onder-
zoek zijn aangetoond de situatie van na de pestepidemieën niet kan worden vertaald naar 
de periode ervoor. Deze zogenoemde Wüstungen zijn voor Noord-Brabant onder andere 
in de Kempenregio aangetoond. Zij vormen een indicatie voor het opgeven van nederzet-
tingen rond het einde van de twaalfde en het begin van de dertiende eeuw. Dit is overi-
gens ruim vóór de veertiende eeuw die door Pounds is aangemerkt als de eerste eeuw van 
krimp in de bevolkingsaantallen. Ook voor ons studiegebied is een dergelijk voorbeeld 
bekend. De landelijke nederzetting ter hoogte van Vrachelen 3 raakte in de late twaalfde 
eeuw verlaten of werd omgevormd tot lintbebouwing.

De Brabantse haardstedentellingen

Om een beeld te krijgen van de bevolkingsaantallen in de gebieden van het laatmiddel-
eeuwse hertogdom Brabant kunnen we alleen terugvallen op de zogenoemde haardste-
dentellingen. De oudst bekende telling in het hertogdom dateert uit 1374. In 1371 verloor 
de hertog bij Baesweiler een veldslag tegen de hertog van Gulik. Om te voldoen aan de fi-
nanciële verplichtingen ten gevolge van dit verlies vroeg hij zijn onderdanen om een bui-
tengewone bede. Deze bede werd hoofdelijk omgeslagen over alle personen binnen het 
hertogdom die een zekere mate van welstand genoten. Anders dan de latere tellingen is 
in 1374 niet het aantal haardsteden geteld, maar het totaal aantal belastingplichtige per-
sonen per gebied. Klep heeft berekend dat het voor het hele hertogdom om circa 90.000 
personen moet zijn gegaan.11

Als vroege vorm van het omslaan van de belasting werd per dorp of stad het aantal vuur-
plaatsen of haarden geteld. Met deze haardstedentelling ontstond een systeem dat voor 
alle nederzettingen gelijk was, ongeacht vorm of omvang. Het aantal haarden per neder-
zetting moet overigens vooral indicatief worden gezien en niet direct in inwoneraantallen. 
Voor het hertogdom zijn tellingen overgeleverd uit 1374, 1437, 1464, 1472, 1480, 1496 en 
1526. Hoewel het van oorsprong wellicht ging om het tellen van daadwerkelijke huizen 
van bewoners met enige welstand, wordt het begrip haardstede gedurende de late mid-
deleeuwen een fiscale eenheid. Een eenheid of haardstede correspondeert daardoor niet 
noodzakelijkerwijs met één daadwerkelijke woning. Pounds stelt voor om per haardste-
de uit te gaan van een gemiddelde van vijf bewoners. Hij geeft voor de huidige provincie 
Noord-Brabant in de vijftiende eeuw een gemiddelde van vijf haardsteden per vierkante 
kilometer, wat resulteert in circa vijfentwintig personen per vierkante kilometer.12

Met een oppervlakte van 275 vierkante kilometer zou dat betekenen dat er gedurende 
de vijftiende eeuw 6.875 mensen in het Brabantse deel van het studiegebied hebben ge-
woond. Het totaal aantal haarden zou dan neerkomen op 1375. Uiteraard gaat deze optel-
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som voor het studiegebied alleen op bij het gegeven van gemiddelden. Een aanzienlijk 
deel van het gebied was onderdeel van het graafschap Holland en voor dit gebied ontbre-
ken betrouwbare gegevens zoals haardstedentellingen. Met de telling uit 1374 met 90.000 
belastingplichtige personen hebben we overigens nog niet het totaal aantal inwoners te 
pakken. Vrouwen, kinderen en armlastigen werden niet aangeslagen en daardoor niet 
meegerekend. Om dit aantal toch te kunnen benaderen en zo tot een totaal voor het hele 
hertogdom te komen volgen we Cuvelier, met de nuancering van Klep. Dit levert voor 1374 
een totaal inwoneraantal op van 400.000 inwoners, met een marge van 50.000.13

Voor het studiegebied zijn alleen de haardstedentellingen bewaard gebleven voor Bre-
da, Oosterhout en Loon op Zand.14 Breda is hierbij meegenomen in de berekening omdat 
verondersteld mag worden dat de bevolkingsaantallen van Breda en Geertruidenberg in 
deze periode voor beide stedelijke nederzettingen vergelijkbaar zullen zijn geweest. Beide 
fungeerden als hofstad, Breda voor de Van Polanens en Geertruidenberg voor het Hol-
landse gravenhuis. Dit maakt dat in beide steden naast de reguliere burgerbevolking ook 
hovelingen en personeel in de stad zullen hebben gewoond. Daarbij is er voor Breda ge-
rekend met de aantallen van ‘Breda binnen de muren’. Dit komt overeen met een geogra-
fisch gebied met een beperkte omvang, namelijk het Breda dat zich binnen de veertiende 
en vijftiende-eeuwse stadsmuur bevond. Qua omvang kwam dat overeen of was het nog 
wat kleiner dan de ommuurde kern van Geertruidenberg.

Wanneer we dezelfde rekenmethode toepassen voor het gehele studiegebied (circa 25 
personen per vierkante kilometer) dan komen we uit op een totaal aantal van circa 7.373 
personen voor de genoemde plaatsen.15 Als we dan doorredeneren dat het zandgebied wat 
dichter bevolkt is geweest dan het veengebied, dan zou het studiegebied tegen het einde 
van de veertiende eeuw in totaal maximaal 10.000 bewoners geteld hebben. Het is dan 
voor een archeoloog maar zeer de vraag in hoeverre 10.000 mensen in staat zijn om vol-
doende sporen in de bodem achter te laten om deze terug te kunnen vinden.

Als gevolg van een verschil van mening tussen de Staten van Brabant en de hertog werd 
in 1437 besloten om alle haardsteden in het hertogdom opnieuw te tellen. Op basis van 
het aantal haardsteden en de welstand van de verschillende plaatsen werd een nieuwe om-
slag per gebied gemaakt.16 Zoals Van Asseldonk en Klep al hebben opgemerkt, is ook het 
gebruik van het aantal haardsteden uit 1437 aan een aantal mitsen en maren gebonden. 
Bij de telling van het aantal huizen met een haard was het voor de betreffende plaats van 
belang dit aantal zo laag mogelijk te houden. Een laag aantal haardsteden betekende im-
mers een lagere aanslag. Om de op te brengen geldsom gelijk te laten lopen met de de-
mografische ontwikkelingen binnen het hertogdom, werden de haardsteden meermaals 
opnieuw geteld gedurende de tweede helft van de vijftiende eeuw en de eerste helft van de 

10   Voor dit en het volgende: Pounds, An Historical Geography of Europe, 325-326.
11   Klep, Bevolking en arbeid in transformatie, 340.
12   Pounds, An Historical Geography of Europe, 332.
13   Met dank aan de heer K.A.W.H. Leenders voor de inspirerende discussie over bevolkingsaantallen en haardste-

dentellingen.
14   Voor Loon op Zand kan overigens de vraag worden gesteld of het hier gaat om het huidige Loon op Zand of dat 

hier eigenlijk Venloon wordt bedoeld.
15   Berekening volgens Klep, Bevolking en arbeid in transformatie, 340: Breda 6853, Oosterhout 310 en Loon op 

Zand 210.
16   Van Asseldonk, De Meierij ontrafeld, 74-76.
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zestiende eeuw (zie tabel 4.1). Het gaat in onderstaande vergelijking vooral om het zoeken 
naar een algemene trend in de ontwikkeling van de bevolkingsomvang.

Tabel 4.1 de bevolkingstelling van 1374 en de haardstedentellingen uit de vijftiende en zes-

tiende eeuw (1437-1526)

 1374 1437 1464 1472 1480 1496 1526

Breda 2741 974 945 945 623* 674* 861*

Dongen GG 122 103 103 54 100 203

Oosterhout 124 500 535 535 363 551 947

Loon op Zand 84 127 143 143 73 85 221

Waalwijk GG 118 137 124 91 121 147**

Gansoijen GG GG GG GG 5 4 2

Bron: Cuvelier, Les denombrements, 450-477. GG geen gegevens beschikbaar.
* Voor Breda is hierbij gekeken naar de bevolking binnen de muren, inclusief het begijnhof, maar exclusief het kloos-
ter Sint-Catharinadal.
** Inclusief de bewoners van het klooster Nazareth.

Bijsterveld schetste in 1993 op basis van de haardstedentellingen hoe er na 1450 in Noord-
Brabant een grote teruggang in de bevolking optrad.17 Deze werd vervolgens gecompen-
seerd door een sterke groei aan het begin van de zestiende eeuw. Deze lijn komt ook te-
rug binnen het studiegebied (zie grafiek 2). Daarbij blijkt dat de schommeling binnen 
de kleinere nederzettingen zoals Loon op Zand en Gansoijen kleiner is dan in plaatsen 
als Breda en Oosterhout. Er vallen nog enkele zaken op, allereerst dat gedurende de vijf-
tiende eeuw de bevolking van een aantal nederzettingen zowel stijgt als daalt binnen het 
verloop van enkele jaren. Zo loopt na 1464 in Waalwijk het inwoneraantal terug, om pas 
in 1526 weer iets toe te nemen. Craane heeft recent overtuigend gesteld dat de oorzaken 
voor deze schommelingen vooral in de economische en politieke hoek moeten worden 
gezocht.18 Het kan echter niet worden uitgesloten dat er andere manieren van tellen zijn 
gehanteerd.19 Verder is opmerkelijk dat van een eventuele invloed van de Sint-Elisabeths-
vloed op de aantallen weinig is te zien. Wanneer we voor Breda, Oosterhout en Loon op 
Zand de haardsteden nemen over 1437 en die vermenigvuldigen met een factor vijf, dan 
komen we voor alle drie de nederzettingen uit op een significante groei.20 De factor vijf 
is daarbij ontleend aan een gemiddeld aantal van vijf personen per haardstede en is ont-
leend aan Pounds.

Met behulp van de resultaten van de haardstedentellingen kunnen we met betrekking 
tot de bevolkingsontwikkeling de volgende voorzichtige conclusies trekken. Allereerst 
zijn de beschikbare gegevens alleen van toepassing op het Brabantse deel van het studie-
gebied. Gegevens voor de Hollandse steden en dorpen ontbreken. De telling uit 1374 is 
daarom voor het studiegebied louter indicatief. Als tweede blijkt dat de gegevens uit 1374 
niet vertaalbaar zijn naar het studiegebied, omdat slechts van twee plaatsen gegevens be-
kend zijn. Wanneer we omwille van de statistiek de tellingen van de stad Breda ook voor 
Geertruidenberg laten gelden, blijkt dat de bevolkingsomvang binnen het studiegebied 
tussen 1437 (1.841) en 1526 (2.381) met 77% is toegenomen. Wanneer Breda wordt uitge-
sloten, is de bevolkingstoename tussen 1437 (867) en 1526 (1520) 57%. Deze groei vond 
uiteindelijk plaats ondanks de duidelijke dip als gevolg van de pestepidemieën in de twee-
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de helft van de veertiende eeuw. De bevolkingsomvang heeft zich gedurende de vijftiende 
eeuw weten te herstellen. Daarbij moet worden opgemerkt dat niet duidelijk is in hoever-
re de schommelingen in bevolkingsaantallen in deze periode deels verklaard moeten wor-
den uit emigranten gedurende de late vijftiende eeuw en immigranten in het studiegebied 
aan het begin van de zestiende eeuw.

Uit de hier weergegeven data kan een trend worden afgeleid voor de ontwikkeling van 
de bevolkingsomvang. Als de haardstedentellingen een reëel beeld geven van de algemene 
bevolkingsontwikkeling in het studiegebied, dan nam de bevolking binnen het studiege-
bied vanaf de vijftiende eeuw langzaam toe. Binnen het Brabantse deel van het studiege-
bied waren er circa 4300 bewoners in 1496 en ongeveer 7600 in 1526. Deze getallen ver-
krijgen we door het aantal haardsteden te vermenigvuldigen met de factor vijf die Pounds 
hiervoor hanteert en die Klep bevestigt. Zou het inwoneraantal van Geertruidenberg tot in 
de vroege vijftiende eeuw vergelijkbaar zijn geweest met dat van Breda in 1437, dan zou-
den er 4807 inwoners aan dit totaal moeten worden toegevoegd. Dit brengt dan het inwo-
neraantal van het studiegebied op 9112, een totaal dat uitkomt boven het veronderstelde 
gemiddelde van Pounds van 6875. Uit de mogelijkheden die de haardstedentellingen ons 
bieden, kunnen we afleiden dat het inwoneraantal aan het einde van de vijftiende eeuw 
binnen de bandbreedte van 4300 en 9112 moet liggen.

Tot slot is er nog een andere rekenmethode om meer zicht te krijgen op de omvang van 
de bevolking in het studiegebied. Deze methode geldt echter alleen voor de veenontgin-

17   Voor dit en het volgende: Bijsterveld, Laverend tussen Kerk en wereld, 98.
18   Craane, Spatial Patterns.
19   Vriendelijke mededeling prof. dr. F. Theuws, 2012.
20   Breda (4870); Oosterhout (2500) en Loon op Zand (635).
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Grafiek 2 De ontwikkeling van de haardsteden uit tabel 4.1 weergegeven in grafiekvorm*

* Omdat de gegevens over 1374 het aantal belastingplichtige personen weergeeft en niet het aantal haardsteden is 
dit jaar niet opgenomen in de grafiek.
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ningen binnen het gebied en niet voor de nederzettingen op het zand.21 De hoevestruc-
tuur in de Brabantse veenontginningen bestond uit afzonderlijke hoeven van honderd 
meter breedte. Per kilometer geeft dit een maximum van tien hoeven per strekkende ki-
lometer. Als we vervolgens stellen dat er bij iedere hoeve gemiddeld vijf personen hoor-
den, leidt dit tot een bevolkingsdichtheid van vijftig personen per strekkende kilometer 
(1000/100 x 5 personen) langs de ontginningsassen. Voor een reconstructie van bewo-
nersaantallen moeten we vervolgens weten hoeveel strekkende kilometer met een der-
gelijke hoevestructuur aanwezig was. Als uitgangspunt neem ik daarbij de nu veelal nog 
herkenbare achterkades in de Langstraat. Op basis van de oudst bekende achterkade van 
De Bont komen we dan tussen Raamsdonk, via het latere Scharlo naar Besoyen tot een 
lengte van 10,5 kilometer.22 10,5 Maal het gevonden aantal van vijftig bewoners per kilo-
meter geeft dan een bevolkingsomvang voor het veengebied van 525 personen langs de 
achterkade. Deze bevolkingsomvang is in datering later dan de veronderstelde ontgin-
ningsbasis langs de Maasloop, maar ouder dan de latere achterkades ter hoogte van en ten 
zuiden van de kern Sprang. Het aantal van 525 geeft daarmee een indicatie voor de bevol-
kingsomvang van het veengebied langs de centrale achterkade door het studiegebied rond 
het begin van de dertiende eeuw.

Samenvattend kan voor de bevolkingsomvang in het studiegebied worden gesteld dat 
deze een gestage groei kende. Het is gebleken dat er te weinig concrete historische gege-
vens beschikbaar zijn om op een betrouwbare wijze nauwkeurig te schatten hoe groot de 
bevolkingsomvang was en welke aantallen horen bij de ontwikkeling tussen 1100 en 1450. 
Op basis van de rekenmethodiek van Pounds komen we voor de vijftiende eeuw uit op een 
totaal van 6.875 personen. De haardstedentellingen geven voor het einde van de vijftiende 
eeuw een bandbreedte van 4.300 tot 9.112 inwoners en voor het veengebied schatten we 
de bevolkingomvang omstreeks 1300 op circa 525 personen.

De groei van de bevolkingsomvang tot in de veertiende eeuw is waarschijnlijk het ge-
volg van een reeks van ontwikkelingen die vanaf de zevende eeuw na Christus is ingezet. 
Onduidelijk is in hoeverre migratie hierbij een rol heeft gespeeld, maar verwacht mag 
worden dat de ontwikkeling van de bevolkingsomvang in het studiegebied vooral het ge-
volg is geweest van interne groei. Misschien zullen de ontginners van de zuidelijke oever-
wal in de tiende of elfde eeuw immigranten zijn geweest, en mogelijk droegen in de late 
twaalfde en vroege dertiende eeuw Vlamingen en Brabanders bij tijdens de opkomst van 
de Grote Waard.

Archeologisch onderzoek in de binnenstad van Geertruidenberg en ter hoogte van Vra-
chelen 3 te Oosterhout heeft geen directe aanwijzingen opgeleverd dat een dergelijke mi-
gratiestroom van enorme omvang is geweest. Archeologisch is deze migratie enkel in 
enkele fragmenten aardewerk met een duidelijke Vlaamse of Brabantse traditie te herken-
nen (zie hiervoor ook hoofdstuk 7). De krimp van de bevolking tijdens de veertiende eeuw 
is waarschijnlijk het gevolg van veranderingen in het klimaat en daarmee gepaard gaande 
ziektes.23 Als gevolg van veranderingen in het klimaat was er minder voedsel beschikbaar 
voor alle lagen van de bevolking. De hierdoor afnemende weerstand maakte de bevolking 
vervolgens meer ontvankelijk voor besmettelijke ziekten. Velen hadden geen tot weinig 
weerstand tegen de pestepidemieën vanaf circa 1350. Vanaf de late vijftiende eeuw trad er 
herstel op en nam de bevolkingsomvang geleidelijk weer toe. Een deel van deze groei zal 
zijn toe te schrijven aan het economisch herstel dat na 1490 inzette.
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Voor veel van de kleinere kernen in het veen zoals Raamsdonk en Sprang ontbreken 
bevolkingsgegevens. Als de rekenmethode van Leenders correct is, mag worden veron-
dersteld dat het aantal van ruim vijfhonderd personen langs de ontginningsas omstreeks 
1300 uiteindelijk aangroeide tot een bevolking van ruim duizend. Voor het aantal mensen 
dat vanaf de zandrand het veengebied ontgon, tasten we archeologisch in het duister. Ge-
zien de spaarzame vlakdekkende archeologische onderzoeken mag worden verondersteld 
dat de omvang van de bevolking van het zandgebied gedurende de dertiende eeuw mini-
maal gelijk is geweest aan die van het veengebied of zelfs groter. Volgens de telling van 
1374 en de daarop volgende haardstedentellingen zou er binnen het gebied aan het einde 
van de veertiende eeuw een bevolking van tussen de 4300 en 9112 personen hebben ge-
leefd. Deze bleef redelijk constant totdat in 1496 de groei definitief doorzette.

Concluderend kunnen we stellen dat er tussen 1100 en 1450 sprake is geweest van be- 
volkingsgroei, maar dat concrete aantallen simpelweg ontbreken. Wel is het op basis van 
de getallen van de Brabantse haardstedentellingen duidelijk dat het studiegebied wat de 
ontwikkeling in de bevolkingsomvang betreft niet afwijkt van de rest van de huidige pro-
vincie Noord-Brabant. Een specifieker onderscheid binnen bijvoorbeeld de microregio 
van de Langstraat of de zuidelijke zandrand is niet te maken. We kunnen alleen met ze-
kerheid stellen dat de bevolkingsomvang pas na 1450 mogelijk boven de 10.000 kwam en 
in de periode daarvoor tussen de 4000 tot 6000 inwoners beliep. Zeker met het verlies 
van de positie van hofstad van Geertruidenberg in de vijftiende eeuw zal het inwonertal 
van Geertruidenberg en daarmee ook van het hele studiegebied aanzienlijk zijn afgeno-
men, om pas later weer te herstellen.

4.3 De ontwikkeling van parochies binnen het studiegebied

Een andere manier om meer greep te krijgen op de ontwikkeling van de bevolkingsom-
vang is om de ontwikkeling van parochies in beeld te brengen. Een parochie moest zich-
zelf immers financieel kunnen bedruipen, niet in de laatste plaats voor de betaling van 
de kerkelijke belastingen. Dit zelfstandig kunnen functioneren, veronderstelt dus een ge-
meenschap die in omvang en qua kapitaal in staat is om een pastoor en een kerkgebouw 
te bekostigen. Gedurende de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw hebben onder 
anderen Theuws en Leenders aandacht gevraagd voor het onderzoek van middeleeuwse 
parochiegrenzen.24

Voor de Kempenregio heeft Theuws aangetoond dat met behulp van multidisciplinair 
onderzoek niet alleen de grenzen van primaire en secundaire parochiecentra tot een ze-
kere mate kunnen worden teruggevonden, maar dat ook een reconstructie kan worden 
gemaakt van de sociaaleconomische en politieke verbanden.25 De primaire parochies bin-
nen het studiegebied zijn in ieder geval Geertruidenberg en Oosterhout. Secundair zijn 

21   Met dank aan dr. KA.W.H. Leenders voor het aanreiken van deze methode.
22   Voor dit en het volgende: De Bont, Al het merkwaardige, 28 (lijn A-A’).
23   Pounds, An Historical Geography of Europe, 325.
24   Theuws, De archeologie van de periferie; Verhoeven en Theuws, Het Kempenprojekt 3; Leenders, Van Turnhou-

tervoorde.
25   Voor dit en het volgende: Verhoeven en Theuws, Het Kempenprojekt 3, 105-107.
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de latere dochterkerken, die hun moederkerk als zodanig bleven erkennen. Een voorbeeld 
hiervan is Raamsdonk als primair parochiecentrum en ’s Gravenmoer als een secundai-
re dochterkerk. In deze studie hanteren we de definitie van Theuws van een laatmiddel-
eeuwse parochie. Deze luidt: ‘een groep gelovigen die voor bepaalde delen van de geloofs-
praktijk naar eenzelfde concreet kerkgebouw gaat’.

Hier wordt deze definitie aangescherpt door te stellen dat het gaat om een groep gelo-
vigen die (verplicht) gebruik maakt van hetzelfde fysieke kerkgebouw. Er moeten daarom 
redenen zijn geweest waarom men deel uitmaakte van juist die ene parochie en waarom 
men niet kon aansluiten bij andere, vaak oudere parochies in de nabije omgeving. Een 
voorbeeld hiervan is de laatmiddeleeuwse dorpsbevolking van Sprang. Hoewel er al vroeg 
in de dertiende eeuw een kerk in de buurt was in de vorm van de kerk aan de Haven te 
Waalwijk, kerkte men vanuit Sprang tot aan het einde van de veertiende eeuw in het ver-
derop gelegen Venloon.

Door deze concretisering van de definitie van Theuws kunnen we mogelijk de ontwik-
keling van de parochies en die van de verschillende kerkgebouwen aan elkaar koppelen. 
Een fysiek kerkgebouw dat archeologisch of bouwhistorisch is onderzocht, moet ook in-
zicht kunnen bieden in de ontwikkeling van de gemeenschap die dat kerkgebouw ge-
bruikte. Ik ga er daarbij vanuit dat de parochianen en hun pastoor(s) directe invloed heb-
ben gehad op het verwerven van een eigen kerkgebouw en op het vergroten en verfraaien 
daarvan. In hoofdstuk 9 wordt dit nader uiteengezet. Strijbos heeft in 1995 op overtuigen-
de wijze aangetoond dat een select gezelschap van parochianen een grote rol speelde in 
de ontwikkeling van het fysieke kerkgebouw, namelijk de (lokale) heren en/of vrouwen.26 
Hij veronderstelt dat de parochie en haar wereldlijke heer invloed hadden op de verschij-
ningsvorm van het kerkgebouw. Niet uitgesloten kan worden dat kerkgebouw en de pa-
rochie een parallelle ontwikkeling doormaakten en dat een toename van het aantal gelo-
vigen kon leiden tot een vergroting van het kerkgebouw, net zoals een toename van de 
lokale welvaart. Dit laatste zal dan vervolgens weer leiden tot de komst van migranten die 
als nieuwkomers in de parochie worden opgenomen.

Het ontstaan van een nieuwe parochie kan worden opgevat als het ontstaan van een 
nieuwe geloofsgemeenschap, of als de reorganisatie van een bestaande geloofsgemeen-
schap. Het erkennen van een nieuwe parochie zal vaak een al langer bestaande situatie 
hebben geformaliseerd. Maar omdat degenen die in het bezit waren van het begevings-
recht en de tienden van het kerkgebouw financieel voordeel kunnen hebben gehad van de 
nieuwe parochie, is het mogelijk dat ook economische motieven ten grondslag kunnen 
liggen aan de vorming van nieuwe parochies. Het is dus de vraag in hoeverre uit de bouw 
of verbouwing van een kerkgebouw ook een groeiende bevolkingsomvang mag worden 
afgeleid. We veronderstellen hier omwille van de discussie dat zonder bevolkingsgroei de 
noodzaak en economisch draagvermogen voor een nieuwe parochie ontbrak. Op deze ver-
onderstelling komen we in hoofdstuk 9 terug.

Parochies

Gedurende de middeleeuwen was het studiegebied niet alleen onderverdeeld in een Hol-
lands en een Brabants gedeelte. Ook kerkelijk was het afhankelijk van heren ver weg. Het 
studiegebied behoorde in zijn geheel tot het dekenaat van Hilvarenbeek, onderdeel van 
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het bisdom Luik.27 De grenzen van bisdom en dekenaat kwamen dus niet overeen met de 
grenzen van hertogdom en graafschap.28

Leenders heeft in 1996 voor het door hem onderzochte gebied parochiekaarten ge-
maakt voor verschillende momenten tussen 1075 en 1350.29 Zijn studiegebied was aan-
zienlijk groter en strekte zich uit over zowel het bisdom Luik als het bisdom Kamerijk. In 
het door hem onderzochte gebied komt Leenders voor 1350 uit op een totaal van 78 paro-
chies.30 In zijn model lagen de oudste parochies langs de randen van het gebied, waarbij 
sommige parochies, zoals die van Gilze, enorm groot waren. Veelal lagen deze parochies 
in landschappelijke zones waar het dekzand overheerst. Tussen deze parochies lag in 1075 
nog relatief veel ‘parochie-vrije ruimte’.31 Deze vulde zich tot 1350 langzaam, zodat tegen 
het midden van de veertiende eeuw het gehele gebied was onderverdeeld in parochies.

Leenders constateerde dat er gemiddeld tien parochiestichtingen per eeuw plaatsvon-
den tussen 1075 en 1350. Daarbij verliep dit proces niet geleidelijk maar onderscheidde hij 
twee pieken: in het midden van de twaalfde eeuw in het bisdom Kamerijk en in het mid-
den van de dertiende eeuw voor het Luikse deel. Een verklaring voor deze pieken geeft hij 
niet, al vermoedt hij dat nieuwe parochies direct samenhangen met nieuw opgezette ne-
derzettingen.32 Hiermee nuanceerde Leenders een ouder beeld van Prims en anderen dat 
de nieuwe parochies volgden op een geleidelijke bevolkingsgroei vanuit de al bestaande 
nederzettingen.

Van de 78 door Leenders onderzochte parochies liggen er twee in ons studiegebied, na-
melijk Geertruidenberg en Oosterhout. Zoals blijkt uit archeologische gegevens, hadden 

26   Strijbos, Kerken van heren en boeren, 7.
27   Bijsterveld, Laverend tussen Kerk en wereld, bijlage 1; Bijsterveld en Guilardian ‘De vorming van het hertogdom’, 

52.
28   Bijsterveld, ‘Van Taxandrië naar de Kempen’ (en de discussie die hierop volgde).
29   Leenders, Van Turnhoutervoorde, 313-319.
30   Leenders, Van Turnhoutervoorde, 313.
31   Leenders, Van Turnhoutervoorde, 320.
32   Leenders, Van Turnhoutervoorde, 327.
33   Als basis voor deze tabellen hebben gediend: Bijsterveld, Laverend tussen Kerk en wereld, bijlage 1; Schutjes, Ge-

schiedenis van het bisdom voor de betrokken parochies; en de in hoofdstuk 9 vermelde archeologische en bouw-
historische onderzoeken per kerkgebouw.

Tabel 4.2 Kerkgebouwen als parochiecentra met archeologisch aangetoonde oudste stenen 

fase voor 129033

Plaatsnaam Aanwezig in Gebruikt bouwmateriaal Patroonheilige

Baardwijk ? baksteen Clemens

Besoyen/Waalwijk 1233 tufsteen en baksteen Johannes de Doper

Capelle/Waspik ? ? Johannes de Doper

Venloon 1233 tufsteen en baksteen Willibrordus

Raamsdonk 1283 baksteen Lambertus

Dongen 1267 baksteen Laurentius

Oosterhout voor 1100 tufsteen Johannes de Doper

Geertruidenberg voor 1100 tufsteen Maria/Gertrudis
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deze parochies al voor 1100 de beschikking over een kerkgebouw. Daarmee zijn dit de 
oudst traceerbare parochiecentra in ons studiegebied. Eenzelfde datering kan worden ver-
ondersteld voor de Willibrorduskerk van Venloon, maar nog niet op basis van archeologi-
sche data worden bevestigd. Leenders dateert de parochie Dongen in de veertiende eeuw, 
waarbij hij uitgaat van het oudste bakstenen kerkgebouw aan de huidige Kerkstraat. Er 
kan echter niet worden uitgesloten dat er in de nederzetting nabij de Heuvel in Dongen 
al in de tweede helft van de dertiende eeuw een kerkgebouw heeft gestaan. Het bakstenen 
kerkgebouw aan de hedendaagse Kerkstraat heeft in de loop van de veertiende eeuw de 
parochiefunctie overgenomen.34

Tabel 4.3 Kerkgebouwen in oudste stenen fase voor 1390

Plaatsnaam Aanwezig in Patroonheilige

Sprang Voor 1400 Nicolaas

’s Gravenmoer 1346 Maria

Waspik Voor 1400 Johannes de Doper

Loon op Zand Voor 1400 Johannes de Doper

De afbeeldingen 4.1 en 4.3 vormen een aanvulling op het beeld van Leenders uit 1996 en 
laten de parochiecentra in het studiegebied zien rond 1290 en 1390. Daarbij is in afbeel-
ding 4.1 de veronderstelde reikwijdte van de parochies van Raamsdonk, Waspik en Ven-
loon als cirkel aangegeven. Hoewel de omvang van die cirkels louter indicatief is, komt 
het geschetste beeld globaal overeen met de historische situatie. Het is dankzij uitputtend 
historisch bronnenonderzoek dat we enigszins zijn geïnformeerd over de parochiale situ-
atie in Waspik en Grevelduin-Capelle.35 Mogelijk kan door soortgelijk onderzoek ook de 
situatie elders in het studiegebied nader in beeld worden gebracht.

In afbeelding 4.1 zien we dat de oudste parochiecentra in overeenstemming met het 
model van Leenders op de (hogere) dekzanddelen van het landschap liggen. Venloon ver-
schilt in dit opzicht niet van Geertruidenberg of Oosterhout. De andere parochiecentra la-
gen rond 1290 eveneens op het dekzand, namelijk op de lagere dekzandrug die centraal 
door het gebied heen loopt. Het beeld voor het centrale gedeelte van het studiegebied lijkt 
wat weinig dynamisch. Dit is echter een vertekening van de werkelijkheid doordat onder 
andere voor Waspik niet duidelijk is waar de oudere fasen met kerkgebouw zich hebben 
bevonden. Lokale amateurarcheologen hebben bij de aanleg van het huidige industrieter-
rein (afb. 4.2, Waspik 2) nederzettingsresten aangetroffen.36 Het ging daarbij om mogelijke 
paalsporen en een beperkt aantal afvalkuilen met rood- en grijsbakkend aardewerk. Er werd 
destijds geen formeel archeologisch onderzoek ingesteld en ook werd geen vondstmateri-
aal verzameld waardoor dit materiaal nu niet meer kan worden bekeken en gecontroleerd.

Bij de bouw van het viaduct over de Rijksweg A59 werden ter hoogte van de huidige oos-
telijke oprit eveneens archeologische resten aangetroffen. Dit keer ging het om een aantal 
fragmenten grijsbakkend aardewerk.37 Deze vindplaats is in afbeelding 4.2 weergegeven 
als Waspik 1. Het is onduidelijk hoe beide locaties zich tot elkaar verhouden. Vooralsnog 
is Waspik 2 aangemerkt als een mogelijke locatie voor een eerdere fase van de nederzet-
ting, mede omdat er zowel grondsporen als aardewerk zijn aangetroffen. Waspik 1 kan 
eveneens de locatie van een nederzetting aangeven, maar gezien de hoeveelheid fragmen-
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ten ligt het meer voor de hand om hier een deel van de huisraad van een enkele boerderij 
met erf te veronderstellen.

Uit afbeelding 4.2 blijkt ook dat de vondstlocaties afwijken van het verloop van de door 
De Bont gereconstrueerde achterkades. Het is daarom des te spijtiger dat er geen nadere 
contextgegevens zijn vastgelegd. De vindplaatsen Waspik 1 en Waspik 2 hadden mogelijk 
wel een meer definitief antwoord kunnen geven op de vraag naar de datering en aard van 
de achterkades. De aanwezigheid van gebruiksaardewerk tussen beide achterkades beves-
tigt nu enkel de aanwezigheid van bewoning die we al kenden op basis van historische 
gegevens. Met een afstand tot de veronderstelde zuidelijke oeverwal van respectievelijk 
2,2 (Waspik 1) en 3,5 km (Waspik 2) leren beide vindplaatsen ons ook niets over de zui-
delijke oeverwal als middeleeuwse ontginningsbasis. Een detail dat hier niet onvermeld 
mag blijven, is dat de afstand van 2,2 km wel overeen lijkt te komen met de door Van der 
Linden teruggevonden ontginningsdiepte van 2,250 meter, die hiervoor in paragraaf 2.5 
al aan bod kwam.

34   Hamelinck, ‘Bouwhistorie van de Oude Kerk’, 60.
35   Rehm, De geschiedenis van Waspik, 9-11.
36   Vriendelijke mededeling van de heer Jozef Mekke.
37   Inmiddels beschreven en in Archis 2 geregistreerd onder waarnemingsnummers 436928 en 436930.

Geertruidenberg

Oosterhout

Raamsdonk

Waspik Waalwijk

Baardwijk

Venloon

parochiekerken

overig

dekzandgebied

Afb. 4.1 De ligging van de archeologisch bekende kerkgebouwen geplot op de dekzandgebieden (geel). 
Het gaat hier om de parochies waarvan wordt verondersteld dat zij al voor 1290 bestonden. In blauw de 
parochiekerken weergegeven waarvan een datering voor 1100 wordt verondersteld, de overige in rood. De 
drie groen omlijnde gebieden vormen globaal de parochies Raamsdonk, Waspik en Venloon. Als uitgangs-
punt voor de omvang van deze gebieden is gekeken naar de latere dochterkerken.
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Op basis van het hiervoor geschetste beeld voor de periode tussen 1100 en 1390 kun-
nen we aan het model van Leenders nog een derde piek in het stichten van de parochies 
toevoegen. Naast de pieken omstreeks 1150 en 1250 is voor het studiegebied namelijk nog 
een piek zichtbaar omstreeks 1390. In de tweede helft van de veertiende eeuw vonden 
nieuwe bouwactiviteiten plaats en kreeg een aantal dorpen een eigen parochiekerk. Hier-
onder vallen in ieder geval ’s Gravenmoer en Sprang. Een verklaring voor deze toename 
kan worden gezocht in de opkomst van een aantal lokale heren. Zo is bekend dat edelman 
Willem van Duvenvoorde zich heeft bemoeid met het vergroten en verfraaien van de kerk-
gebouwen in Raamsdonk en Oosterhout. Uit een oorkonde uit 1344 weten we dat hij het 
patronaatsrecht van de abdij van Tongerlo betwistte voor de kerk in Dongen.38 Tegenstre-
vers in het oostelijk gedeelte van het studiegebied zullen zich niet onbetuigd hebben gela-
ten. In het optrekken van het nieuwe kerkgebouw in Loon op Zand zal de lokale heer van 
Loon op Zand het gedrag van zijn voorganger, Van Duvenvoorde, hebben willen kopiëren.

Toch volstaat het optreden van lokale heren niet om de grotere (ver)bouwacties aan 
kerkgebouwen in het studiegebied te verklaren. Zoals we in hoofdstuk 9 zullen zien, is 
de omvang van deze werken daarvoor te groot. Er moet voor de vorming van de nieuwe 
parochies en het onderhouden van de bijbehorende pastoors sprake zijn geweest van een 
bevolkingsgroei om deze parochies te bezetten en economisch rendabel te maken. Deze 
veronderstelde groei is, in tegenstelling tot bevolkingsgroei op basis van haardentellin-
gen, niet in aantallen te vangen.

Waspik 2

Waspik 1

Gereconstrueerde achterkades

Heidijk

Vindplaatsen

Grens studiegebied

Afb. 4.2 Waspik kan worden gebruikt als voorbeeld van de ligging van verdwenen nederzettingen. In rood 
de locaties waar archeologische bewoningsresten zijn aangetroffen. In oranje de Heidijk en in groen de 
door De Bont gereconstrueerde achterkades.
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Patrocinia en belastingen

Van oudsher wordt er voor de chronologie van kerkstichtingen gekeken naar de voor-
naamste heilige per kerkgebouw. Bovendien wordt een hiërarchische reeks verondersteld 
op basis van de kerkbelasting op grond waarvan de ontginning van een gebied in beeld 
kan worden gebracht. Daarnaast heeft Bijsterveld betoogd dat aan de hand van het ver-
spreidingspatroon van patroonheiligen een deel van de volgorde van het ontstaan van pa-
rochies binnen het bisdom Luik kan worden achterhaald.39 Bij het identificeren van de 
oudste kerkgebouwen lijkt er in het bisdom Luik een verband te bestaan tussen de patro-
cinia van Lambertus en Johannes de Doper of Sint-Jan. De primaire kerken waren veelal 
toegewijd aan Lambertus. De kerken die daar vervolgens van afsplitsten, al dan niet als 
dochterparochie, werden vervolgens gewijd aan Johannes de Doper. Hoewel het hier om 
een hypothese gaat, lijkt dit patroon zich deels ook binnen het studiegebied af te tekenen.

38   Cerutti, Middeleeuwse rechtsbronnen, 185-187, nr. 181 (15 december 1343).
39   Bijsterveld, ‘Van Taxandrië naar de Kempen’, 73-74.

Geertruidenberg

Oosterhout

Raamsdonk

Waspik Waalwijk

Baardwijk

Venloon

's Gravenmoer

Loon op zand

Sprang

nieuwe kerken

parochiekerken

overig

Afb. 4.3 De ligging van de afzonderlijke kerkgebouwen omstreeks 1390. De latere kerkgebouwen zijn in 
groen toegevoegd. Soms vormde het nieuwe kerkgebouw ook het centrum van een nieuwe parochie, zoals 
in ’s Gravenmoer. In Sprang bleef de relatie met de kerk van Loon op Zand behouden. Voor deze periode 
zal het bereik van de parochies overeen zijn gekomen met de nederzettingen waarbinnen zij waren gelegen 
en is het aangeven daarvan zoals in afbeelding 4.4 niet langer nodig. Bij gebrek aan een indicatie voor de 
situering voor het feitelijke kerkgebouw ontbreekt een markering in Grevelduin-Capelle.
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Tabel 4.4 De belastingstatus van de verschillende kerkgebouwen

Plaats Status

Geertruidenberg integra ecclesia

Raamsdonk integra ecclesia

Oosterhout media ecclesia

Loon op Zand/Venloon media ecclesia

Capelle quarta capella

Dongen quarta capella

Baardwijk quarta capella

’s Gravenmoer quarta capella

Waspik quarta capella

Waalwijk quarta capella

Sprang Succursale kapel van de parochiekerk in Loon op Zand

Binnen het studiegebied werden alleen de kerken van Geertruidenberg en Raamsdonk 
voor het volle pond aangeslagen bij het opbrengen van de kerkelijke belastingen, Loon 
op Zand en Oosterhout voor de helft en de overige kerken enkel nog voor een kwart van 
de belasting. Het is niet bekend wat de status van het kerkgebouw van Venloon is ge-
weest. Het lijkt voor de hand te liggen te veronderstellen dat de status van de Willibror-
duskerk is overgegaan op de kerk van Johannes de Doper, maar nergens is dit vastge-
legd. De kerk van Sprang lijkt geen aparte aanslag te hebben gehad omdat deze enkel 
de status had van kapel onder Loon op Zand. Uit tabel 4.4 komt een beeld naar voren 
waarin de oudste kerken in de hoogste belastingschaal vielen. Kerkgebouwen vanaf de 
dertiende eeuw hebben vervolgens alleen nog de status van quarta capella of hadden he-
lemaal geen status.

Dit beeld lijkt voor Geertruidenberg, Venloon en Oosterhout te kloppen maar Raams-
donk valt uit de toon. Het archeologisch onderzoek ter plaatse van het huidige kerkge-
bouw doet vermoeden dat hier pas tegen het einde van de dertiende eeuw een kerkgebouw 
verrees. Mogelijk kunnen we uit de status als integra ecclesia afleiden dat er mogelijk ten 
noorden van de huidige locatie een eerder kerkgebouw heeft gestaan dat bij een vroegere 
fase van Raamsdonk heeft gehoord. Dit gebouw maakte dan onderdeel uit van de veron-
derstelde ontginningsfase op de zuidelijke oeverwal. In dat geval moet dit kerkgebouw 
dus worden gezocht nabij de zuidelijke oeverwal van de Maas en was het gebouwd in hout 
of heeft het er uitgezien zoals de kerkgebouwen die werden teruggevonden op Dordrecht-
Dubbeldam en Dordrecht-Gezondheidspark. De constructiewijze die daar werd aange-
troffen, bestond uit een vermoedelijk bakstenen kerkgebouw dat geconstrueerd was op 
een kunstmatige terp die met houten planken geschikt was gemaakt om het relatief licht 
geconstrueerde stenen kerkgebouw te kunnen dragen. Zie ook paragraaf 5.3.

Een blik op de verdeling van de patroonheiligen binnen het studiegebied laat niet direct 
een duidelijk beeld zien (afbeelding 4.4). Binnen de parochies waar Luikse invloed mag 
worden verondersteld past de kerk van Raamsdonk, met Lambertus als patroonheilige. In 
Venloon lijkt het ook passend dat Sprang als afsplitsing van Venloon Johannes de Doper 
voert als beschermheilige. Het is tegelijkertijd opmerkelijk dat Waalwijk en Oosterhout 
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beide Johannes de Doper als heilige vereren, terwijl dit toch de oudere kerken in het ge-
bied zijn. Een patrocinium van Lambertus of Onze-Lieve-Vrouw had beter in het veron-
derstelde beeld gepast. Ook is het opmerkelijk dat naast de meer gangbare heiligen ook 
andere patrocinia voorkomen, zoals de heilige Clemens in Baardwijk en Laurentius in 
Dongen. Op de verbinding tussen Baardwijk en de abdij van Sint-Truiden komen we in 
hoofdstuk 8 terug. Wellicht kennen we niet alle oorspronkelijke patrocinia meer, of ligt er 
een ander proces ten grondslag aan de keuze voor de heiligen. Uit de verspreiding van de 
beschermheiligen kunnen we nu in het kader van de ontwikkeling van de bevolkingsom-
vang niets definitiefs afleiden.

4.4 Archeologie en bevolkingsomvang

In de voorgaande twee paragrafen zijn historische informatiebronnen naar voren gehaald 
om meer zicht te krijgen op demografische ontwikkelingen binnen het studiegebied. De 
haardstedentellingen en de ontwikkeling van parochies zijn gegevensbronnen die een 
algemene trend in de bevolkingsomvang aangeven. Zij wijzen weliswaar op bevolkings-
groei, maar leveren geen concrete cijfers op. In deze paragraaf gaan we dieper in op de 
mogelijkheden om langs archeologische weg inzicht te krijgen in de bevolkingsomvang 
binnen het studiegebied. Specifiek wordt gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijk-
heden van fysisch-antropologisch onderzoek van menselijk skeletmateriaal dat aan het 
licht kwam bij archeologisch onderzoek. Andere archeologische vondsten zoals bijvoor-

Oosterhout

Waspik

Loon op zand

Waalwijk
Raamsdonk

Geertruidenberg

's Gravenmoer

Dongen

Venloon

Sprang

Baardwijk

Lambertus

Maria

Johannes de Doper

overig

Afb. 4.4 De patrocinia van de afzonderlijke kerken omstreeks 1390 (zie ook tabel 4.2 en 4.3).
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beeld scherven zeggen niets over bevolkingsaantallen. Hooguit kan worden gesteld dat 
meer gebouwplattegronden en meer afval ook meer bewoners betekent.

Tot en met de vroege middeleeuwen is het aantal gebouwplattegronden wellicht een 
indicatie voor de bevolkingsomvang. Dit, in combinatie met de diverse grafvelden die uit 
deze periode onderzocht zijn, moet haast wel leiden tot voldoende informatie voor harde 
uitspraken. Hooguit een niet evenwichtige verspreiding van de archeologisch onderzoch-
te grafvelden en een verschil in kwaliteit en diepgang van de uitwerking kan reden zijn 
voor een niet sluitend geografisch beeld voor deze periode. Voor de late middeleeuwen is 
het aantal plattegronden niet zonder meer bruikbaar als indicator. Met het loslaten van de 
feodale grondgebondenheid van mensen zal een ander besef van landeigendom en land-
verdeling zijn ontstaan. Anders dan in de vroege middeleeuwen was de grond nu vaak van 
een heer die meer nabij was dan voor deze periode. Gedurende de late middeleeuwen zou-
den ook veel van de collectieve gemeinten langzaam maar zeker verdwijnen. Ook was de 
situatie anders dan in de periode van bijvoorbeeld de ijzertijd. De mens was toen vrij om 
het landschap te benutten zoals het hem goed leek. Archeologisch zien we dit in het beeld 
van de zogenaamde ‘zwervende erven’: huisplattegronden en bijgebouwen die voor een 
relatief korte tijd in gebruik waren en daarna werden verlaten, waarna in de nabijheid een 
nieuw huis werd gebouwd. Het begrip ‘vrij om het landschap te benutten’ moet hierbij 
overigens in twijfel worden getrokken. Geredeneerd vanuit verspreidingskaarten van ne-
derzettingssporen lijkt het alsof men vrij was om delen van het landschap tijdelijk of meer 
permanent in te nemen. De toenmalige praktijk zal anders zijn geweest, maar de regels 
en gebruiken die men daarbij hanteerde zijn voor de archeoloog veelal verloren gegaan.40

Voor de periodes van de bronstijd, ijzertijd en de Romeinse periode zijn we op basis 
van de ontwikkeling van grafvelden en de menselijke crematieresten veelal goed ingelicht 
over algemene trends van de populatie van een bepaald gebied. In dit hoofdstuk wordt 
voor het eerst bijeengezet wat de resultaten zijn van 118 jaar archeologisch onderzoek naar 
kerkhoven en menselijk skeletmateriaal binnen het studiegebied. Juist deze archeologi-
sche informatiebron kan de gegevens zoals weergegeven in paragrafen 4.1, 4.2 en 4.3 aan-
vullen en nader illustreren. Afgesloten wordt in paragraaf 4.5 met de conclusies over de 
ontwikkeling in de bevolkingsomvang voor het studiegebied tussen 1100 en 1450.

Archeologische bronnen voor ontwikkelingen in bevolkingsomvang

Bij het duiden van de makers van het afval dat hij bestudeert, moet een archeoloog het 
doen met twee informatiebronnen: het afval zelf en de fysieke menselijke resten van kerk-
hoven en begraafplaatsen. Als één van de weinige disciplines die onze geschiedenis on-
derzoeken, kan de archeoloog door middel van fysisch-antropologisch onderzoek echt oog 
in oog komen te staan met de personen die hij onderzoekt. Om archeologische nederzet-
tingsresten goed te kunnen interpreteren, is het dan ook belangrijk om zoveel mogelijk te 
weten te komen van de bewoners. Hoe leefden zij en wat was de gemiddelde gezondheid? 
Daarmee wordt de wetenschappelijke waarde van de onderzoeksresultaten sterk vergroot. 
Waldron formuleerde in 1994 voorwaarden aan het gebruik van menselijk skeletmateri-
aal als bron van informatie over een hele bevolkingsgroep.41 Van de te gebruiken archeolo-
gische dataset moet bekend zijn welk deel van de bevolking op het kerkhof werd begraven 
en hoeveel daarvan in de bodem bewaard is gebleven. Vervolgens moet van het deel dat 
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in de bodem bewaard is gebleven, bekend zijn hoeveel daarvan is opgegraven en hoeveel 
individuen fysisch-antropologisch zijn onderzocht.

Maar weinig archeologische vindplaatsen maken de late middeleeuwen meer tastbaar 
dan de kerkhoven in het gebied. Archeologisch onderzoek naar menselijk skeletmateriaal 
van laatmiddeleeuwse en latere kerkhoven heeft zeker de laatste tien jaar een vlucht geno-
men.42 Toch blijven de wetenschappelijke resultaten als gevolg van dateringsproblemen 
vaak beperkt tot vindplaatsniveau met wat algemenere uitspraken. Ook over het grafritu-
eel zijn we nog maar beperkt ingelicht en veel van wat we wel weten, betreft gebruiken uit 
latere tijden.43 Uitspraken over een nederzettingspopulatie worden pas mogelijk wanneer 
duidelijk is hoe het onderzochte materiaal zich verhoudt tot de totale bevolking in een af-
gebakende periode. Een comparatieve studie waarin verschillende uitgewerkte kerkhoven 
– zoals die van Eindhoven en het Bredase gasthuis – met elkaar worden vergeleken, laat 
nog op zich wachten. Geen van de tot dusver onderzochte kerkhoven voldoet aan de voor-
waarden gesteld door Waldron. We weten namelijk niet welk deel van het oorspronkelijke 
kerkhof is opgegraven en onderzocht. De omvang van de archeologische werkput hoeft 
nu eenmaal niet overeen te komen met de omvang van het kerkhof. Vooralsnog kunnen 
we met deze onderzoeken nog niet verder kijken dan op het microniveau van een archeo-
logische vindplaats. Andere bronnen zijn daarom noodzakelijk voor een algemener beeld 
van de ontwikkeling van de bevolking in de periode van de twaalfde eeuw tot en met de 
vijftiende eeuw.

Ook binnen het studiegebied biedt onderzoek van menselijk skeletmateriaal om een 
idee te krijgen van de bevolkingsomvang nog te weinig mogelijkheden. In totaal zijn vier 
kerkhoven gedeeltelijk onderzocht (tabel 4.5). Deze liggen alle in het zandgedeelte van het 
studiegebied. In het veengebied is nog geen enkel kerkhof archeologisch onderzocht. Ver-
ondersteld mag worden dat begraafplaatsen zich hier nog intact in de bodem bevinden of 
dat de bewoners van de veennederzettingen werden begraven bij de kerkgebouwen bij de 
oudste (parochie)kerken zoals Venloon, Waalwijk en Raamsdonk. Als dit laatste het ge-
val is, dan valt een onderscheid tussen de bewoners van het veengebied en de zandrand 
niet meer te maken. Een vergelijking tussen beide groepen is dan op voorhand niet meer 
mogelijk.

Voor de kerkhoven uit het studiegebied (zie tabel 4.5) geldt dat het archeologisch on-
derzoek zich primair richtte op het zoeken naar voorgangers van de huidige kerkgebou-
wen. De aangetroffen begravingen werden meestal niet gedocumenteerd, beschreven of 
geborgen. Het onderzoek op de Markt van Oosterhout uit 2003 lijkt hierop een uitzonde-
ring.44 Hier waren echter de belangrijkste onderzoeksvragen gericht op het zoeken naar 
bewoningssporen uit de volle middeleeuwen en niet zozeer op de begravingen.45 Bij het 

40   Fontijn, Sacrificial Landscapes; en Fontijn, ‘Schatvondsten’.
41   Waldron, Counting the Dead, 10-27.
42   Zie onder andere Van de Eynde, ‘Archeologisch onderzoek’; Jacobs, De Jonge e.a, Tot behoef van de siecken; Arts 

(red.), Een knekelveld; Sam e.a., Graven op de Markt (het kerkhof van de Markt te Oosterhout); Koopmanschap, 
Bedolven onder zand en stof, en Koopmanschap, Kerk op de grens (beide over de begravingen bij de kerk van 
Waalwijk); Hos en Dorst, Zonnen op Gods akker(Dordrecht-Gezondheidspark); en Koopmanschap, Archeolo-
gisch onderzoek Dubbeldam Dordrecht.

43   Arts, ‘Begraven op de Brabantse zandgronden’, 29.
44   Sam e.a., Graven op de Markt.
45   Vriendelijke mededeling drs. N.S. Dijk, 2007. Dit heeft er onder andere ook in geresulteerd dat van circa 450 
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archeologisch onderzoek in de Lambertuskerk te Raamsdonk, de hervormde kerk te Don-
gen en de hervormde kerk in Sprang zijn de onderzoekers menselijke resten tegengeko-
men, maar zijn deze zonder onderzoek ter plaatse herbegraven. De geografisch meest 
nabij gelegen en archeologisch onderzochte kerkhoven bevinden zich in Breda. Dat zijn 
de kerkhoven van het oudste begijnhof nabij het kasteelplein, dat van het gasthuis en de 
Grote Kerk.46

Tabel 4.5 De archeologisch onderzochte kerkhoven in het studiegebied

Kerkhof Opgegraven in Begindatering Einddatering

Geertruidenberg, Gertrudis 1973-1974 10e eeuw 1829

Oosterhout, St. Jan 1974-1976, 2003 10e eeuw 1829

Waalwijk, kerk aan de haven 1987-1988 Voor 1450 1829

Raamsdonk, Lambertus 1998-2000 laatste kwart 13e eeuw 1829

Van de archeologische onderzoeken uit tabel 4.5 zijn alleen van het onderzoek te Ooster-
hout uit 2003 de complete skeletten bewaard gebleven. Van de onderzoeken in Geertrui-
denberg zijn alleen enkele botfragmenten bewaard gebleven en dat omdat zij als vondst 
zijn geïnterpreteerd en als zodanig zijn geborgen.47 Uit het onderzoek in Waalwijk is een 
aantal skeletten bewaard en onderzocht. Bij gebrek aan een duidelijke stratigrafie is de da-
tering echter zeer ruim begrensd tussen 1350 en 1625.48 Bij de opgravingen van het kerk-
gebouw te Venloon is maar beperkt aandacht besteed aan de diverse begravingen. Omdat 
het hier een waardestellend onderzoek betrof, gold als uitgangspunt dat de begravingen 
niet mochten worden verstoord. Wel werd vastgesteld dat de begravingen zich beperkten 
tot het binnen de omgrachting gelegen terrein.49

De laatmiddeleeuwse begravingen in Oosterhout, Raamsdonk, Dongen en Waalwijk 
toonden aan dat de meeste begravingen plaats vonden in een houten kist die vaak met 
spijkers of houten pennen in elkaar was gezet. Kistbegravingen blijken gedurende de 
veertiende eeuw gemeengoed te zijn geworden. Daarmee vervingen zij definitief de kuil-
begravingen waarbij de overledene alleen ingenaaid in een doek werd begraven en sarco-
faaggraven (individuele grafkelders). Aangezien de binnen het studiegebied onderzochte 
kerkhoven allemaal in het zandgebied liggen, waren de houten kisten veelal compleet ver-
gaan. Dit maakt dat het vaststellen van een kist- of kuilbegraving moeilijk of onmogelijk 
is. Alleen de vorm van de oorspronkelijke kuil kan dan nog enigszins uitsluitsel geven, 
mits deze niet is verstoord als gevolg van latere bijzettingen. De omslag van kuilbegra-
vingen naar kistbegraving is daarom niet nader te dateren dan de veertiende eeuw, maar 
heeft mogelijk al eerder plaatsgevonden.

In drie van de vier onderzochte kerkgebouwen zijn grafkelders voor meerdere personen 
aangetroffen. In Waalwijk wordt de aanwezigheid van één of meer van deze kelders wel 
verondersteld, maar zijn zij juist niet aangetroffen. Bij al deze grafkelders gaat het om kel-
ders vanaf de zestiende eeuw die toebehoorden aan welgestelde families. In Oosterhout 
zijn enkele negentiende-eeuwse grafkelders gebruikt om de weldoeners van de dan net 
gerealiseerde verbouwingen aan het kerkgebouw bij te zetten. Alleen in Geertruidenberg 
werd een mogelijk oudere wijze van begraven aangetroffen in de vorm van sarcofaaggra-
ven. Voor het altaar van één van de oudste fasen van het kerkgebouw werden twee van der-
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gelijke graven aangetroffen (zie ook afb. 4.7). Beide waren geconstrueerd door in de vorm 
van een rechthoek met staande tufsteen platen een mansgrote stenen kist in de grond te 
vormen. De dode werd hierin bijgezet en daarna werd het graf met vergelijkbare tufsteen 
platen afgedekt. Beide graven waren verstoord door een latere muur, met hergebruikt tuf-
steen tussen de twee westelijke vieringpijlers. In hoeverre de bijzetting geschiedde in een 
houten kist in het sarcofaaggraf, kon niet meer worden vastgesteld.

opgegraven individuen er niet meer dan een tiental zijn onderzocht op de gangbare criteria als leeftijd bij over-
lijden, pathologische afwijkingen en sekse.

46   Begijnhof: Rijpma ‘A Physical Anthropological Research’; gasthuis: Jacobs, De Jonge e.a, Tot behoef van de sie-
cken; Grote Kerk: Koopmanschap en Peters, Archeologisch onderzoek.

47   De vondstcomplexen uit Oosterhout worden bewaard in het provinciaal depot voor bodemvondsten te ’s-Herto-
genbosch. De enige uitzondering hierop is Oosterhout 1974-1976; hiervan zijn geen vondsten bewaard gebleven.

48   Koopmanschap, Kerk op de grens, 64-78.
49   Vreenegoor, De kerk van Venloon.
50   Als gevolg van de grote veranderingen gedurende de vroege vijftiende eeuw in de Grote Waard kan de archeo-

logische vindplaats ter hoogte van het Gezondheidspark ook de nederzetting Wolbrandskerke betreffen. Voor 

Afb. 4.5 Bij het vooronderzoek 
in 2002 werden op de Markt in 
Oosterhout enkele smalle zoek-
sleuven gegraven. Hierbij wer-
den aan de onderzijde van de 
grafgrond enkele grafkuilen zon-
der kistresten aangetroffen.
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Tijdens het archeologisch vooronderzoek op de Markt van Oosterhout in 2002 en tij-
dens de opgraving in 2003 werden enkele kuilbegravingen aangetroffen als voorganger 
van de kistbegravingen. Hieruit kan worden afgeleid dat de sarcofaaggraven en de kuilbe-
gravingen als de oudst aangetroffen vorm van begraven binnen het studiegebied zijn aan 
te merken. Op basis van hun plaatsing voor het altaar of koor zal het begraven in een tuf-
stenen sarcofaag eerder uitzondering dan regel zijn geweest. Deze wijze kan voorbehou-
den zijn geweest aan de lokale adel of geestelijken.

De tufsteengrafkelders dateren volgens Halbertsma uit de elfde of twaalfde eeuw en het 
graf in de zuidelijke zijbeuk uit Geertruidenberg is een bijzonder goed bewaarde grafvloer 
uit de veertiende eeuw. Tufsteen kennen we behalve van het archeologisch onderzoek uit 
de kerkgebouwen ook van een ander onderzoek binnen het studiegebied. Op Vrachelen 3 
in Oosterhout werden in de gemeentelijke opgravingen diverse tufsteenfragmenten aan-
getroffen, waaronder enkele duidelijk herkenbare constructie-elementen zoals een onder-
deel van een tufstenen boog. De datering van tufsteen in de paalsporen van de boerderijen 
op Vrachelen 3 komt overeen met de datering van Halbertsma in de twaalfde eeuw voor 
het werken met tufsteen in het kerkgebouw van Geertruidenberg.

Zonder uitzondering gaat het bij de graven in Geertruidenberg om begravingen die heb-
ben plaatsgevonden binnen het kerkgebouw. Het archeologisch onderzoek op de Markt 
in Oosterhout laat zien dat ook voor het grootste deel van de laatmiddeleeuwse samen-
levingen geen verandering in wijze van begraven optreedt. Bij gebrek aan onderzoeksre-

Afb. 4.6 Een samengestelde vlaktekening van de opgravingen uit 1973 in de Gertrudiskerk te Geertruiden-
berg. Naast de grondsporen van vlak 7 zijn ook de beide tufstenen sarcofaaggraven (groen) en de bakste-
nen grafkelder (rood) weergegeven. Deze waren alle zonder uitzondering bedoeld voor het bijzetten van 
één persoon. In blauw de twee latere grafkelders van na 1600 waarin meerdere personen werden bijgezet. 
De rode rechthoeken zijn de reguliere kistbegravingen.

9789087044954.pinn.Koopmanschap.pdf   154 24-02-15   16:02



 4.4 Archeologie en bevolkingsomvang 155

sultaten op het spaarzaam onderzochte menselijk skeletmateriaal zijn geen verdere con-
clusies mogelijk. Op basis van de kerkhoven van Geertruidenberg en Oosterhout kunnen 
we alleen vaststellen dat er tijdens de periode 1100-1450 geen verandering in de wijze van 
begraven is. De oudste vormen in tufsteen of als grafkuil werden in de loop van de elfde 
of twaalfde eeuw vervangen door het begraven in een kist. Dit gebruik bleef daarna on-
veranderd.

Ter vergelijking van de onderzoeksresultaten binnen het studiegebied worden hierbij 
ook de resultaten van opgravingen in Dordrecht en Breda besproken. Dordrecht is hierbij 
van belang omdat deze begravingen ons meer inzicht kunnen bieden in de situatie bin-
nen het veengebied. De opgegraven nederzettingen van Kruiskerke en Erkentrudenkerke 
lagen binnen de Grote Waard en waren in het tijdsbestek van 1100-1450 in gebruik. Voor 
Breda is gekozen omdat dit vergelijkingsmateriaal kan bieden voor het zanddeel van het 
studiegebied, waarbij de afstand tot dat gebied bovendien relatief klein is.

Bij de opgravingen op het Gezondheidspark en in Dubbeldam te Dordrecht werden 
twee kerkhoven aangetroffen, vermoedelijk van de laatmiddeleeuwse dorpen Kruiskerke 
en Erkentrudenkerke.50 Bij beide onderzoeken werd een aanzienlijk aantal begravingen 

de vindplaats ter hoogte van het voormalige Mokveld in Dubbeldam kan het gaan om de nederzetting Erken-
trudenkerke maar ook om de nederzetting Cruyskerk. Recent onderzoek heeft ook de mogelijkheid geopperd 
dat de genoemde benamingen voor de twee afzonderlijke nederzettingen elkaar in tijd hebben opgevolgd. Zo 
zou Kruiskerke een nieuwe fase kunnen vormen voor het oudere Wolbrandskerke. Omwille van de leesbaarheid 
is hier gekozen om de op het moment van schrijven meest waarschijnlijke benaming per nederzetting aan te 
houden.

Afb. 4.7 Het meest noordelijk gelegen tufstenen grafkeldertje in de Gertrudiskerk in Geertruidenberg, ge-
dateerd in de elfde eeuw (foto RCE).
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aangetroffen en geborgen. Voor Kruiskerke gaat het om 183 begravingen en voor Erken-
trudenkerke om 86.51 Voor het kerkhof van Kruiskerke stellen de onderzoekers dat een re-
alistische afspiegeling van de totale (dorps)bevolking kon worden onderzocht.52 Hiermee 
is voor dit kerkhof voldaan aan de voorwaarden die Waldron omschreef zodat met dit on-
derzoek een beeld kan worden verkregen van de bevolking van Kruiskerke en directe om-
geving voor de periode dat het kerkhof in gebruik was. Op basis van zowel C14-datering 
als dendrochronologisch onderzoek kan de gebruiksperiode van dit kerkhof worden geda-
teerd tussen het einde van de negende en het begin van de vijftiende eeuw. Het kerkhof 
van Erkentrudenkerke vormt een aanvulling op het beeld van Kruiskerke. Hier kon echter 
niet het complete kerkhof kon worden geborgen en is niet duidelijk hoe de geborgen be-
gravingen zich verhouden tot het niet onderzochte deel van de begravingen.

Op basis van de fysisch-antropologische gegevens van beide Dordtse middeleeuwse kerk - 
hoven is, volgens de theorie van Hinde, wel een uitspraak mogelijk over de potentie voor 
de natuurlijke groei van beide gemeenschappen in de Grote Waard. Daarbij geef ik op 
voorhand mee dat geen van beide kerkhoven compleet konden worden opgegraven. Het 
opgegraven areaal vormt in beide gevallen een representatief deel, maar de exacte omvang 
van dit deel kan niet worden bepaald. Hinde stelt dat voor het elfde-eeuwse Groot-Brittan-
nië is te berekenen in hoeverre een populatie in staat zou zijn geweest om te voorzien in 
een eigen groei van de bevolking, zonder daarbij afhankelijk te zijn van immigratie. Hin-
de stelt dat het gemiddelde aantal dochters dat een vrouw baart en die lang genoeg blijven 
leven om ook zelf weer kinderen te kunnen baren, het belangrijkste gegeven is voor het 
berekenen van de omvang van de bevolkingsgroei.53 Hij gaat er daarbij vanuit dat de leef-
tijd voor een vrouw om kinderen te krijgen gemiddeld tussen de 26 en 30 jaar ligt, wat 
gemiddeld neerkomt op 28 jaar. Deze gemiddelde leeftijd is van belang omdat dit getal 
vervolgens kan worden gebruikt als het aantal jaren dat tussen de verschillende genera-
ties ligt. Zoals Hinde vaststelt, kan de leeftijd voor het krijgen van kinderen variëren van 
populatie tot populatie en is deze afhankelijk van veel factoren zoals sociale omstandig-
heden en voeding.

Naast het getal van Hinde van 28 jaar is het van belang om te kijken naar de levensver-
wachting. Hinde veronderstelt dat deze voor Groot-Brittannië in de elfde eeuw tussen de 
30 en 35 jaar lag. Dit zou betekenen dat gemiddeld 40 tot 45% van alle vrouwen uiteinde-
lijk de leeftijd van 28+ zouden bereiken. Uitgaand van gemiddelde verhoudingen tussen 
het aantal meisjes en jongens dat wordt geboren, zou dit betekenen dat in de populaties 
van Hinde iedere gehuwde vrouw vijf kinderen moet baren om een autonome groei van 
de populatie mogelijk te maken.

Wanneer we vervolgens het menselijk skeletmateriaal uit de opgravingen van Dord-
recht-Dubbeldam en Dordrecht-Gezondheidspark gebruiken om op de manier van Hinde 
naar deze twee populaties te kijken, dan ontstaat het beeld van grafiek 3. Uit het fysisch-
antropologisch onderzoek van beide vindplaatsen blijkt dat de gemiddelde leeftijd voor 
beide populaties in ieder geval hoger was dan 30 tot 35 jaar en eerder gezocht moeten wor-
den in de richting van 45-50 jaar. Ook laat grafiek 3 zien dat het merendeel van de vrouwen 
in ieder geval de leeftijd van 28 of meer bereikte. De gegevens die nodig zijn om verdere 
berekeningen naar Hinde uit te voeren, ontbreken voor beide vindplaatsen. Wel kunnen 
we stellen dat – volgens het model van Hinde voor het elfde-eeuwse Groot-Brittannië – de 
samenlevingen van beide dorpen moeten hebben kunnen voorzien in een zelfstandige 
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groei vanuit de eigen populatie. Hos en Dorst stellen dat op basis van de aangetroffen ge-
netische variëteiten kan worden verondersteld dat de er bij de populatie van Dordrecht-
Gezondheidspark sprake lijkt te zijn van een homogene en gesloten gemeenschap.54 Hu-
welijkspartners werden gevonden binnen het dorp of de omliggende nederzettingen.55 
Het is daarom dan ook jammer dat een steekproefsgewijs DNA-onderzoek op het skelet-
materiaal van juist deze vindplaats geen duidelijke familieverwantschap tussen de onder-
zochte individuen heeft opgeleverd.56

Voor de opgegraven kerkhoven binnen en buiten de laatmiddeleeuwse muren van 
Breda geldt dat de onderzochte complexen niet representatief zijn voor de stedelijke be-
volking als geheel. Het gaat veelal om bijzondere groepen binnen de populatie, of de 
kerkhoven dateren van na de vijftiende eeuw waardoor zij binnen dit onderzoek min-
der relevant zijn. Veelal werden de resten teruggevonden van jongvolwassenen of vol-
wassen. Resten van zuigelingen en kinderen zijn in Breda niet aangetroffen, maar dit 
kan veelal worden verklaard doordat deze resten meestal sneller vergaan en het feit dat 

51   Kruiskerke: Hos en Dorst, Zonnen op Gods akker, 49; Erkentrudenkerke: Interne notitie F. Laarman ROB.
52   Hos en Dorst, Zonnen op Gods akker, 74.
53   Voor dit en het volgende: Hinde, England’s Population, 12-13.
54   Hos en Dorst, Zonnen op Gods akker, 75 en 139.
55   Hos en Dorst, Zonnen op Gods akker, 139.
56   Hos en Dorst, Zonnen op Gods akker, 71-72.
57   Koopmanschap en Peters, Archeologisch onderzoek.
58   Deze conclusie werd bevestigd in een vriendelijke mededeling door prof.dr. F. Theuws, 2012.
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tijdens het archeologisch onderzoek tot in de eenentwintigste eeuw grond niet werd 
gezeefd. Dit laatste leidt vanzelf tot een onderrepresentatie van de jongste, maar nog 
wel gedoopte kinderen. Bij het oude Begijnenkerkhof en het Gasthuis is in Breda een 
beeld verkregen van specifieke delen van de stedelijke bevolking. Dit levert een verte-
kend beeld op voor de stedelijke bevolking als geheel. Een kanttekening hierbij is dat 
het onderzoek van het Begijnhof heeft aangetoond dat deze begraafplaats niet alleen 
was voorbehouden aan de begijnen zelf. Het percentage mannen was namelijk rela-
tief hoog. Mogelijk gaat het hier, naast de begraving van priesters die aan het begijnhof 
waren verbonden, om verwanten van de begijnen of andere goedbetalende lieden. Het 
kerkhof binnen en buiten de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk is maar deels onderzocht. 
Binnen het huidige kerkgebouw bleken de meeste begravingen al eerder geruimd of 
konden deze tijdens de restauraties onaangetast blijven. Buiten het kerkgebouw werd in 
1994 een archeologisch onderzoek verricht naar een deel van het kerkhof. Uit een C14-
datering op één van de diepst gelegen graven bleek dat dit deel van het kerkhof voor het 
laatst op het einde van de zeventiende eeuw compleet was geruimd.57 Dit komt overeen 
met informatie uit historische bronnen over het Bredase kerkhof, die deze ruiming ook 
vermeldden. De aangetroffen begravingen dateren daarmee uit de periode 1675-1825 en 
geven geen inzicht in de laatmiddeleeuwse bevolking. De in 2012 en 2013 uitgevoerde 
opgravingen achter de voormalige Sint-Joostkerk in Breda kunnen het beeld voor Breda 
de komende jaren nog verder aanvullen. Indien blijkt dat dit kerkhof nog intact is en vol-
ledig kan worden onderzocht, kan er een beeld ontstaan van één van de voorsteden van 
het laatmiddeleeuwse Breda.

Afb. 4.8 Een van de begravingen op de Markt in Oosterhout tijdens de opgraving in 2003. Duidelijk zijn 
onder het skelet resten zichtbaar van een houten kist.
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Voor de begravingen in zowel Dordrecht als Breda geldt dat zij geen afwijkend beeld 
laten zien van de wijze van begraven zoals we die binnen het studiegebied hebben aange-
troffen. Ook hier was begraven in een houten kist de norm en werd iedereen conform de 
christelijke traditie in een oost-west positie begraven.

Menselijk botmateriaal uit archeologisch onderzochte kerkhoven blijkt binnen het stu-
diegebied een beperkte bron van informatie te zijn voor wat betreft bevolkingsontwikke-
lingen. Wel blijkt dat de begrafenisrituelen in het studiegebied als redelijk sober kunnen 
worden omschreven. Het beeld wijkt daarmee niet af van begravingen uit dezelfde peri-
ode uit de omgeving van Dordrecht, Breda en Eindhoven.58 Gelet op de onderzoeksresul-
taten in Dordrecht kan menselijk skeletmateriaal informatief zijn, mits het archeologisch 
onderzoek antwoord kan geven op de basale vragen zoals Waldron die formuleerde en het 
kerkhof als geheel kan worden uitgewerkt. Dergelijke onderzoeksprojecten zijn echter 
tijdrovend en mede daardoor kostbaar. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat een dergelijk 
onderzoek binnen het studiegebied op korte termijn zal plaatsvinden.

Bij bovenstaande geldt dat er nu meer skeletmateriaal is geborgen van de gebieden van 
de zandrand terwijl de kerkhoven van het veengebied nog ontbreken. Een uitwerking van 
de opgraving op de Markt te Oosterhout en de mogelijk nog op te graven kerkhoven in het 
noordelijk gedeelte van het studiegebied zijn onze enige kansen om de bevolking van het 
gebied te kunnen onderzoeken. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de bevol-
kingsomvang tussen 1100 en 1450 moeten we het daardoor vooralsnog doen met andere 
informatiebronnen. Toekomstig onderzoek heeft zeker potentie. Indien het mogelijk zou 
zijn het kerkhof van het kartuizerklooster bij Geertruidenberg op te graven, dan zou een 
vergelijking gemaakt kunnen worden tussen de toplaag van de bevolking en het overige 
deel. Hier werden niet alleen de geestelijken en lekenbroeders zelf begraven, maar ook 
de vermogende weldoeners van het klooster, waaronder bastaardkinderen van Willem van 
Duvenvoorde en de heren van Dongen, Oosterhout en Drimmelen.

Het aanzicht van de kerkhoven

In het studiegebied staan negen laatmiddeleeuwse kerkgebouwen te midden van hun 
kerkhof op de kadastrale minuutkaarten die zijn vervaardigd in de eerste helft van de ne-
gentiende eeuw. De kerk van Venloon ontbreekt uiteraard omdat dit gebouw in de loop 
van de zestiende eeuw is afgebroken. De kerken op de minuutplannen zijn in een aantal 
gevallen niet de oudste kerkgebouwen. Veel van deze gebouwen hebben op de kadastrale 
minuut al de vorm die zij ook nu nog hebben. De twee uitzonderingen hierop zijn de ker-
ken van Oosterhout en Baardwijk. Bij Oosterhout toont de kadastrale minuut het laatmid-
deleeuwse schip zonder de uitbreiding uit de late negentiende eeuw. In Baardwijk gaat 
het om het volledige kerkgebouw inclusief koor en het transept met beide transeptarmen. 
Deze situatie zou gedurende de negentiende eeuw veranderen naar een situatie waarbij al-
leen de toren en het schip zouden blijven staan. In 1912 werd ook het schip afgebroken en 
bleven alleen de toren en een deel van het kerkhof over. Op de ontwikkelingen van de kerk-
gebouwen wordt dieper ingegaan in hoofdstuk 9. Voor nu volstaat het om vast te stellen 

59   Koopmanschap en Zijlmans, Archeologisch rapport 3, 10.
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dat voor de situatie van de meeste kerkgebouwen en kerkhoven de kadastrale minuutplan-
nen de oudste betrouwbare bronnen zijn voor de situatie aan het begin van de negentiende 
eeuw. Uitzondering hierop is het kerkgebouw met kerkhof te Geertruidenberg. Daarvan 
is een kaart bekend van Jacob van Deventer uit het laatste kwart van de zestiende eeuw.59

Uit de kadastrale minuutplannen blijkt dat aan het begin van de negentiende eeuw veel 
kerkhoven rondom de kerkgebouwen nog duidelijk zichtbaar waren. Wel was in een aan-
tal gevallen bebouwing aanwezig langs de rand van het kerkhof. Dit is het geval bij de ker-
ken van de grotere plaatsen zoals Geertruidenberg, Oosterhout en Waalwijk, maar ook 
in het kleinere Sprang. Hoewel de laatmiddeleeuwse situatie een andere zal zijn geweest 
dan die van de vroege negentiende eeuw, mag worden verondersteld dat deze op hoofdlij-
nen wat betreft omvang en begrenzing niet zal zijn gewijzigd. Uitzonderingen zijn er ove-
rigens ook: bij de opgraving van de Markt in Oosterhout in 2003 werden zowel de op de 
kadastrale minuut afgebeelde kerkhofmuur aangetroffen als een eerdere fase die bestond 
uit een greppel en een muur. In de vijftiende eeuw was het kerkhof aan de zuidzijde gro-
ter dan op de kadastrale minuut is te zien. In hoeverre het kerkhof aan de noordzijde van 
de Sint-Jan later in gebruik is genomen dan aan de zuidkant, is niet bekend en ook niet 
archeologisch onderzocht.

Alle kerkhoven zijn na 1832 alleen maar in omvang gekrompen. Alleen in Dongen en 
Waspik is de omvang van het kerkhof nog gelijk aan de situatie van 1832, al zijn kerkhof 
en de individuele graven niet meer als zodanig herkenbaar. Dat beide hoven goed gecon-
serveerd zijn gebleven, kan worden verklaard uit de landschappelijke ligging voor Dongen 
en de late begindatering voor Waspik. Het kerkhof van Dongen ligt op een dekzandkop 
en ligt daardoor verhoogd in het landschap. Het kerkhof van Waspik is met een datering 
vanaf de late vijftiende eeuw relatief laat en daarna zal er geen noodzaak meer zijn ge-
weest de percelering rond de kerk te veranderen. Voor het in algemene zin kleiner wor-
den van de kerkhoven zijn twee oorzaken aan te wijzen. Vanaf 1829 waren alle kerkhoven 
rondom kerken bij Koninklijk Besluit gesloten en moest de gemeenschap voortaan haar 
doden op nieuwe begraafplaatsen bijzetten. Dit maakte na enige tijd de weg vrij voor het 
herinrichten van de kerkhoven. Delen hiervan verdwenen onder plaveisel of werden sim-
pelweg bebouwd. Dit is waarschijnlijk tegelijkertijd de tweede reden voor het verdwijnen 
van de laatmiddeleeuwse begraafplaatsen: er ontstond druk op de open ruimte binnen de 
dorps- of stadskern. Ook de centrale ligging van de meeste kerken zorgde dat grotere de-
len van het kerkhof verloren gingen bij het graven van sleuven en putten voor riolerings-
buizen, kabels en leidingen.

Concluderend kan worden gesteld dat van de verschillende laatmiddeleeuwse kerkho-
ven grotere delen verloren zijn gegaan of onbereikbaar zijn geworden voor archeologisch 
onderzoek. Dit betekent dat de resterende delen in wetenschappelijk archeologisch op-
zicht als informatiebron hoog gewaardeerd zouden moeten worden en dat de resterende 
delen intact gelaten moeten worden, of eventueel – indien nodig – opgegraven.

4.5 Bevolkingsgroei of stabiliteit?

De in dit hoofdstuk behandelde rekenmethode om tot concrete cijfers voor de bevolkings-
omvang te komen, hebben laten zien dat de materie complex is en het resultaat daardoor 
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onvolledig. De kans dat we bij benadering het totale aantal bewoners van het studiegebied 
zullen kennen is klein, zo niet afwezig. De rekenmethode aan de hand van de haardste-
dentellingen leren ons alleen dat het zwaartepunt van de bewoning tot in de dertiende 
eeuw vooral in de steden Waalwijk en Geertruidenberg moet worden gezocht. Daarbij zal 
in de twaalfde eeuw vooral de zandrand bewoond zijn geweest, en mogelijk ook de dek-
zandrug die door het veen liep. Het bewonersaantal van dit laatstgenoemde gebied zal in 
honderdtallen hebben gelopen.

Op basis van de beschikbare archeologische gegevens kunnen we stellen dat de micro-
regio van de zuidelijke zandrand meer bevolkt was dan het voormalig veengebied. Geer-
truidenberg, Venloon en Oosterhout zullen al in de twaalfde eeuw bewoond zijn geweest. 
Voor de microregio van de Langstraat kan dit voor Waalwijk en Baardwijk worden veron-
dersteld, maar is dit archeologisch nog niet aangetoond. Hoe de dertiende-eeuwse resten 
ter hoogte van Waspik moeten worden geïnterpreteerd, is door het ontbreken van nadere 
archeologische gegevens en ook het vondstmateriaal niet vast te stellen. We kunnen hier 
slechts constateren dat bewoning heeft plaatsgevonden zonder dat we daarvan de aard, 
omvang en datering exact kennen. 

In hoofdstuk 1 is als onderzoekvraag gesteld hoe de bevolkingsomvang zich ontwikkel-
de binnen het studiegebied. We kunnen deze vraag beantwoorden door te stellen dat alles 
wijst op een toename van de bevolking maar dat harde cijfers ontbreken. Archeologisch 
onderzoek heeft binnen het studiegebied geen concrete gegevens opgeleverd die kunnen 
worden gebruikt om vragen over ontwikkelingen op populatieniveau te beantwoorden. 
Ook is niet duidelijk in hoeverre de ontwikkeling van de bevolkingsomvang werd bepaald 
door autonome geboorte- en sterftecijfers dan wel door migratie. Binnen de Grote Waard 
zijn in Dordrecht twee kerkhoven opgegraven die aanleiding geven om te veronderstellen 
dat in een deel van de Grote Waard werd voldaan aan de voorwaarden voor een natuurlijke 
groei van de bevolking.

In overeenstemming met het beeld van onder anderen Pounds zal de bevolkingsom-
vang binnen het studiegebied gestaag zijn toegenomen. Vanaf de late dertiende eeuw zal 
deze een vlucht hebben genomen, mede dankzij een economische bloeiperiode in de Gro-
te Waard vanaf het laatste kwart van die eeuw. Als gevolg hiervan kan een migratie naar 
het veengebied op gang zijn gekomen, wat zal hebben bijgedragen aan een nog grotere 
toename van de bevolking. Verschillen in bevolkingsomvang tussen de microregio van de 
Langstraat en de van oudsher al bewoonde zandrand zullen in deze periode zijn verdwe-
nen om daarna nooit meer sterk op de voorgrond te treden. In de haardstedentellingen is 
voor het hele studiegebied, voor zover dat op basis van de beschikbare gegevens mogelijk 
is, een tijdelijke daling in bevolkingsomvang gedurende de vijftiende eeuw te zien. Ook 
in dat opzicht wijkt het beeld van het studiegebied niet af van het algemene beeld dat we 
hebben van de hedendaagse provincie Noord-Brabant. Een duidelijke bevolkingsafname 
als direct gevolg van de Sint-Elisabethsvloeden is tot 1450 in de archeologische gegevens 
niet te zien, wat overigens niet wil zeggen dat een eventuele stagnatie niet al na 1421 en 
1424 kan zijn ingezet.
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5  Nederzettingen op zand en veen 
(1100-1450)

5.1 Inleiding

Nederzettingen laten een veelvoud aan archeologische resten na. Deze variëren van de 
resten van woon- en werkverblijven tot de afvalkuilen en beerputten op de afzonderlijke 
erven. Wanneer dergelijke archeologische resten in samenhang kunnen worden bestu-
deerd, bieden zij inzicht in de dagelijkse belevingswereld van de gebruikers van het af-
zonderlijke erf en van hun buren. Op een hoger niveau kunnen nederzettingsresten een 
beeld geven van de nederzetting en het landschap dat er omheen lag. Voor rurale neder-
zettingen zullen dit woonerven zijn te midden van akkers en weidegronden, voor de ste-
delijke nederzettingen woonerven binnen de stedelijke omwalling en ommuring, om-
ringd door het (stedelijk) achterland buiten die grenzen.

Aan de lay-out en ontwikkeling van nederzettingen, ongeacht of deze ruraal of (pre)ste-
delijk van karakter zijn, ligt vaak een systematiek ten grondslag die in de loop van de tijd 
dezelfde is gebleven, of die op zeker moment is verlaten en verruild voor een nieuwere 
systematiek. Zo kan voor Dongen worden vastgesteld dat deze nederzetting tot in de der-
tiende eeuw bestond uit een nederzetting rondom de dekzandverhoging op de plaats van 
de huidige Heuvel en gelegen nabij de kruising van de landroute over de dekzandrug met 
de rivier de Donge.1 In het kielzog van de openlegging van het veengebied ontstond in 
de veertiende eeuw en mogelijk al eerder een ontginningsas over de Hoge en Lage Ham. 
Deze bewoningsas lag van de vroegere kern verwijderd en werd daarmee verbonden door 
de situering in de veertiende eeuw van het laatmiddeleeuws kerkgebouw dat hier, als late 
eigenkerk, in opdracht van de heer van Dongen werd gebouwd. Meer hierover in hoofd-
stuk 9. Juist met behulp van de archeologie is het mogelijk een deel van het dagelijks leven 
in de nederzetting en de ontwikkeling van de aangetroffen gebouwen te reconstrueren.

Middeleeuwse nederzettingssporen zijn vaak lastig te plaatsen in de context van de soci-
ale gemeenschap die het terrein heeft bewoond. Smulders en Leenders wezen er al eerder 
op dat een dorpsgemeenschap verdeeld was in heerdgangen of heerdschappen.2 Deze ge-
huchten vormden de sociale en ruimtelijke onderdelen van wat de bewoners zelf als ‘hun’ 
dorp beschouwden. Uitgebreid historisch onderzoek is noodzakelijk om deze gemeen-
schappen in tijd en ruimte in ons hedendaags landschap te kunnen begrenzen. Zeker 
voor de late middeleeuwen moeten we constateren dat de benodigde gegevens hiervoor 
veelal ontbreken of alleen fragmentarisch zijn overgeleverd. Het toewijzen van (archeolo-
gische) grondsporen aan een specifiek dorp of gemeenschap lijkt dan een hachelijk zaak. 
Een reconstructie van een nederzetting tot het niveau van een gehucht lijkt binnen voor-
liggend studiegebied het hoogst haalbare. Daarvan zijn dan logischerwijs de stedelijke ne-
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derzettingen van Geertruidenberg en Waalwijk uitgezonderd. Juist door hun specifieke 
verschijningsvorm, en in het geval van Geertruidenberg door de latere stedelijke ommu-
ring, is er wel sprake van een duidelijke begrenzing van een sociale en ruimtelijke een-
heid. Voor Waalwijk ligt dit dan direct weer diffuser: noch uit de archeologische noch uit 
de historische bronnen blijkt hoe de gemeenschappen van Waalwijk en Besoyen zich in 
het dagelijks leven tot elkaar hebben verhouden. Weliswaar komen we in laat dertiende-
eeuwse historische bronnen schepenen van Waalwijk tegen. Daarmee onderscheidde de 
top van de Waalwijkse gemeenschap zich in ieder geval duidelijk. Voor Besoyen komen 
we tot vrij laat in de historische bronnen alleen individuele personen tegen die zich in 
naam met Besoyen identificeren.

Om op het niveau van een begrensd gebied de archeologische resten uit de microregio 
in context te plaatsen en er grotere onderzoeksvragen mee te beantwoorden is het nodig 
dat er goed onderzochte en gepubliceerde vindplaatsen beschikbaar zijn. Vervolgens is 
een groter kader uit andere regio’s nodig om de resultaten van het studiegebied tegen af te 
zetten. Wat betreft rurale nederzettingsresten kunnen we voor het zanddeel in deze stu-
die gebruik maken van een circa zestien hectare groot nederzettingsterrein op de Hout-
se akkers in de gemeente Oosterhout. Parallel aan de realisatie van twee nieuwe wijken, 
respectievelijk Vrachelen 3 (De Vlindervallei) en Vrachelen 4-5 (De Contreie), is daar ge-
durende de periode 1997-2004 (Vrachelen 3) en 2008-2012 (Vrachelen 4-5) grootscha-

1  Koopmanschap, ‘De heerlijkheid Dongen’, 39.
2  Voor dit en het volgende: Leenders, ‘De vorming van de gemeenten’, 121-122.
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Afb. 5.1 De verschuiving van het laatmiddeleeuwse nederzettingsysteem in Dongen gedurende de veertien-
de eeuw als gevolg van de ontginning van de noordoostelijk gelegen veengebieden.
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lig archeologisch onderzoek verricht (zie afb. 5.2). Op een kleiner vindplaatsniveau moe-
ten ook de resultaten van het onderzoek op Oosterhout-Steelhoven worden meegewogen. 
Voor de rurale nederzettingen in het veengebied ontbreekt dergelijk onderzoek, maar is 
het wel mogelijk een status quaestionis te formuleren door aan te sluiten bij archeologisch 
onderzoek in veengebieden elders, zoals in Dordrecht, Rotterdam, Utrecht, Waterland en 
Gouda.

Voor de stedelijke nederzettingen van Geertruidenberg en Waalwijk kunnen de resulta-
ten van de uitgevoerde onderzoeken worden afgezet tegen andere Brabantse en Hollandse 
steden waar archeologisch onderzoek is of wordt gedaan. Het is in dit hoofdstuk niet de 
bedoeling om te komen tot complete reconstructies en nieuwe typologieën. Daarvoor ont-
breken simpelweg de benodigde gegevens. Wel wordt getracht een beeld te schetsen van 
de woonomgeving die de mens zich heeft toegeëigend binnen de kaders van het studiege-
bied. Centraal staat daarbij de vergelijking tussen de rurale en stedelijke nederzettingen.

De oudste middeleeuwse nederzettingssporen in het zandgebied dateren van rond 850 
en zijn aangetroff en bij het archeologisch onderzoek in Oosterhout-Vlindervallei en Oos-
terhout-Contreie. Vanuit een klein aantal losse erven die relatief dicht bijeen lagen, ont-
wikkelde zich gedurende de elfde en twaalfde eeuw een grotere nederzetting met diverse 
afzonderlijke erven op het akkercomplex. In Geertruidenberg lijkt in ieder geval vanaf de 
elfde eeuw sprake van bewoning, maar hiervan kennen we alleen het vondstmateriaal en 
niet de bijbehorende grondsporen. Het veengebied onttrekt zich archeologisch nog gro-
tendeels aan ons blikveld. Dit komt enerzijds omdat het veengebied vele male minder in-
tensief is onderzocht en anderzijds omdat veel onderzoek in dit gebied is uitgevoerd als 

Kanaal

Steelhoven
RijkswegA59

HoutseAkkers

Vrachelen3-Vlindervallei

DeContreie
Vrachelen4/5

Afb. 5.2 De Houtse Akkers in Oosterhout met globaal aangegeven de archeologische onderzoeksterreinen 
van Oosterhout-Vlindervallei, Oosterhout-Contreie en Oosterhout-Steelhoven.
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booronderzoek. Deze methode is minder geschikt voor het duiden en begrenzen van ar-
cheologische nederzettingsterreinen. Ook voor het grondgebied van Loon op Zand mag 
bewoning in de tiende eeuw worden verondersteld. Vanaf de twaalfde en dertiende eeuw 
raken de andere delen van het studiegebied langzaam maar zeker bevolkt

In aansluiting op hoofdstuk 3 wordt in dit hoofdstuk de archeologische nederzettings-
geschiedenis opgepakt. Aan het begin van de twaalfde eeuw worden ontwikkelingen die 
al eerder hebben ingezet archeologisch zichtbaar. Andere ontwikkelingen die pas aan het 
begin van de twaalfde eeuw werden ingezet, worden pas in de loop van de late dertiende 
en vroege veertiende eeuw archeologisch waarneembaar.

Gebouwresten in context: een poging tot een overzicht

Het is opmerkelijk om te zien dat in archeologische studies tot aan het begin van de een-
entwintigste eeuw nog steeds onderscheid wordt gemaakt in het bestuderen van wonin-
gen op het platteland en die in steden. Hoewel wordt verondersteld dat in de vroege elfde 
en twaalfde eeuw de verschijningsvorm van het merendeel van de huizen in stedelijke ne-
derzettingen nog overeenkwam met de huizen op het platteland, is hier nog steeds onvol-
doende over bekend. Daarom moet dit noodgedwongen bij een veronderstelling blijven. 
Wanneer we de gebouwen op het platteland nader beschouwen, blijkt dat het gaat om een 
hoofdgebouw met meerdere bijgebouwen, gelegen op een groter erf waarop vaak ook nog 
andere structuren aanwezig waren. Het hoofdgebouw combineerde de functies van wo-
ning en eventueel stal- of opslagruimte, waarbij de overige bijgebouwen op het erf voor 
specifieke doeleinden waren gebouwd. De verschillende bijgebouwen van de opgraving 
op Vrachelen 3-Vlindervallei hebben aangetoond dat deze zowel werden gebruikt voor 
agrarische doeleinden als voor het uitoefenen van ambachten zoals metaalbewerking.

In stedelijke nederzettingen gaat het vanaf de dertiende eeuw om een hoofdgebouw, 
vaak aan de straatzijde gelegen, en een al dan niet losstaand bijgebouw. Van deze bijge-
bouwen wordt verondersteld dat hier vooral ambachtelijke activiteiten werden ontplooid, 
terwijl het voorste deel van het huis of het losstaande huis aan de straatzijde als winkel- 
en/of woonruimte dienstdeed. Het archeologisch onderzoek van gebouwen in de vroege 
periode van de (latere) steden wordt veelal bemoeilijkt doordat er zelden voldoende ruimte 
is om complete erven uit de twaalfde en dertiende eeuw op te graven. Archeologisch on-
derzoek blijft dan beperkt tot dat deel van het erf waar een nieuwe ontwikkeling plaats-
vindt, veelal niet meer dan één of twee (moderne) huizen groot. Daarnaast is gebleken dat 
veel van de oudste sporen verloren zijn gegaan als gevolg van latere bouwactiviteiten, door 
de aanleg van kelders en door sloopactiviteiten in de periode voorafgaand aan het archeo-
logisch onderzoek.

Zoals gezegd kent de bestudering van huizenbouw (in de breedste zin van het woord) 
traditioneel een tweedeling stad-platteland.3 De stedelijke bebouwing werd van oudsher 
in de studies van Meischke en anderen benaderd per object en vanuit het exterieur. Vanaf 
het midden van de negentiende eeuw verdwenen veel oude panden in rap tempo en dat 
bevorderde het onderzoek.4 Na het opmeten en verder documenteren van een pand volgde 

3  Zie hiervoor onder meer Meischke en Zantkuijl, Het Nederlandse woonhuis; Voskuil, Van vlechtwerk tot baksteen.
4  Meischke en Zantkuijl, Het Nederlandse woonhuis, 5.
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166 5 Nederzettingen op zand en veen (1100-1450)

vaak onherroepelijk de sloop. De vervaardigde tekeningen werden hiermee de enige res-
terende gegevens van het bestaan van het betreffende pand. Bij gebrek aan gepubliceerde 
bouwhistorische onderzoeken is de benaderingswijze van het stedelijke woonhuis als ob-
ject van studie binnen het studiegebied helaas niet toepasbaar.

Pas aan het einde van de jaren negentig zijn voor Geertruidenberg en in mindere mate 
Oosterhout en Waalwijk bouwhistorische verkenningen naar gebouwen met een woon-
functie uitgevoerd. Veelal gingen deze vooraf aan een archeologisch onderzoek, waardoor 
veel van deze onderzoeken door het IBID, het latere bureau BAAC, zijn uitgevoerd. Ook 
in de kleinere kernen binnen het studiegebied is waarschijnlijk dergelijk onderzoek ver-
richt, maar veelal moet de publicatie daarvan nog plaatsvinden. Een ruwe diamant hierbij 
zijn de bouwopnames die zijn uitgevoerd door leden van heemkundekringen die soms 
het werk van een professionele bouwhistoricus benaderen of zelfs overtreffen.

De rurale bebouwing werd in de tweede helft van de twintigste eeuw langs twee spo-
ren onderzocht. Het eerste spoor is de bouwhistorie, het tweede de archeologie. De aanzet 
tot bouwhistorisch onderzoek werd gegeven met de publicaties van Meischke, Voskuil en 
anderen met belangstelling voor nog bestaande boerderijen die al dan niet direct door de 
slopershamer werden bedreigd.5 De grote, vlakdekkende opgravingen vanaf de jaren tach-
tig en onder andere in de Kempen vormden voor archeologen aanleiding om zich verder 
te verdiepen in de erven en bewoning van het platteland.6 De uitwerking en vooral publi-
catie van deze grote arealen vlakdekkend onderzoek bleef vaak achterwege. De nederzet-
ting van Dommelen is een voorbeeld van een compleet gepubliceerd archeologisch on-
derzoek. Gennep is een voorbeeld van het tegendeel. Door het Verdrag van Valletta en de 
Nederlandse Monumentenwet 1988, met daarin besloten de Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg 2007, wordt tegenwoordig vaker aan de publicatieverplichting voldaan. 

GKG 2005

Steelhoven

Vrachelen 3-Vlindervallei

Oosterhout Markt

Oosterhout Leijsenstraat

Dongen Achterhuizen

Waalwijk Grotestraat 371-373

Waalwijk Grotestraat 266

Waalwijk Grotestraat 101-103

Afb. 5.3 De benutte archeologische vindplaatsen binnen het studiegebied.
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Als voorbeeld hiervan kan onder meer de opgravingen op het Bavariaterrein te Lieshout 
worden genoemd.7 Zeker waar het de Zuid-Nederlandse zandgronden betreft, is vooral de 
reeks van Zuid-Nederlandse Archeologische Rapporten (ZAR) van belang gebleken bij de 
verdieping van onze kennis van woonerven door de tijd heen en voor de volle en late mid-
deleeuwen in het bijzonder.

De bewoningsgeschiedenis van het studiegebied is voor de periode vanaf de twaalfde 
eeuw eenvoudiger te bestuderen dan in de voorgaande periode, onder andere omdat voor 
de periode vanaf 1100 meer huisplattegronden zijn teruggevonden dan uit de periode 
daarvoor. Na een bespreking van de resultaten van de opgravingen binnen de grenzen van 
het studiegebied worden deze vergeleken met gebouwresten uit andere rurale of stedelij-
ke kernen in de aangrenzende regio’s. Dat gebeurt op basis van publicaties en betreft de 
nederzettingen van het HSL tracé (zowel voor het Nederlandse als het Belgische traject-
deel) in de gemeentes Breda, Roosendaal, Dordrecht, het gebied Waterland en Utrecht. 
Voor de stedelijke kernen is gebruik gemaakt van gegevens uit de binnensteden van Bre-
da, Bergen op Zoom, Dordrecht, Eindhoven ’s-Hertogenbosch en Rotterdam.

Het voert te ver om een compleet overzicht te geven van de ontwikkeling van boerde-
rijen en andere gebouwen op het platteland vanaf de volle middeleeuwen tot en met de 
late middeleeuwen en van de verdere ontwikkeling tot in de negentiende eeuw. Recent 
heeft Huijbers hiertoe een eerste aanzet gegeven, maar nieuwe gegevens blijven met eni-
ge regelmaat binnenstromen.8 Veel archeologisch onderzoek dat de afgelopen tien jaar in 
Noord-Brabant is uitgevoerd, heeft nieuwe plattegronden opgeleverd die grotendeels nog 
uitgewerkt of gepubliceerd moeten worden. Voor huizen en bijgebouwen binnen het stu-
diegebied zijn we voor het platteland aangewezen op opgravingen in het westelijk deel van 
het zandgebied, vooral gelegen in de gemeente Oosterhout.

Het interpreteren van gebouwplattegronden in het zuidelijk deel van Nederland blijft 
moeilijk. Een chronologie zoals Waterbolk deze recent voor het gebied tussen Eems en 
IJssel heeft opgesteld, ontbreekt nog.9 Doordat synthetiserende studies voor de provincie 
Noord-Brabant ontbreken, is een actueel overzicht niet voorhanden. Door aan te sluiten 
bij de hiervoor genoemde regio’s buiten het studiegebied is het toch mogelijk de resul-
taten uit het studiegebied in een bredere context te plaatsen. De opgravingen in zowel 
Breda als in het Nederlandse deel van de HSL zijn alweer enige tijd geleden afgerond en 
nagenoeg allemaal gepubliceerd. Voor het Vlaamse deel van de HSL is er zelfs al een over-
zichtwerk, maar in hoeverre dit ook als een wetenschappelijke synthese mag worden aan-
gemerkt, valt nog te bezien.10

Daarnaast is het van belang om de resultaten uit het studiegebied te vergelijken met ar-
cheologisch onderzoek uit vergelijkbare gebieden. In de these van De Bont en Leenders 
kwamen de oorspronkelijke veenontginners vanuit het rivierengebied naar het zuiden. 
Indien dit juist is, zouden de huisplattegronden overeen moeten komen met die van an-

5   Zie hiervoor onder andere Hendrikx, Traditionele boerderijen.
6   Zie hiervoor als standaardwerk Theuws, Verhoeven en Van Regteren Altena, ‘Medieval Settlement at Domme-

len’; Verhoeven en Vreenegoor, ‘Middeleeuwse nederzettingen’.
7   Hiddink, Beekseweg te Lieshout.
8   Huijbers, Metaforiseringen in beweging.
9   Waterbolk, Getimmerd verleden.
10   Verbeek en Delaruelle, ‘De middeleeuwen op het HSL-traject’.
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dere veenontginningen, of op zijn minst enigszins moeten afwijken van het beeld uit de 
Kempen. De regio’s Waterland en het gebied rondom Leidsche Rijn te Utrecht lenen zich 
het beste voor een dergelijke vergelijking. Deze regio’s zijn uitgebreid archeologisch on-
derzocht en voor Waterland is een eerste synthese beschikbaar. Voor het gebied rondom 
Leidsche Rijn zijn de eerste basisrapporten recent verschenen, maar daarin zijn de ar-
cheologische resten ingebed in een groter historisch kader.

Om de resultaten uit het studiegebied in een groter kader te kunnen plaatsen, is het van 
belang om niet alleen de huisplattegronden, maar ook de nederzettingsstructuren waar-
binnen die zijn aangetroffen te vergelijken met andere gebieden. Daarbij richten we ons 
op de sporen uit zowel de volle als de late middeleeuwen van zand-Brabant. Omdat het in 
de praktijk niet altijd mogelijk blijkt gebouwplattegronden met zekerheid te dateren in de 
volle of de late middeleeuwen worden voor de onderzochte nederzettingen waar relevant 
beide perioden in de discussie meegenomen.

Een vergelijking met het oosten van Noord-Brabant wordt alleen op de hoofdlijn van 
de ontwikkeling van de nederzetting in het specifieke fysisch-geografische landschap ge-
maakt. Er is de laatste jaren in deze regio een groot aantal middeleeuwse nederzettingen 
opgegraven. Voor een aantal hiervan zijn basisrapportages verschenen, onder andere van 
de vindplaatsen Lieshout, Bakel, Nistelrode en Someren.11 Verwacht mag worden dat deze 
onderzoeken ons beeld van de bewoningsdynamiek de komende jaren zullen bijstellen, 
waaraan ook de te verwachten publicaties van de onderzoeken rondom Eindhoven zul-

Afb. 5.4 Reconstructie van een erf met een bootvormige boerderij uit de Kempen als hoofdgebouw in Eind-
hoven Museum.
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len bijdragen. Een vergelijking van het studiegebied met het gedateerde beeld van het 
Kempenproject is achterwege gebleven, juist omdat dit beeld inmiddels is ingehaald door 
nieuwe archeologisch onderzoek waarvan een synthese nog moet plaatsvinden. De onder-
zoeken van Nistelrode en Someren, maar ook die in de binnenstad van Sint-Oedenrode 
zullen leiden tot een bijstelling en verregaande nuancering van de bewoningsgeschiede-
nis van Oost- en wellicht ook Midden-Brabant. Het is daarbij te hopen dat dit nieuwe beeld 
ook aansluiting vindt met het beeld van de nederzettingsdynamiek in Noord-Limburg en 
Zuid-Gelderland.

5.2 Rurale huisplattegronden binnen het studiegebied

Het grootste deel van de nu bekende huisplattegronden is aangetroffen binnen de ge-
meentegrenzen van Oosterhout. Dit is het deel van het studiegebied dat het best is onder-
zocht en de overrepresentatie van Oosterhout is een gevolg van dit intensieve onderzoek. 
Hieruit kan niet worden geconcludeerd dat dit gebied dichter bewoond was dan andere de-
len van het gebied. Behalve Oosterhout bespreken we hier ook een vindplaats in Dongen.

Oosterhout

Markt Oosterhout
Tijdens de opgraving op de Markt in Oosterhout werden onder het kerkhof van de huidige 
Sint-Janskerk bewoningsresten aangetroffen uit de vroege en volle middeleeuwen.12 Deze 
paalsporen maken onderdeel uit van een bewoning op de Oosterhoutse akker die een klei-
ner onderdeel vormt van het middeleeuwse akkercomplex van de Leijsenakkers. Uit de 
sporen die op het diepste ontgraven niveau werden aangetroffen, werden vijf gebouwen 
geconstrueerd waaronder één Karolingisch gebouw uit de achtste en negende eeuw en 
één bootvormige plattegrond uit de volle middeleeuwen.

De bootvormige plattegrond is aangemerkt als een Dommelen A3 boerderij met een 
lengte van 17,10 meter. Op basis van het vondstmateriaal en het voorkomen van dit type 
binnen de vindplaats Dommelen heeft men voor deze plattegrond een datering aangehou-
den tussen de elfde en de dertiende eeuw. Daarbij dateren de onderzoekers de bootvorm 
nog scherper. Op grond van de aanvang van het kerkhof zou de woonplaats rond het eer-
ste kwart van de twaalfde eeuw moeten zijn verlaten.13

Leijsenstraat 2007 Oosterhout
In 2007 werd in een plangebied tussen de Leijsenstraat en de Veerseweg te Oosterhout 
een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.14 Hoewel de vraagstelling van het onderzoek zich 
richtte op de begrenzing van een nederzettingsterrein uit de ijzertijd en Romeinse tijd en 

11   Respectievelijk Hiddink, Beekseweg te Lieshout; Arnoldussen, Middeleeuwse bewoning te Bakel; Jansen, Bewo-
ningsdynamiek op de Maashorst; en De Boer en Hiddink, Opgravingen in Waterdael III.

12   Sam e.a., Graven op de Markt.
13   Sam e.a., Graven op de Markt, 33.
14   Koopmanschap en Oude Rengerink, Uitbreiding begraafplaats Veerseweg.
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het in beeld brengen van een deel van het beekdal van de Leije, werd onverwacht een mid-
deleeuws erf aangesneden. Het ging daarbij een bootvormige gebouwplattegrond met een 
lengte van minimaal dertien meter. Ook andere sporen werden aangetroffen, maar bin-
nen de beperkte oppervlakte van de proefsleuven konden hieruit geen structuren worden 
gereconstrueerd. Omdat het aangrenzende terreindeel niet kon worden onderzocht, kon 
niet de hele plattegrond worden vrijgelegd. Het aangesneden erf dateert uit de periode 
1050-1200 en lijkt te zijn gericht op een eerdere fase van de huidige Leijsenstraat. Samen 
met de gebouwplattegrond van de Markt zijn dit nu de enige bekende gebouwplattegron-
den uit de binnenstad van Oosterhout.

Oosterhout-Vlindervallei (Vrachelen 2A en 3)
Op Vrachelen 2A ging het om in ieder geval één erf bestaande uit een hoofdgebouw en 
enkele bijgebouwen. Voor Oosterhout-Vlindervallei is dit ‘huis 33’, voor Vrachelen 2A de 
huisplattegrond met de twee begeleidende erfgreppels. Als gevolg van de lichte construc-
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Afb. 5.5 De allesporenkaart van Oosterhout-Vlindervallei. In donkergrijs de natuurlijke depressies, in grijs 
de gebouwplattegronden en in zwart het tracé van de laatmiddeleeuwse Hondstraat.
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tiewijze van gebouwen uit deze periode konden niet alle bijgebouwen worden terugge-
vonden of met zekerheid worden aangetoond. In de daarop volgende periode, de elfde en 
het begin van de twaalfde eeuw, bestonden er naast elkaar verschillende erven. Eén plat-
tegrond valt daarbij op door zijn opmerkelijke omvang (gebouw 3).

De erven bestaan uit een hoofdgebouw met enkele bijgebouwen en één of meer water-
putten. Gedurende de twaalfde eeuw trad er een verschuiving van de erven op, waarbij de 
nieuwe erven georiënteerd lijken te liggen op een voorganger van de latere Hondstraat. 
Hierbij vormen de aangetroffen erven een lint aan de oostzijde van het opgegraven gebied 
terwijl er in deze periode aan de westzijde en in het midden geen erven meer voorkomen. 
Eén gebouw moet op basis van het aangetroffen vondstmateriaal worden gedateerd in de 
dertiende eeuw. De meest recente boerderijplattegrond werd aangetroffen in het ooste-
lijke deel van de werkputten op Vrachelen 2A. Het betreft een meerfasige boerderijplat-
tegrond in steenbouw. Van deze boerderij resteerden enkele uitbraaksleuven van muren 
en een deel van een rode plavuizenvloer. Ook de waterput was bewaard gebleven. Hier-
bij ging het om een betonnen pijp met een bakstenen opbouw. Omdat de oudste fase van 
deze boerderij uit de late zestiende eeuw dateert, valt deze buiten de hier onderzochte pe-
riode en wordt hierop niet verder ingegaan.

In verschillende opeenvolgende opgravingscampagnes werd tussen 1998 en 2001 op 
Vrachelen 3 door de gemeentelijke archeologische dienst van de gemeente Oosterhout 
een nederzetting opgegraven die heeft bestaan van de late Karolingische periode tot en 
met het begin van de dertiende eeuw.15 De opgravingen werden niet aansluitend uitge-
voerd, maar waren afhankelijk van de beschikbaarheid van gronden die voor dit doel tijde-
lijk door de gemeente uit de verpachting werden genomen. De afzonderlijke campagnes 
werden in de administratie op tekening en bij de vondsten aangeduid als ‘erf ’. Zo was de 
eerste campagne in 1998 erf 1 en de laatste campagne in 2004 erf 12. Deze aanduiding als 
erf heeft daarbij niets te maken met de feitelijke laatmiddeleeuwse erven die tijdens het 
onderzoek werden aangetroffen. Na afronding van de opgraving op erf 12 in 2004 kwam 
het veldonderzoek in de nieuwbouwwijk Vrachelen 3 gereed. Daarna is tijdens het bouw-
rijp maken van het gebied nog een aantal wegcunetten archeologisch begeleid en daarbij 
gedocumenteerd als erf 13.

De hier gebruikte resultaten voor Oosterhout-Vlindervallei zijn gebaseerd op een uit-
werking van de opgravingen die plaatsvonden tussen 1998 en 2001. Deze uitwerking 
vond samen met die van Vrachelen 2A plaats in 2001 in het kader van dit proefschrift. 
Daarna deed zich in 2011-2013 de mogelijkheid voor om een deel van de opgravingsge-
gevens nader uit te werken voor wat betreft de gebouwplattegronden.16 Hierdoor kunnen 
we ons nu baseren op de volledige vindplaats Oosterhout-Vlindervallei en niet alleen op 
de resultaten van de uitwerking uit 2001. Het gaat daarbij om een basale dataset voor wat 
betreft de ontwikkeling van de nederzetting op Vrachelen 3 waarmee een vergelijk moge-
lijk wordt met het archeologisch onderzoek uit 2008-2012 in de naburige nieuwbouwwijk 
De Contreie. Hierdoor ontstond voor het eerst een overzicht van de middeleeuwse bewo-
ningssporen in Vrachelen 3. De verwachting is dat wanneer in 2014 alle onderzoeken zijn 
gerapporteerd de impact van het archeologisch onderzoek op Vrachelen in de gemeente 

15   Koopmanschap, Tussen scherf en plattegrond.
16   Koopmanschap, De huisplattegronden van Vrachelen 3-Vlindervallei.
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Oosterhout vergelijkbaar zal zijn met de impact van Breda-West en het onderzoek op het 
HSL tracé. Hier wordt volstaan met een beschrijving van de relevante onderdelen en ont-
wikkeling van de aangetroffen huisplattegronden en de indeling van de (woon)erven.

Zoals bij de introductie van Oosterhout-Vlindervallei in paragraaf 1.7 al naar voren 
kwam, ging het bij deze opgraving om een vlakdekkend onderzoek van meer dan vier 
hectare. De veldfase duurde uiteindelijk zes jaar, inclusief de archeologische begeleiding 
van de wegcunetten. Bij de opgravingen heeft de gemeentelijke dienst ervoor gekozen 
een relatief eenvoudige velddocumentatie aan te houden. De veldtekeningen zijn geadmi-
nistreerd tijdens de campagne en de vondsten per spoor per campagne. Hoewel de uit-
werking door deze werkwijze zeker niet werd versneld, bleek het mogelijk om de belang-
rijkste ontbrekende gegevens alsnog te verkrijgen uit de combinatie van veldtekeningen, 
coupetekeningen en vondstkaartjes. Afbeelding 5.5 geeft een overzicht van de gebouw-
plattegronden. In de uitwerking zijn als eerst alle vondsten gedetermineerd en onderge-
bracht in een digitale vondstdatabase. Vervolgens is begonnen aan de uitwerking van de 
veldtekeningen. Hiertoe zijn alle sporen in AutoCad gedigitaliseerd op basis van de op de 
veldtekeningen aanwezige coördinaatparen. Bij de uitwerking van 2012-2014 zijn vervol-
gens per gebouwplattegrond de sporen gecontroleerd aan de hand van de veldtekeningen. 
De meeste van die plattegronden zijn in het veld herkend en als zodanig op de veldteke-
ning ingetekend. Zij zijn in de uitwerking vervolgens gecontroleerd en waar nodig bijge-
werkt op basis van de coupetekeningen of de coupefoto’s. Ook bleken in het veld enkele 
plattegronden gemist te zijn die op basis van de digitale sporenkaart alsnog konden wor-
den toegevoegd. De uiteindelijke plattegronden zijn vervolgens ingedeeld in hoofdgebou-
wen en bijgebouwen. Hoofdgebouwen zijn die gebouwen waarvoor een woonfunctie kan 
worden verondersteld. Bijgebouwen zijn alle andere gebouwen met een opslag-, werk- of 
niet nader te duiden functie. De bijgebouwen zijn daarna nog onderverdeeld op basis van 
het aantal palen van de structuur, zodat de beschrijving overeenkomt met die van verge-
lijkbare vindplaatsen.

Nadat de afzonderlijke gebouwstructuren waren beschreven, zijn de plattegronden ver-
volgens gekoppeld met de vondstdatabase en is per structuur gekeken welke vondsten 
bij de structuur hoorden. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen vondsten uit het hoofd-
gebint, vondsten uit de andere paalkuilen van de structuur en vondsten uit eventuele re-
paratiekuilen. Bij aardewerk is ook gekeken naar het voorkomen van bakselsoorten per 
plattegrond. In de voorbereiding van de uitwerking was al een overzicht gemaakt van de 
datering van bakselsoorten binnen de opgravingen van het Bredase Savalterrein en de ver-
schillende erven uit de opgravingen in Breda-West. Hierdoor was een referentiekader voor 
de bakseldateringen beschikbaar dat daarna is uitgebreid met de vondsten van Ooster-
hout-Vlindervallei. Op dit moment in de uitwerking konden we beschikken over een alle 
sporenkaart, een gebouwencatalogus en een datering per gebouw. De drie laatste stappen 
in de uitwerking bestonden uit het afbakenen van de afzonderlijke middeleeuwse erven, 
het controleren van de dateringen aan de hand van de evolutie van gebouwplattegronden 
elders in Zuid-Nederland en het beschrijven van de nederzettingsontwikkeling.

Voor de afbakening van de afzonderlijke erven helpt het dat de gebouwplattegronden 
van Oosterhout-Vlindervallei meestal bestonden uit enkelvoudige plattegronden. Slechts 
in vier of vijf gevallen was er reden om te veronderstellen dat een oudere boerderij was af-
gebroken en nagenoeg op dezelfde plaats herbouwd. Op basis van de oversnijdingen van 
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de sporen en de vondsten uit de coupes kon worden afgeleid wat de oudste plattegrond 
was en welke sporen behoorden tot de herbouw. Op een enkele plattegrond na zijn er geen 
erfgreppels aangetroffen. De vele greppels die de twaalfde-eeuwse en oudere sporen over-
snijdingen zijn recenter en horen bij het agrarisch grondgebruik van de toen al verlaten 
nederzetting. Protosteengoed en vroeg roodbakkend aardewerk uit deze greppels bevesti-
gen een datering hiervan in de eerste helft van de dertiende eeuw. Voor de afbakening van 
de erven ben ik uitgegaan van twee elementen die op een erf aanwezig moeten zijn: het 
hoofdgebouw en een waterput. Bijgebouwen zijn in de regel lichter gefundeerd, wat bete-
kent dat deze niet noodzakelijkerwijs worden teruggevonden. Met een gemiddelde spoor-
diepte van twintig tot vijfentwintig centimeter kunnen we voor Oosterhout-Vlindervallei 
echter constateren dat hier ook de meeste bijgebouwen zijn teruggevonden.

De indeling van de erven op Oosterhout-Vlindervallei is niet uniform. Gedurende de 
laat-Karolingische fase omvatte een erf een hoofdgebouw en twee bijgebouwen, zijnde 
een zes- en vierpalig gebouw. Ter vergelijking: de laat-Karolingische boerderijplattegrond 
van Oosterhout-Vrachelen 2A bezat geen bijgebouwen, maar wel een dubbele erfgreppel. 
De afstand tussen twee gelijkdaterende erven is minder dan tweehonderd meter. Voor de 
tiende- en de elfde-eeuwse erven geldt dat het grootste erf circa vierhonderd vierkante me-
ter groot was. Voor de twaalfde-eeuwse erven is dit met gemiddeld tweehonderd vierkante 

10 meter

Afb. 5.6 Een voorbeeld van herbouw van een hoofdgebouw: structuur 57 (blauw) en 58 (geel). Vermoedelijk 
vormen de blauw gekleurde gebintparen de herbouwfase.
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meter een stuk kleiner. In de tiende en elfde eeuw hebben de erven ook de meeste bijge-
bouwen. Eén erf heeft er niet minder dan zes. Getuige de resten van een oven met resten 
van ertsverwerking en metaalbewerking gaat het hier om een metaalbewerker. Het erf was 
ingericht als dat van een ambachtsman. Op de erven daterend uit de twaalfde eeuw valt 
het aantal bijgebouwen terug naar één, hoewel deze bijgebouwen in de regel wel groter 
zijn dan in de voorgaande perioden van bewoning op Oosterhout-Vlindervallei. Achtpa-
lige structuren lijken hier de norm te zijn geweest en in twee gevallen is een Dommelen 
A1 boerderij met twee gebintparen aangemerkt als bijgebouw op basis van de nabijheid 
van een groter hoofdgebouw en een overeenkomstig vondstassemblage die erop duidt dat 
beide gebouwen hebben behoord bij een gelijktijdig erf.

Samen met de aangrenzende opgraving van Vrachelen 2A laten de opgravingen op 
Oosterhout-Vlindervallei een ontwikkeling zien van diverse boerenerven vanaf de laat-
Karolingische periode tot en met de vroege dertiende eeuw. In totaal werden op Ooster-
hout-Vlindervallei meer dan 95 afzonderlijke gebouwen teruggevonden. De lengte van de 
hoofdgebouwen werd gedurende de volle middeleeuwen steeds groter, al bestond er tus-
sen gelijktijdig bestaande gebouwen ook variatie (zie ook grafiek 4). Gedurende de elfde 
en vroege twaalfde eeuw was bijvoorbeeld het kleinste hoofdgebouw 5,9 meter lang en het 
grootste maar liefst 30,6 meter. Dat laatste is wel bijzonder groot. Bij gebrek aan daterend 
vondstmateriaal kan deze grote boerderij niet specifiek aan het begin van de nederzetting 
worden geplaatst en dus ook niet worden geïnterpreteerd als eerste ontginningshoeve. 
Eerder zal het verschil in afmeting moeten worden gezocht in een persoonlijke voorkeur 
van de bewoner van het huis, die hiermee een ons onbekende status of positie binnen de 
gemeenschap wenste te benadrukken. Zouden we dit gebouw buiten beschouwing laten 
dan bedraagt de lengte van het grootste gebouw in deze periode 21,6 meter.

Het nederzettingspatroon van Oosterhout-Vlindervallei veranderde dus in de loop van 
de tijd van solitair liggende erven in de late Karolingische periode naar een clustering van 
meerdere woonerven rond een aantal natuurlijke vennen in de vroege elfde eeuw. Gedu-
rende de twaalfde eeuw lijkt de oriëntering op deze vennen te zijn losgelaten en richtte de 
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Grafiek 4 De ontwikkeling van de lengte van de hoofdgebouwen op Vrachelen 3-Vlindervallei 

van de late tiende tot en met de vroege dertiende eeuw
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Afb. 5.7 In het voorjaar van 2010 werd op Oosterhout-Contreie archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het 
merendeel van de sporen houdt verband met bewoning en begravingen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd, 
maar er werden ook huisplattegronden uit de volle en late middeleeuwen aangetroffen. Op de foto een van 
deze plattegronden direct na het couperen van de sporen. De aangetroffen huisplattegronden op Vrache-
len 4 en 5 komen overeen met de plattegronden van Oosterhout-Vlindervallei.

Afb. 5.8 Gedurende verschillende opgravingscampagnes heeft ook de Nederlandse Jeugdbond voor Ge-
schiedenis mee gegraven in Oosterhout-Vlindervallei (foto archief gemeentelijke archeologische dienst).
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Periode

a (850-950)

b (1000-1150)

c (1150-1225)

d (1000-1200)

z (ijzertijd)0 100 meter

Afb. 5.9 De resultaten van het archeologisch onderzoek in Oosterhout-Vlindervallei. De grijze gebouwplat-
tegronden bleken niet te dateren op basis van het archeologisch vondstmateriaal.

Afb. 5.10 De resultaten voor de middeleeuwse gebouwplattegronden in Oosterhout-Contreie. De grijze 
plattegronden konden bij gebrek aan daterend vondstmateriaal niet worden gedateerd.

Periode

b (1000-1150)
c (1150-1225)
d (1000-1200)0 100 meter
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nederzetting zich op een voorloper van de Hondstraat. Hierbij is een lintbebouwing ont-
staan. Ik kom hier in hoofdstuk 10 op terug.

Klein-Steelhoven (Oosterhout)
In de periode 1999-2001 deed de gemeentelijke archeologische dienst van de gemeente 
Oosterhout in vier verschillende campagnes onderzoek op het bedrijvenpark Industrie-
park.17 Direct ten noorden van de Rijksweg A59 ligt in de huidige gemeente Geertruiden-
berg de locatie van de laatmiddeleeuwse nederzetting Steelhoven. Dit gehucht Steelhoven 
lag op de dekzandrug waarop ook Den Hout en Geertruidenberg liggen en tussen deze 
beide plaatsen in.18 In de Tachtigjarige Oorlog werd Steelhoven deels omgevormd tot een 
militaire schans, waarbij het gehucht waarschijnlijk moest worden verlaten. De bewo-
ningsresten gaan nu schuil onder grote kascomplexen. De weg langs de schans, de Steel-
hovense Straat, bleef wel in gebruik. Voor delen van deze weg zijn uit historische bron-
nen verschillende namen bekend. De meeste daarvan zijn varianten van Steelhovense 
Straat en deze naam wordt hier gebruikt voor het geheel van deze landroute. Uiteindelijk 
resulteerde wateroverlast in de aanleg van de Steelhovense dijk aan de westzijde van de 
straat. Ten zuiden van de Rijksweg A59 was deze dijk bij aanvang van de opgravingen in 
1999 nog deels intact, daarna is deze bij de aanleg van het Industriepark grotendeels op-
geruimd.

De oudste vermelding van Steelhoven gaat terug tot 1213. Dan is het één van de neder-
zettingsnamen die worden genoemd in de schenkingsakte met privileges van de Hol-
landse graaf aan de poorters van Geertruidenberg.19 Hoewel het hier vermelde Sthenlo 
waarschijnlijk slaat op het grotere gehucht aan de noordzijde van de huidige Rijksweg, 
mag worden verondersteld dat het opgegraven erf aan de zuidzijde daarvan in 1213 ook tot 
Steenlo en daarmee tot het graafschap Holland behoorde. Dat de latere tol werd gesitu-
eerd aan het zuidwestelijke uiteinde van de Steelhovensedijk, pleit hiervoor. Klein-Steel-
hoven is daarmee de enige Hollandse rurale nederzetting binnen het studiegebied die tot 
op heden is onderzocht.

Al tijdens de opgravingen werd vastgesteld dat niet Steelhoven zelf, maar een kleine uit-
loper van het gehucht werd opgegraven. Die is eveneens in historische bronnen bekend, 
en wel onder de naam Cleyn Stelo, ofwel Klein-Steelhoven.20 Bij het onderzoek bleken uit 
verschillende periodes nederzettingsresten bewaard. Uit de late bronstijd en vroege ij-
zertijd was een compleet woonerf aanwezig, gedomineerd door een vijfentwintig meter 
lange huisplattegrond van het type Oss 2 naast vier bijgebouwen. Gelijktijdig met dit erf 
werden aan de oostzijde enkele eenschepige gebouwen aangetroffen die dateren uit de 
vroege ijzertijd. Van geen van deze gebouwen kon worden vastgesteld of het hier ging om 
woonstalhuizen of om bijgebouwen. Alleen de onderzijden van de diepere sporen waren 
bewaard gebleven.

De tweede bewoningsfase dateert van de late elfde tot in de dertiende eeuw. Het gaat 
daarbij om minstens twee erven, waarvan er één maar zeer gedeeltelijk kon worden op-

17   Koopmanschap, Dijk en Spoelstra, Uitwerking opgraving Weststad3/Steelhoven.
18   Dijk, ‘Hoe oud is de landweg’.
19   Koch (red.), Oorkondenboek van Holland en Zeeland I, 510-513, nr 334 (21 september 1213).
20   Dijk en Buiks, Weststad III, een lege vlek?
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gegraven. Het meest omvangrijke erf bestaat uit twee huisplattegronden. De oudste daar-
van had een lengte van 13,2 meter en was van het type Dommelen A1. De opvolger had 
een lengte van 16 meter en was van het type Dommelen A2. De boerderij is minimaal één 
keer op dezelfde plaats opnieuw opgebouwd, waarbij de boerderij drie meter werd ver-
groot. Op basis van het dateerbare vondstmateriaal wordt de oudste fase gedateerd tussen 
1150 en 1275, en de tweede tussen 1150 en 1325. Bij deze oudste boerderij in twee fasen 
hebben vier vijfpalige spiekers gehoord. Van de derde en de vierde hiervan kan op basis 
van de oversnijding van de sporen worden verondersteld dat deze niet gelijktijdig hebben 
bestaan. De conclusie is dat dit erf heeft bestaan uit een huisplattegrond en ten minste 
twee gelijktijdige spiekers.

Het tweede middeleeuwse erf bestond uit twee bijgebouwen die op basis van het aange-
troffen vondstmateriaal uit de late dertiende eeuw zouden dateren. Bij gebrek aan andere 
structuren en perceelsgreppels is het moeilijk om deze twee bijgebouwen als erf te kun-
nen interpreteren.

De derde en laatste bewoningsfase dateert uit de late vijftiende, maar waarschijnlijker 
zestiende eeuw en bestaat uit de restanten van een mesthoop. Resten van een bijbehoren-
de boerderij en bijgebouwen ontbreken. Wanneer het hoofdgebouw van dit erf een boer-
derij op bakstenen poeren is geweest, dan is het begrijpelijk dat van dit gebouw tijdens de 
opgraving geen resten zijn aangetroffen. Een boerderij op poeren laat niet veel sporen in 
de bodem na. Bovendien is een deel van dit vermoede erf buiten de opgravingsputten ge-
bleven. Mesthoop, boerderij op poeren en een Vlaamse schuur hebben dan behoord tot 
hetzelfde erf.

Bij vergelijking van de vindplaats Oosterhout-Steelhoven met de vindplaats Oosterhout-
Vlindervallei valt op dat de laatste bestaat uit een groep van meer erven die duidelijk wa-

0 20 meter

Afb. 5.11 Het laatmiddeleeuwse 
erf van Oosterhout-Steelhoven 
met in twee kleuren grijs de twee 
huisplattegronden en in rood de 
vier verschillende spiekers. Ver-
ondersteld wordt dat alle vier 
deze elementen onderdeel zijn 
van hetzelfde maar uit meerdere 
fasen bestaande erf.
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ren geclusterd. Oosterhout-Steelhoven bestaat in de laatmiddeleeuwse fase uit slechts een 
enkel erf op een hoger in het landschap liggende dekzandrug. Verschillende erven op 
Oosterhout-Vlindervallei hebben gelijktijdig bestaan en de bewoners zullen met elkaar 
contact hebben gehad. De bestaanswijze van deze bewoners is niet duidelijk. Er zijn mi-
nieme aanwijzingen aangetroffen voor akkerbouw. Wel kon op deze vindplaats de aanwe-
zigheid van runderen, paarden en varkens worden aangetoond, waarbij wordt veronder-
steld dat het gaat om dieren die op de erven werden gehouden. Hoewel het niet voor de 
hand ligt, kan niet worden uitgesloten dat de aangetroffen dierlijke resten afkomstig zijn 
van dieren van elders die omwille van hun vlees in Oosterhout-Vlindervallei zijn terecht-
gekomen. De aanwezigheid van schapen kan enkel indirect worden afgeleid uit de aanwe-
zigheid van spinsteentjes en archeobotanische aanwijzingen voor de nabijheid van heide-
velden in de directe omgeving.

Dongen

Dongen-Achterhuizen
Als enige onderzoekslocatie binnen het studiegebied stelt de vindplaats Achterhuizen in 
Dongen ons in staat om een nederzettingsterrein aan de rand van het veen nader te bestu-
deren. De vindplaats is archeologisch beperkt onderzocht en grotendeels in situ bewaard. 
De middeleeuwse woonplaats maakt nu deel uit van de nieuwbouwwijk De Beljaart en ligt 
duidelijk herkenbaar in het landschap.

De vindplaats bestaat uit een rechthoekige woonblok op de overgang van een lage dek-
zanduitloper in de oude veengronden. Via een ‘sticht’ (steeg) of ontginningsweg werd het 
afzonderlijke erf verbonden met de laatmiddeleeuwse ontginningsas van de Hoge en Lage 
Ham in Dongen. In 2006 werd door middel van een oppervlaktekartering en een analyse 
van de hoogtekaart vastgesteld dat de ligging van de ontginningsweg overeenkwam met 
de woonplaats die op dat moment nog herkenbaar was.21 Ook werd daarbij vastgesteld hoe 
men destijds tot de locatiekeuze voor de ‘stichten’ aan de noordzijde van de ontginningsas 
van de beide Hammen was gekomen: de hoogtekaart toont duidelijk een slingerend ver-
loop van de onderliggende lage dekzandrug. Het verloop van deze dekzandrug komt op de 
historische kaarten overeen met de ligging van verschillende woonplaatsen. Bij de aanleg 
van de ‘stichten’ was de rand van het zand te midden van het veen opgezocht om de boer-
derijen te bouwen. Hierdoor bleef men dicht bij het te ontginnen land, maar had men wel 
de voordelen van het bouwen op een vaste ondergrond.

Op basis van dit in 2006 uitgevoerde onderzoek werd daarna de complete vindplaats 
Achterhuizen aangemerkt als behoudenswaardig en als cultuurhistorisch relict be-
schermd. Nieuwe ontwikkelingen maakten dat eind 2009 een nieuw onderzoek op de 
vindplaats noodzakelijk werd.22 De gemeente wenste beperkte woningbouw mogelijk te 
maken op de kop van de archeologische vindplaats. Het onderzoek werd uitgevoerd door 
middel van een proefsleuf ter hoogte van de voorziene nieuwbouw. Hierdoor bleef de om-
vang van het archeologisch onderzoek beperkt tot dit deel van het terrein. Op basis van de 
aangetroffen bodemopbouw bleek de vindplaats Achterhuizen niet uit één, maar uit twee 

21   Koopmanschap, Oppervlaktekartering Beljaart.
22   Koopmanschap, Spoelstra en Craane, Proefsleuvenonderzoek locatie Achterhuizen.
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fasen te bestaan. Op basis van een veraarde veenlaag met daarboven een homogeen ge-
roerd grondpakket kon worden vastgesteld dat Achterhuizen als ontginningssticht naar 
het noorden was uitgebreid nadat de omliggende gronden in ontginning waren genomen. 
Door het opbrengen van een pakket grond van meer dan een meter dik werd het opper-
vlak van het laatmiddeleeuwse erf van Achterhuizen in noordelijk richting uitgebreid. Het 
oorspronkelijke erf moet daarom kleiner zijn geweest, mogelijk net groot genoeg voor een 
enkele ontginningshoeve.

5.3 Rurale gebouwplattegronden buiten het studiegebied

Met de hiervoor besproken vindplaatsen en onderzoeken zijn de rurale nederzettingen 
binnen het studiegebied aan de orde geweest. Het aantal onderzochte vindplaatsen is be-
perkt en er bestaat een scheve verhouding tussen het enigszins onderzochte zandgebied 
en het nagenoeg niet onderzochte veengebied. Hopelijk verandert deze situatie in de na-
bije toekomst, zodat er ook gegevens beschikbaar komen over huisplattegronden uit rura-

Dordrecht-Gezondheidspark
Dordrecht-MOK-veld

Waterland

Ekeren-hetLaar
OmgevingBrecht

Nispen

Breda(divers)

Oosterhout-Vrachelen
Udenhout

Dommelen
Someren

Lieshout

Nistelrode

Huis Malburg
Stenen Kamer

Utrecht-Groenendijk
Utrecht-Hoge Weide

Gouda

Afb. 5.12 De rurale nederzettingen waarmee de nederzettingsresten uit het studiegebied worden vergele-
ken. De ligging van de afzonderlijke opgravingen binnen de gemeente Breda is weergegeven in afb. 5.13. 
Niet opgenomen zijn de vindplaatsen in Oost-Nederland.
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le nederzettingen in het veengebied. In deze paragraaf kijken we naar vindplaatsen buiten 
het studiegebied die bruikbaar vergelijkingsmateriaal kunnen leveren.

HSL Vlaanderen

Op het HSL tracé door de provincie Antwerpen werden drie vindplaatsen aangetroffen 
met archeologische bewoningssporen uit de volle en late middeleeuwen. Het gaat daar-
bij op de vindplaatsen Brecht-Zoegweg (1), Brecht-Hanenpad (2) en Ekeren-Het Laar(3).23

Voor Brecht-Zoegweg (1) is vastgesteld dat het om een rurale nederzetting gaat die in de 
vroege achtste eeuw werd bewoond en daarna al snel weer werd verlaten. De nederzetting 
ligt op de rand van een lage dekzandrug en de omvang van de bewoning is relatief klein, 
waarbij moet worden opgemerkt dat maar een deel van de nederzetting kon worden opge-
graven. De begrenzing van de nederzetting werd daarbij niet vastgesteld. Voor bewoning 
van de nederzetting in de negende eeuw hebben de onderzoekers geen aanwijzingen aan-
getroffen. Daarna is sprake van een tweede bewoningsfase, die mogelijk al in de tiende 
eeuw begon en die zeker is voor de elfde en twaalfde eeuw. Daarna werd de nederzetting 
opnieuw verlaten.24

Gedurende de achtste eeuw waren er vijf afzonderlijke boerderijen die niet noodzakelij-
kerwijs gelijktijdig hebben bestaan. Het gaat om eenschepige plattegronden met een leng-
te die varieert tussen de 7,5 en tien meter en een breedte tussen de vijf en zes meter. Voor 
de nederzetting in de volle middeleeuwen gaat het om zes bootvormige plattegronden van 
het type Dommelen A1. De drie grootste plattegronden hadden een (deels gereconstru-
eerde) lengte van zeventien meter en een breedte van circa tien meter.25 De kleinere ge-
bouwen zouden tussen de dertien en veertien meter lang zijn geweest. Een breedte kon 
bij gebrek aan wandpalen niet worden gereconstrueerd. Ook werden enkele bijgebouwen 
uit de elfde en twaalfde eeuw aangetroffen, maar dit waren er aanzienlijk minder dan op 
Oosterhout-Vlindervallei. De erven uit de elfde en twaalfde eeuw werden door middel van 
greppels van elkaar gescheiden.

Op een dekzandrug en op de rechteroever van de Kleine Aa of Weerijsbeek ligt de vind-
plaats Brecht-Hanenpad (2). Net als bij Brecht-Zoegweg kon in het kader van het archeo-
logisch onderzoek voor de HSL maar een deel van de vindplaats worden opgegraven.26 
Wel is duidelijk dat van de drie aangetroffen nederzettingsterreinen Brecht–Hanenpad de 
meest omvangrijke is. De datering van deze nederzetting valt van de achtste eeuw tot en 
met de twaalfde eeuw. Op basis van de aangetroffen randfragmenten van aardewerk uit de 
Maasvallei, gecombineerd met enkele C14-dateringen, wordt het verlaten van dit deel van 
de nederzetting aan het Hanenpad gedateerd in het tweede kwart van de twaalfde eeuw.27 
Net als op Vrachelen en op Brecht-Zoegweg zijn er op Brecht-Hanenpad ook enkele struc-
turen uit de Karolingische tijd aangetroffen. Het gaat daarbij om een eenbeukige huisplat-
tegrond met een afmeting van 10 bij 4,5 meter.

23   Verbeek en Delaruelle, ‘De middeleeuwen op het HSL-traject’, 265.
24   Verbeek en Delaruelle, ‘De middeleeuwen op het HSL-traject’, 272-273.
25   Verbeek en Delaruelle, ‘De middeleeuwen op het HSL-traject’, 267.
26   Verbeek en Delaruelle, ‘De middeleeuwen op het HSL-traject’, 273.
27   Verbeek en Delaruelle, ‘De middeleeuwen op het HSL-traject’, 289.
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De huisplattegronden uit de volle middeleeuwen zijn onder te verdelen in drie groe-
pen. Het merendeel van de gebouwen bestaat uit bootvormige plattegronden met rechte 
gebintpalen. Hierin zijn alle vier typen uit de Dommelen-typologie vertegenwoordigd. Als 
tweede groep zijn er meerdere gebouwplattegronden aangetroffen met een wandgrep-
pel.28 Vermoed wordt dat bij een deel van deze gebouwen de wand een dragende functie 
heeft gehad, vaak ondersteund door één of meer middenstaanders. De afmetingen van 
deze wandgreppelgebouwen loopt sterk uiteen en in een aantal gevallen lijkt de construc-
tie op verschillende momenten te zijn uitgebreid. Hierbij kan niet worden uitgesloten dat 
delen van een omheining langs de plattegrond mogelijk ten onrechte als onderdeel van 
de huisplattegrond zijn aangemerkt. De derde en laatste groep van gebouwen uit de vol-
le middeleeuwen op Brecht-Hanenpad bestaat uit vier tweebeukige gebouwen. De eerste 
twee hiervan hebben een lengte van gemiddeld elf meter en een breedte van zes tot 6,5 
meter. De andere twee zijn iets groter en hebben een lengte van veertien en achttien me-
ter en een breedte van acht meter. Deze vier gebouwen zijn geïnterpreteerd als mogelijke 
schuren.

Op Ekeren-Het Laar (3) werden twee erven aangetroffen. Het eerste dateert uit de twee-
de helft van de elfde eeuw en het tweede uit de eerste helft van de twaalfde. Bij gebrek aan 
erfgreppels of andere aanwijzingen voor een erfbegrenzing is onduidelijk of men hier het 
volledige erf heeft kunnen opgraven en hoe beide erven zich in tijd tot elkaar verhouden. 
De aangetroffen bootvormige (huis)plattegronden op Ekeren-Het Laar hebben een lengte 
die varieert van 17,5 meter tot 20,5 meter. Alle gebouwen zijn van het type Dommelen A1. 
Ook werden er twee vijfpalige hooimijten aangetroffen, ieder met een diameter van circa 
3,5 meter. Opmerkelijk is dat net als op Steelhoven en in mindere mate op Vrachelen 3 de 
volmiddeleeuwse bewoningssporen op het Vlaamse deel van het HSL tracé vaak vergezeld 
gaan door nederzettingssporen uit de ijzertijd. Blijkbaar had men gedurende beide peri-
ode een voorkeur voor deze vestigingsplaatsen en werden in beide perioden gelijksoortige 
locaties uitgekozen.

HSL Nederland

De onderzoekers op het HSL tracé in Nederland hebben aansluiting gezocht bij het gro-
tere onderzoekskader zoals Leenders dit in 1996 uiteenzette.29 Hierbij onderscheidt Leen-
ders een bevolkingsontwikkeling in drie verschillende perioden. Iedere periode kent een 
eigen dynamiek, zowel in bevolkingsgroei als in ontwikkeling van bestuurlijke structu-
ren. De eerste uitbouwperiode vindt plaats tussen 1000 en 1150, een tweede tussen 1150 
en 1245 en daarna een derde periode tussen 1245 en 1350. Deze derde en laatste benoemt 
hij als de ‘explosieve periode’. De eerste periode kenmerkt zich door de vele nieuwe ne-
derzettingen en ontginningen, bevolkt vanuit de dichtbevolkte Belgische leemgebieden. 
Gedurende de tweede periode vond de uitbouw plaats van de nederzettingen uit de eerste, 
waarbij bestaande akkerarealen werden vergroot en waar mogelijk ook werden geïntensi-
veerd. De gerechtsheerlijke verhoudingen veranderden gedurende deze tweede periode, 
enerzijds door een afbrokkeling van de tot dan toe bestaande verhoudingen en anderzijds 
door druk van de landsheren en hun vazallen. In de derde periode, de fase met volgens 
Leenders een explosieve groei, is de uitgifte van nieuwe landbouwgrond en veengronden 
de motor achter een groei van zowel de bevolking als het aantal nederzettingen. Ditmaal 
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kwamen de mensen niet zozeer uit de Belgische leemgebieden, maar vooral vanuit Vlaan-
deren.

In totaal werden er op het HSL tracé meerdere erven uit de tiende tot en met de twaalf-
de eeuw opgegraven. Niet al deze erven waren gelijktijdig of even lang bewoond. Zij be-
stonden uit een hoofdgebouw met één of meer bijgebouwen en een waterput. Veel van de 
hoofdgebouwen op dit deel van het HSL tracé lieten reparaties zien; op de vindplaats van 
Effen-Noord werd een gebouw aangetroffen dat tot driemaal toe op dezelfde plaats werd 
herbouwd.30

Op de vindplaatsen Westerik, Bierensweg, Effen-Noord en Vinkenburg werden verschil-
lende erven opgegraven. Op alle vier de vindplaatsen gaat het daarbij om geïsoleerde er-
ven met een bootvormige huisplattegrond, een waterput en enkele bijgebouwen. Duide-
lijke hooimijten zijn bij deze erven niet aangetroffen. De afmetingen van de bootvormige 
huisplattegronden lagen gemiddeld tussen de 20 en 22 meter, waarbij de plattegrond van 
Vinkenburg met een lengte van slechts 13 meter aanzienlijk kleiner was. De breedte van 
deze plattegronden varieerde sterker: tussen de 6,6 en 12,8 meter. Op basis van archeo-
botanisch onderzoek blijkt dat de vier erven uit het Nederlandse HSL onderzoek gedu-
rende de middeleeuwen in een open landschap lagen, met bosschages, akkers en weide-
gronden. Ook werden in diverse monsters aanwijzingen gevonden voor de nabijheid van 
heidevelden.

Tabel 5.1 Afmetingen van hoofdgebouwen

Vindplaats Lengte in m. Breedte in m.

HSL-Nederland 20-22 6,6-12,8

Oosterhout-Vlindervallei 11e-12e eeuw Gemiddeld 14 –

Oosterhout-Vlindervallei 13e eeuw Gemiddeld 16 –

Breda 

Bij archeologisch onderzoek in Breda zijn de afgelopen jaren op verschillende plaatsen 
bewoningssporen uit de volle en late middeleeuwen aangetroffen. Naast de grote projec-
ten zoals Breda-West en het HSL tracé dat over het grondgebied van Breda loopt, zijn ook 
kleinere projecten uitgevoerd. Voor een vergelijking met rurale nederzettingen in het stu-
diegebied zijn de belangrijkste onderzoeken hierna op een rij gezet. Het onderzoek op de 
vier vindplaatsen uit het HSL onderzoek in Nederland is al besproken. Daarom volgen 
hierna als eerste de resultaten van het onderzoek in Breda-West. Daarna komen de klei-
nere terreinen aan de orde, in de volgorde Greeneryterrein en het nabij gelegen Savalter-
rein, het Schoolakkerplein te Ginneken, een locatie aan de Haagdijk en één aan de west-
zijde van Ulvenhout.

28   Voor dit en het volgende: Verbeek en Delaruelle, ‘De middeleeuwen op het HSL-traject’, 276-297.
29   Leenders, Van Turnhoutervoorde; Kranendonk en Van de Kroft, Witte vlekken ingekleurd, 361.
30   Structuur STR10EFN, STR11EFN, STR16EFN en STR17EFN; Kranendonk en Van de Kroft, Witte vlekken inge-

kleurd, 327.
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Breda-West
Voorafgaand aan de ontwikkeling van onder andere een industrieterrein en een voetbal-
stadion in Breda-West werd op de drie oude akkercomplexen Steen-, Huif- en Emerakker 
archeologisch onderzoek uitgevoerd.31 De vroegmiddeleeuwse sporen die hier zijn aange-
troff en, werden al in hoofdstuk 3 aangestipt. Hier ligt de focus op de resten uit de volle 
en late middeleeuwen. Berkvens stelt dat de aangetroff en resten tussen de opgravingen 
aansluiten bij het beeld van een groot open akkercomplex met langs de rand mogelijk één 
of meer nederzettingen.32 Daarnaast wijst de aanwezigheid van een enkel erf op Huifak-
ker en mogelijk een huisplattegrond op Steenakker op enkele ontginningshoeven. Beide 
zouden binnen één tot twee generaties weer zijn opgegeven nadat de omliggende grond 
was ontgonnen. De verdere exploitatie werd ter hand genomen vanuit een wat verderop 
gelegen gehucht.

De aangetroff en huisplattegronden op Steenakker en Huifakker komen overeen met de 
vorm en afmetingen van de plattegronden op Vrachelen 3. Daarbij valt op dat het erf op 
Huifakker naast een boerderij met een bootvormige huisplattegrond en enkele kleinere 
bijgebouwen ook een eigen schuur had. Behalve de gebouwplattegronden werden ook res-
ten aangetroff en van karrensporen, greppelsystemen en spitsporen. Deze spitsporen die 
hoofdzakelijk van noord naar zuid over de hoogste delen van de dekzandruggen lopen, 
zijn in combinatie met de greppels door Berkvens geduid als ontginningssporen van die 
hogere delen.33 Het aantreff en van deze spitsporen is opmerkelijk aangezien die met uit-
zondering van enkele verschillende patronen in het plangebied Made-Prinsenpolder bin-
nen het studiegebied ontbreken.34

Afb. 5.13 De ligging van de besproken vindplaatsen in Breda.
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Na de afronding van het HSL onderzoek werden, vaak los van elkaar, diverse plange-
bieden in het westen van de gemeente Breda herontwikkeld. Een deel hiervan werd ook 
archeologisch onderzocht. Voor de volle en late middeleeuwen zijn de opgravingen op 
het Greeneryterrein en bij Saval van belang. Het Greeneryterrein ligt tussen de archeolo-
gische vindplaatsen Vinkenburg en Westerik in. Het Savalterrein ligt op dezelfde hoogte 
als Westerik aan de westkant van het HSL tracé. Op het Greeneryterrein werden twee ar-
cheologische onderzoeken uitgevoerd, een opgraving en een proefsleuvenonderzoek.35 In 
de opgravingen werden twee deelgebieden van het Greeneryterrein onderzocht, te weten 
Greenery deelgebied Leurse Baan (zuid), en Greenery deelgebied 3 en 4 (noord).

Op het zuidelijk gelegen deelgebied Leursebaan werd één woonerf opgegraven dat be-
stond uit enkele gebouwen. De meeste daarvan waren tweebeukig en werden geïnter-
preteerd als bijgebouwen.36 Enkele bijgebouwen die tijdens de opgraving op de Leurse-
baan werden aangetroffen, hebben waarschijnlijk onderdeel uitgemaakt van een erf uit 
de twaalfde eeuw.37 Bij deze boerderij die in 2004 werd opgegraven langs de Adriaan 
Klaasenstraat gaat het om een Dommelen A4-type met een lengte van twintig meter en 
een maximale breedte van 12,5 meter. De opgegraven gebouwen van de Leursebaan be-
vatten opmerkelijk weinig daterend vondstmateriaal. Op een fragment Paffrath- en een 
fragment Pingsdorf aardewerk na dateert al het overige vondstmateriaal vooral uit de der-
tiende eeuw.38

In het najaar van 2006 vond proefsleuvenonderzoek plaats op het noordelijke deel van 
het Greeneryterrein. In deelgebied 4 werden een gebouwplattegrond uit de Karolingische 
periode aangetroffen en een gebouwplattegrond uit de twaalfde eeuw.39 Volgens Van der 
Weerden gaat het bij dit twaalfde-eeuwse gebouw om een bootvormige plattegrond met 
een lengte van 21,5 meter. Als gevolg van de beperkte breedte van de proefsleuf werden 
beide huisplattegronden slechts gedeeltelijk aangesneden. Omdat al eerder diverse ge-
bouwplattegronden op deze locatie werden aangetroffen, heeft de gemeente Breda geko-
zen voor een behoud in situ van deze archeologische vindplaats. Hierdoor vond geen ver-
volgonderzoek plaats op Greenery 4 en zijn nadere gegevens over de indeling en datering 
van beide erven niet bekend.

In het voorjaar van 2005 werd een opgraving gedaan op het Savalterrein. Dit volgde op 
een proefsleuvenonderzoek uit 2004.40 Net als bij veel andere opgravingen in het westen 
van de gemeente Breda komen ook op het Savalterrein de vol- en laatmiddeleeuwse ne-
derzettingssporen samen voor met nederzettingssporen uit de ijzertijd. Hier kijken we al-
leen naar de middeleeuwse sporen: twee erven uit de volle middeleeuwen. Ook hier had 
ieder erf een hoofdgebouw, één of meer bijgebouwen en een waterput. Het gaat om twee 

31   Berkvens en Taayke, ‘Nederzettingssporen uit de Vroege Middeleeuwen’, 398.
32   Voor dit en het volgende: Berkvens, ‘Nederzettingssporen uit de Late Middeleeuwen’, 435.
33   Berkvens, ‘Nederzettingssporen uit de Late Middeleeuwen’, 431.
34   Koopmanschap en Spoelstra, Proefsleuven in het plangebied ‘Prinsenpolder’.
35   Dyselinck, Breda Leursebaan; Van der Weerden, Breda Greenery.
36   Dyselinck, Breda Leursebaan, 26-29.
37   Jayasena, Begraven in een bloemkoolveld.
38   Dyselinck, Breda Leursebaan, 65.
39   Van der Weerden, Breda Greenery, 22.
40   Van der Weerden, Hemmes e.a., Breda Saval-terrein.
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bootvormige hoofdgebouwen, beide van het type Dommelen A3. De eerste plattegrond 
hoort bij een gebouw met een omvang van 14,5 bij 7,2 meter, het tweede gebouw was be-
duidend groter en mat 22,5 meter bij 13 meter. Dit tweede gebouw is het hoofdgebouw 
van het enige erf op het Savalterrein dat tot in de late middeleeuwen werd bewoond. Het 
gebouw werd, met behoud van de eerdere staanderplaatsen, met twee gebinten vergroot 
tot een lengte van 29,5 meter. Op basis van het dateerbare aardewerk moet de datering van 
dit gebouw worden gezocht in de eerste helft van de veertiende eeuw.41

Beide erven uit de volle middeleeuwen hadden op het erf minstens twee hooimijten. 
Het zuidelijk gelegen erf had er maar liefst zes. De grootste hooimijt had een diameter van 
acht meter en van de kleinste was de diameter zes meter. Bij een archeobotanisch onder-
zoek van de vulling van enkele gebintpalen werd de aanwezigheid aangetoond van haver, 
gerst en rogge.42 In het basisrapport concludeerden de onderzoekers dat de bewoners van 
het Savalterrein zich niet uitsluitend met veeteelt hebben bezig gehouden. Eerder moet 
gedacht worden aan een gemengde bedrijfsvoering met veeteelt in de beemden en akker-
bouw op de hogere zandgronden. Zoals gezegd werd in de late middeleeuwen werd het zui-
delijke erf gecontinueerd. Het kleinere hoofdgebouw op het noordelijke erf werd verlaten.

Aan het Schoolakkerplein in Ginneken werd op een deel van een hoge zandrug in 2007 
een proefsleuvenonderzoek verricht.43 Hierbij werden paalsporen aangetroffen die deel 
uitmaakten van een erf uit de volle middeleeuwen. Dit erf bevond zich in het verlengde 
van het Schoolakkerplein en bestond uit een Dommelen A1-type plattegrond met twee 
vierpalige spiekers. De lengte van het gebouw was 14,5 meter bij een breedte van ten min-
ste zeven meter.44 Bij de daarop volgende opgraving in hetzelfde gebied werd in 2008 ook 
een ander gebouw aangesneden dat niet in zijn geheel kon worden opgegraven. Op basis 
van de aangetroffen sporen lijkt het te gaan om een gebouw vergelijkbaar met het Dom-
melen A3-type, maar dan kleiner. Moerman vermeldt voor dit gebouw een lengte dertien 
meter en een breedte van 7,2 meter. Deze reconstructie is vooralsnog dubieus, maar de 
aanwezigheid van een groter bijgebouw dan de twee aangetroffen spiekers is goed moge-
lijk. Een greppel sloot het terrein aan de zuidzijde af, andere begrenzingen werden niet 
aangetroffen. Een mogelijk tweede erf bevond zich aan de noordzijde van dit deel van het 
Schoolakkerplein, maar hiervan werd alleen een waterput aangetroffen. Deze bestond ver-
moedelijk in de eerste fase uit een ingegraven boomstam en is daarna vervangen door een 
vierkante waterput van eikenhouten planken. Een dendrochronologische datering van het 
hout van deze vierkante putwand leverde een veldatum op tussen 990 en 1010 na Chris-
tus.45 Op basis van het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek en de daarop volgende opgra-
ving kon voor het huidige Ginneken bewoning worden vastgesteld in een landelijke con-
text in de volle middeleeuwen.

In 2009 werd aan de Haagdijk in Breda een archeologisch onderzoek uitgevoerd.46 De 
Haagdijk is een dijk waarlangs aan weerszijden bewoning is ontstaan gedurende de late 
middeleeuwen. De Haagdijk vormt daarmee één van de drie uitleggen van het laatmiddel-
eeuwse Breda, maar lag duidelijk buiten de stedelijke ommuring. De Haagdijk werd van de 
stad gescheiden door de rivier de Mark en vormde gedurende de middeleeuwen lange tijd 
een eigen parochie. Bij eerdere archeologisch onderzoek werden bewoningssporen aange-
troffen in de vorm van greppels en afvalkuilen, maar pas bij het onderzoek op huisnum-
mer 158 werden voor het eerst ook resten aangetroffen van daadwerkelijke bebouwing.47

Het betreft de resten van twee bijgebouwen uit de late dertiende of veertiende eeuw die 
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op basis van de oversnijding van de afzonderlijke grondsporen niet gelijktijdig hebben be-
staan.48 Geen van beide gebouwen kon over de volle lengte worden opgegraven. De resten 
van het oudste gebouw bestonden uit verschillende standgreppels die de hoek vormden 
van een gebouw dat in ieder geval 7,5 meter lang is geweest en 3,5 meter breed. Dit werd 
gedateerd in de latere dertiende eeuw. Het tweede gebouw bestond uit ingegraven palen. 
Die geven aan dat het in ieder geval 6,7 meter lang is geweest en 4 meter breed. Dit ge-
bouw werd op basis van het aardewerk gedateerd in de veertiende of mogelijk vijftiende 
eeuw. De sporen van beide gebouwen werden afgedekt door een ophogingspakket dat 
eveneens uit de late veertiende of vroege vijftiende eeuw dateerde. De onderzoekers ver-
onderstellen dat een eventueel woongebouw meer in de richting van de huidige Haagdijk 
moet hebben gestaan en dat bij het onderzoek de achterzijde van een erf is aangesneden.

Uit dit onderzoek uit 2009 kan worden vastgesteld dat de bewoning langs de Haagdijk 
teruggaat tot de late dertiende eeuw en mogelijk eerder. Het karakter van de nederzetting 
is bij gebrek aan woongebouwen nog niet met zekerheid vast te stellen. De bijgebouwen 
waren uitgevoerd in hout en stonden achter op het erf. Op basis van de huidige gegevens 
kan alleen worden verondersteld dat het karakter van het aangesneden erf landelijk is ge-
weest, maar dit is niet zeker. Getuige het aangetroffen ophogingspakket werd dit gebied 
rond het midden van de vijftiende eeuw heringericht. De overlappende dateringen van het 
tweede bijgebouw en dit pakket moeten worden toegeschreven aan de relatief beperkte 
hoeveelheid vondstmateriaal en de generieke dateringen van het aardewerk gedurende 
deze periode. Het karakter van de bewoning van de Haagdijk is na de ophoging mogelijk 
veranderd, maar ook hier is aanvullend archeologisch onderzoek langs de gehele Haag-
dijk noodzakelijk om deze ontwikkeling in beeld te krijgen.

Een meer geïsoleerd erf werd in september 2008 aan de buitenrand van Ulvenhout 
aangesneden.49 Bij een proefsleuvenonderzoek dat voorafging aan de aanleg van een ri-
ool werd ten zuiden van Ulvenhout en op de rand van het beekdal van de Mark een boot-
vormige gebouwplattegrond aangetroffen. Op basis van het aardewerk kon de plattegrond 
niet nauwkeuriger worden gedateerd dan tussen de tiende en de twaalfde eeuw. Door de 
beperktheid van het proefsleuvenonderzoek werd maar een deel van de plattegrond vrij-
gegraven. Daarbij werd vastgesteld dat het hier een plattegrond van het type Dommelen 
A1 betrof.50 Hoewel aan de vondst van een enkel erf uit de volle of late middeleeuwen 
geen verstrekkende modellen kunnen worden opgehangen, laat het erf zoals opgegraven 
in Ulvenhout zien dat solitair liggende erven zich niet altijd bevinden in de nabijheid van 
de hogere dekzandruggen. Gezien de beperkte aard van het onderzoek moet hierbij ech-
ter worden aangetekend dat niet kan worden uitgesloten dat zich in de directe omgeving 
meer (gelijktijdige) erven hebben bevonden die niet zijn gevonden. Daarmee is het niet 

41   Van der Weerden, Hemmes e.a., Breda Saval-terrein, 49.
42   Van der Weerden, Hemmes e.a., Breda Saval-terrein, 44 en noot 31 aldaar.
43   Van de Graaf, Inventariserend veldonderzoek, waarderende fase Ginneken.
44   Moerman, Archeologische opgraving Maycretewoningen, 11.
45   Moerman, Archeologische opgraving Maycretewoningen, 14.
46   Dalfsen en Moerman, ‘Haagdijk 158, Muziekschool, Breda’.
47   Dalfsen en Moerman, ‘Haagdijk 158, Muziekschool, Breda’, 9.
48   Dalfsen en Moerman, ‘Haagdijk 158, Muziekschool, Breda’, 32-37.
49   Van Mousch en Krekelbergh, Ulvenhout plangebied Markdal.
50   Van Mousch en Krekelbergh, Ulvenhout plangebied Markdal, 31.
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mogelijk om met zekerheid te zeggen of het aangesneden erf daadwerkelijk solitair was, 
of dat er sprake is geweest van een lint van meerdere erven langs de rand met het beekdal.

Tabel 5.2 De lengte van hoofdgebouwen in Breda

Vindplaats Lengte in m.

Breda-West 15-29

Saval 15

Schoolakkerplein 14,5

Haagdijk –

Ulvernhout –

Oosterhout-Vlindervallei 11e-12e eeuw Gemiddeld 14

Oosterhout-Vlindervallei 13e eeuw Gemiddeld 16

Overig Noord-Brabant

Nispen
In 2007 werd aan de oostkant van Nispen (gemeente Roosendaal) een opgraving uitge-
voerd door het ADC.51 In totaal werden twee erven blootgelegd, waarbij op de erven in 
ieder geval een hoofdgebouw, een waterput en één of meer bijgebouwen aanwezig wa-
ren.52 Op basis van de oversnijdingen en het daterend vondstmateriaal onderscheiden Van 
Domburg en Vanden Borre twee bewoningsfasen. De oudste bestaat uit een huisplatte-
grond met erf van het type Dommelen A2. Het gebruik van dit erf wordt gedateerd in de 
twaalfde eeuw. Uit de tweede fase is eveneens een huisplattegrond bekend, ditmaal van 
het type Dommelen A4. Deze wordt gedateerd aan het begin van de dertiende eeuw. Het 
aantreffen van een dergelijke ‘late’ huisplattegrond is opmerkelijk en tot op heden zijn er 
hiervan nog niet veel van gepubliceerd. Voor de tweede fase in Nispen kan worden gesteld 
dat hier in ieder geval tot in de dertiende eeuw de traditie van bootvormige huizen is aan-
gehouden. De nederzettingssporen uit de volle en late middeleeuwen werden oversneden 
door een zestiende-eeuws greppelsysteem.

Nistelrode
In Nistelrode-Zwarte Molen werden omvangrijke nederzettingssporen aangetroffen uit de 
ijzertijd, Romeinse tijd en de vroege en volle middeleeuwen.53 Hier beperk ik mij tot de 
ontwikkeling van de nederzetting uit de volle middeleeuwen, omdat deze aansluit bij wat 
is aangetroffen in Oosterhout-Vlindervallei en Oosterhout-Contreie. Knippenberg stelt 
dat de bewoning in Nistelrode-Zwarte Molen zich vanaf de Romeinse tijd steeds verder 
naar het westen heeft verplaatst.54 Daarbij veranderde de nederzetting in de overgang naar 
de volle middeleeuwen van karakter: zwervende erven werden honkvast. Centraal richt-
punt voor de nederzetting vormde de doorgaande landweg die door de nederzetting liep 
en daarmee het gehucht enigszins de vorm gaf van een straatdorp. Uit de periode na de 
twaalfde eeuw werden geen vondsten of sporen aangetroffen, wat het aannemelijk maakt 
dat ook hier de bewoning werd verplaatst naar de lagere delen van het landschap. Het ge-
bied van het gehucht werd vervolgens benut als akker.

9789087044954.pinn.Koopmanschap.pdf   188 24-02-15   16:02



 5.3 Rurale gebouwplattegronden buiten het studiegebied 189

Someren
In Someren is tussen 1990 en 2008 grootschalig archeologisch onderzoek verricht.55 Na 
afronding van de campagne 2006-2008 is in 2012 een eerste overzicht verschenen, waar-
bij de auteurs opmerken dat het onderzoek nog lang niet als afgerond mag worden be-
schouwd en dat het gebrek aan duidelijk gedateerde plattegronden uit opgravingen elders 
een scherpe datering van de gebouwen in Someren lastig maken.56

Met deze publicatie uit 2012 hebben de auteurs een eerste overzicht gegeven van de ne-
derzettingsdynamiek op het ‘dekzandeiland’ dat de ondergrond voor deze nederzettingen 
vormt. Zij bieden daarmee een nadere nuancering van een eerste synthese die in 2004 werd 
gepresenteerd.57 Schabbink schetste toen een beeld waarbij hij de vroegmiddeleeuwse neder-
zettingen plaatste op een dekzandrug te midden van landwegen. Tussen de nederzettingen 
lagen een aantal depressies die hij definieerde als pleistocene uitwaaiingen. De gelijkenis 
met de depressies van Oosterhout-Vlindervallei is hierbij sterk, al moet voor Oosterhout-
Vlindervallei wel worden gesteld dat de top van de dekzandrug verder naar het zuiden lag. 
Gedurende de Karolingische periode clusterde de bewoning tot een groter nederzettings-
areaal op de dekzandrug. Vervolgens groeide de nederzetting gedurende de twaalfde eeuw, 
waarbij de erven georiënteerd lijken te zijn op enkele landwegen. In diezelfde periode ver-
plaatste de bewoning zich naar het westen in de richting van de laagte. In de dertiende eeuw 
werden de depressies bovenop de dekzandrug in gebruik genomen als landbouwgrond.

De Boer en Hiddink nuanceren dit globale beeld. Zij stellen dat de bewoning in Some-
ren plaatsvond tussen twee dekzandruggen met daartussen een laagte. De top van het oos-
telijk dekzandeiland werd gedurende de vroege middeleeuwen ontgonnen. Hierbij droeg 
het landschap telkens een gemeenschap die ongeveer even groot bleef of een langzame 
maar gestage groei kende.58 Gedurende de twaalfde eeuw was de bewoning in westelijke 
richting opgeschoven, maar bevond deze zich nog steeds vooral op het hogere deel van de 
dekzandrug. Door het aantal aangetroffen gebouwplattegronden kan worden veronder-
steld dat de bevolking aanzienlijk in omvang was toegenomen. Voor de periode na 1300 
blijkt de bewoning verplaatst naar de laagte tussen de beide dekzandruggen, wat overeen-
komt met het model van de laatmiddeleeuwse bewoning in de Kempen.

Dordrecht

Voor de vindplaatsen Dordrecht-Dubbeldam en Dordrecht-Gezondheidspark moeten we 
constateren dat de hoeveelheid rurale nederzettingssporen beperkt is. Na het ontdekken 
van een kerkheuvel in Dubbeldam in 1990 door de Archeologische Werkgemeenschap 
voor Nederland (AWN) en de ROB bleef de AWN actief in het gebied.59 De opgravings-

51   Van Domburg en Vanden Borre, Oostmoer te Nispen.
52   Van Domburg en Vanden Borre, Oostmoer te Nispen, 39-40.
53   Jansen, Bewoningsdynamiek op de Maashorst.
54   Knippenberg, ‘Bewoningssporen uit de volle middeleeuwen’, 220.
55   De Boer en Hiddink, Opgravingen in Waterdael III.
56   De Boer en Hiddink, Opgravingen in Waterdael III, 181.
57   Schabbink, ‘De weg terug’, 121-132.
58   De Boer en Hiddink, Opgravingen in Waterdael III, 213-214.
59   Koopmanschap, Archeologisch onderzoek Dubbeldam Dordrecht.
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putten en proefsleuven in 1990 brachten alleen de heuvel waarop het kerkgebouw had 
gestaan in beeld, en een deel van de houten fundering en begravingen, maar geen neder-
zettingsmateriaal of gebouwsporen. Hierin kwam veranderding toen de AWN in 1994 op 
een terrein verder naar het westen een nederzettingsterrein vond.60 Omdat de vraagstel-
ling van het onderzoek door de AWN vooral was gericht op het verkrijgen van inzicht in 
het gebruik van het terrein en het landschap rondom de waterloop de Dubbel, werden de 
proefsleuven in 1994 eerder smal en lang dan kort en breed getrokken.61 De opzet slaag-
de. De gekozen strategie leverde weliswaar zeer informatieve bodemprofielen op, maar 
sporen van grotere structuren zoals huisplattegronden werden niet aangesneden. Van der 
Esch concludeerde op basis van wat in 1994 door de AWN was onderzocht dat op de oever 
van de middeleeuwse Dubbel nederzettingsresten zijn aangetroffen.

Om welke historische nederzetting het gaat, is niet duidelijk. Waarschijnlijk gaat het 
niet om een deel van Erkentrudenkerke of van Kruiskerke, die op de oostelijke oever van 
de Dubbel lagen.62 De onderzoekers menen dat het mogelijk gaat om het middeleeuwse 
Nesse of Wolbrantskercke.63 Op basis van de teruggevonden aardewerkfragmenten werd 
de nederzetting bewoond van 1100 tot 1275. Dat de nederzetting werd verlaten ruim voor 
de grote stormvloeden van de vijftiende eeuw, wordt door Van der Esch en Koorevaar ver-
klaard vanuit een veranderd regime van de Dubbel, nadat deze verderop met een dam was 
afgesloten. Met deze afsluiting verloor de Dubbel haar functie als handelsroute. De afslui-
ting zal zeker ook gevolgen hebben gehad voor de soortenrijkdom en hoeveelheid vis in 
het water. Met Henderikx veronderstellen Van der Esch en Koorevaar dat juist de visserij 
vanaf de twaalfde maar in ieder geval de dertiende eeuw een noodzakelijke aanvulling was 
in het menu en de bestaanswijze van de van oorsprong agrarische nederzettingen in dit 
deel van de Grote Waard.

Voor Dordrecht-Gezondheidspark zijn de aangetroffen resten landschappelijk onder-
verdeeld in drie zones.64 Van noord naar zuid zijn dit de bedding van de Dubbel, de ho-
ger gelegen oeverzone en het daarachter gelegen komgebied. In de oeverzone werden de 
resten van een huisplaats aangetroffen. De kerkheuvel met kerkhof bevond zich achter de 
oeverzone in het lager gelegen komgebied. In hoeverre de oorspronkelijke hoogte van de 
kerkheuvel landschappelijk overeenkwam met de oeverzone kon als gevolg van de latere 
erosie door het water van het Bergse Veld niet met zekerheid worden vastgesteld. Hos en 
Dorst veronderstellen dat de hoogte van de kerkheuvel zeker één meter hoger moet zijn 
geweest dan in de opgraving werd aangetroffen.65

De nederzettingsresten in de oeverzone bestonden uit enkele greppels, duikers, een 
enkele staander en enkele afval- of mestkuilen.66 De staander van dertig centimeter door-
snede was ingegraven in een oudere mestkuil. Bij het onderzoek bleek dat alleen de diep-
ste delen van het terrein bewaard zijn gebleven en dat de overige onderdelen van het ge-
bouw verloren zijn gegaan als gevolg van de watersnood. Anders dan in Dubbeldam kan 
worden verondersteld dat bij de resten die in Gezondheidspark werden aangetroffen, de 
bewoningsresten en het kerkgebouw wel tot dezelfde middeleeuwse nederzetting hebben 
behoord. Hos en Dorst dateren de bewoningsresten tussen 1050 en 1425 waardoor het 
mogelijk is te veronderstellen dat de nederzetting werd opgegeven als gevolg van de nieu-
we situatie na de Sint-Elisabethsvloeden.

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat de ruimte bij dergelijke nederzettingen 
op oevers en oeverwallen beperkt is geweest. Op een betrekkelijk klein terrein konden in 
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ieder geval al twee fasen in de bewoning worden onderscheiden. Voor Gezondheidspark 
is vastgesteld dat de toplagen en daarmee mogelijk ook het middeleeuwse loopniveau 
door het water zijn geërodeerd. Zou dit niet het geval zijn geweest, dan zou een dergelijke 
oeverwalnederzetting zich archeologisch onderscheiden door een relatief grotere dicht-
heid aan sporen. Deze vaststelling is van belang voor de veronderstelde nederzettingen in 
het microgebied van de Langstraat op de zuidelijke oeverwal van de middeleeuwse Maas. 

60   Van der Esch en Koorevaar, ‘Vissers aan de Dubbel’; Koopmanschap, Archeologisch onderzoek Dubbeldam Dor-
drecht.

61   Van der Esch en Koorevaar, ‘Vissers aan de Dubbel’, 12.
62   Van der Esch en Koorevaar, ‘Vissers aan de Dubbel’, 21.
63   Voor dit en het volgende: Van der Esch en Koorevaar, ‘Vissers aan de Dubbel’, 36-37.
64   Hos en Dorst, Zonnen op Gods akker, 26-29.
65   Hos en Dorst, Zonnen op Gods akker, 33.
66   Hos en Dorst, Zonnen op Gods akker, 32.

Afb. 5.14 De opgraving in Dub-
beldam, met het kerkhof (foto 
Gemeente Dordrecht).
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Indien dit deel van de Langstraat niet, zoals werd geconstateerd voor Gezondheidspark in 
Dordrecht, zwaar is geërodeerd, mag worden verondersteld dat archeologisch gravend on-
derzoek op de zuidelijke oeverwal in de Langstraat deze resten zou moeten kunnen aan-
tonen. Het gebrek aan bewoningsresten van de nederzettingen vanaf 1000 op de oeverwal 
moet dan vooral worden verklaard uit een gebrek aan archeologisch onderzoek.

5.4 Veengebieden in Midden- en Oost-Nederland

In de voorgaande paragraaf is aandacht besteed aan archeologisch onderzoek uit de laatste 
twee decennia. Veel hiervan betreft kleinschalig onderzoek waarvan het de vraag is of en 
wanneer dat wordt meegenomen in grotere studies of bij modelvorming van bewonings-
geschiedenis en nederzettingsontwikkeling. In dit opzicht hinderen de grote hoeveelheid 
onderzoek en rapportages op vindplaatsniveau de zoektocht naar nieuwe syntheses. Ook 
de relatieve onbekendheid van deze onderzoeksrapporten en het volume ervan spelen 
hierbij een rol.

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van gebouwplattegron-
den in andere regio’s en dan voorbij het niveau van losse erven zoals dat hiervoor veelal 
het uitgangspunt was. De hier besproken vindplaatsen liggen in Zuid- en Noord-Holland, 
Utrecht en het oosten van Nederland. Daarmee vormen zij eerst en vooral een groter ka-
der waarbinnen de ontwikkeling van de gebouwen binnen het studiegebied kan worden 
geplaatst. Maar zij geven ook, en net zo belangrijk, een eerste beeld van hoe de landelijke 
nederzettingen er in het veengebied van de Langstraat kunnen hebben uitgezien.

Betuwelijn

Voorafgaande aan de realisatie van de Betuwelijn is op diverse plaatsen archeologisch 
vooronderzoek verricht. Op basis van de resultaten daarvan en op grond van het uiteinde-
lijk vastgestelde tracé van de Betuwelijn werden voorafgaand aan de bouw op een aantal 
plaatsen opgravingen verricht. Twee van deze opgravingen lenen zich voor een vergelij-
king met de (huis)plattegronden uit het studiegebied en de hiervoor beschreven vindplaat-
sen: Stenen Kamer/Linge en Huis Malburg. Beide bevinden zich in de omgeving van Tiel.

De vindplaats Stenen Kamer/Linge bestaat uit drie locaties die samen één vindplaats 
vormen.67 Hier werden vier huisplattegronden aangetroffen, naast een aantal bijgebou-
wen en een aantal vijfpalige spiekers. De oudste boerderij dateert uit de Karolingische pe-
riode.68 Het gaat daarbij om een huisplattegrond met een enigszins gebogen wand, met 
een lengte van minstens 22 meter en een breedte van 6,7 tot 8,0 meter. De plattegrond 
wijkt duidelijk af van de Karolingische plattegronden op het HSL tracé en binnen het stu-
diegebied. De onderzoekers stellen dan ook dat de aangetroffen gebouwplattegrond nog 
het beste aansluit bij het type Gasselte-A in Drenthe. Dit huistype wordt in Drenthe ar-
cheologisch gedateerd tussen 800 en 1000 na Christus. Naast de huisplattegrond bestaan 
de overige onderdelen van het Karolingische erf uit een waterput, een bijgebouw en meer-
dere spiekers.69

Op basis van het aangetroffen aardewerk worden de drie andere boerderijen van deze 
vindplaats gedateerd in de elfde of twaalfde eeuw, terwijl voor één huisplattegrond (huis 
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3) een datering aan het einde van de tiende eeuw niet kan worden uitgesloten. Net als de 
plattegrond uit de Karolingische periode wijken de latere plattegronden van Stenen Ka-
mer/Linge af van wat we in de Noord-Brabantse opgravingen hebben gezien. Zij komen 
nog het meeste overeen met het type van Gasselte-B. Het zijn bootvormige plattegronden 
met aan één of beide zijden een zijbeuk. Het aantal gebinten is echter beduidend groter 
dan in de Zuid-Nederlandse plattegronden wordt aangetroffen. De lengte van de huisplat-
tegronden was gemiddeld 22 meter.70 Ook in de elfde en twaalfde eeuw bevonden zich op 
de erven een huisplattegrond, een waterput enkele bijgebouwen en enkele spiekers. Hier-
bij valt op dat er in de volle middeleeuwen sprake is van een bijzonder groot aantal spie-
kers. De diameter daarvan varieert tussen de 6,5 en tien meter.

Op de vindplaats van Huis Malburg dateren de oudst aangetroffen huisplattegronden 
uit de tweede helft van de elfde eeuw.71 Het betreft twee compleet opgegraven huisplat-
tegronden en de helft van een mogelijke derde, en daarnaast enkele bijgebouwen, twee 

67   Verhoeven en Brinkkemper, Twaalf eeuwen bewoning, 13.
68   Botman en Kenemans, ‘Sporen en structuren’, 90.
69   Botman en Kenemans, ‘Sporen en structuren’, afbeelding 3.76.
70   Botman en Kenemans, ‘Sporen en structuren’, 93.
71   Oudhof, ‘Sporen en structuren’, 70.
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Afb. 5.15 Schematische weergave van de boerderij van Gouda-Gouwestroom. Vrij naar Kok 1999.
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boomstamputten en zeven spiekers. Zes van die spiekers waren uitgevoerd als vijfpalige 
structuur en een zevende was mogelijk uitgevoerd als mijt. Mijten verschillen in hun con-
structiewijze van spiekers doordat zij archeologisch slechts bewaard blijven als een kring-
greppel. Met de uitgegraven grond werd vervolgens het binnenste deel van de mijt opge-
hoogd waarop direct het hooi of stro kon worden gestapeld. Op basis van de aangetroffen 
elementen mag worden verondersteld dat op de vindplaats van Huis Malburg ten min-
ste twee erven zijn opgegraven. De drie huisplattegronden tonen een bootvormige platte-
grond met een minimale lengte van 26 meter. De lengte van de tweede huisplattegrond 
bedroeg minstens 25 meter terwijl die van de gedeeltelijk opgegraven huisplattegrond 
niet met zekerheid kon worden vastgesteld. Wat in vergelijking met huisplattegronden be-
zuiden de rivieren opvalt, is dat bij de huisplattegronden uit de omgeving van Tiel de ge-
bintpalen in een gebogen lijn staan. In Zuid-Nederland staan de gebintpalen in een rechte 
lijn en zijn het de wandpalen die de boerderij haar gebogen vorm geven. De boerderijen 
in het zuiden zijn ook beduidend kleiner.

Gouda
In 1996 werd op het bedrijventerrein Gouwestroom in Gouda een opgraving uitgevoerd 
op de plaats van een huisterp uit de twaalfde eeuw.72 De bewoningsgeschiedenis van deze 
huisplaats kon worden onderverdeeld in drie afzonderlijke fasen binnen het tijdsbestek 
van de twaalfde eeuw. De oudste is door Kok gedateerd rond 1100 en bestond uit een boer-
derij die direct op het veen was gebouwd. Van deze boerderij zijn alleen een deel van een 
vlechtwand en enkele schorren aangetroffen. Daardoor weten we niet hoe het gebouw er 
precies heeft uitgezien.73 In de tweede fase werd de huisplaats veertig centimeter opge-
hoogd door veengrond te storten op een plateau van klei. Op deze lage terp werd een hou-
ten gebouw geplaatst met een lengte van achttien meter en een breedte van elf meter (zie 
afb. 5.15). De plattegrond is enigszins bootvormig, maar in afwijking van de vergelijkbare 
plattegronden van de zandgronden staan de gebinten korter op elkaar.74 De derde en laat-
ste bewoningsfase in Gouda wordt gedateerd in de tweede helft van de twaalfde eeuw.75 
Uit deze fase zijn geen gebouwresten aangetroffen, maar wel een tweede ophoging van de 
terp. Juist doordat de terp werd opgehoogd, zijn de resten uit de tweede fase zo goed be-
waard gebleven. Kok veronderstelt dat de woonplaats rond 1170 werd verlaten.76

De bewoning van de huisplaats op Gouwestroom kan worden geïnterpreteerd als de 
eerste bewoning in een gebied dat gedurende de middeleeuwen in ontginning werd geno-
men. De eerste bewoners troffen een elzen-essenbos aan en benutten dit om hun huizen 
mee te bouwen.77 De huisplaats was onderdeel van een ontginninsas die was georiënteerd 
op de loop van de Hollandse IJssel. Uit het vondstmateriaal bleek de bestaanswijze hier 
die van het gemengd agrarisch bedrijf te zijn. Men hield in ieder geval runderen en var-
kens en verbouwde met zekerheid emmertarwe en lijnzaad.78 Op basis van de aanleg en 
latere ophogingen van de woonplaats mag worden verondersteld dat het landschap gedu-
rende of misschien zelfs als gevolg van de ontginning natter werd. Uiteindelijk is dit wel-
licht ook de reden geweest waarom het terrein in de tweede helft van de twaalfde eeuw 
uiteindelijk werd verlaten.
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Waterland
Gedurende de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd in Waterland een archeo-
logische inventarisatie uitgevoerd en een eerste synthese van de bewoningsgeschiedenis 
opgesteld.79 Het was hierbij onder meer de bedoeling om tot een advies te komen met be-
trekking tot de herinrichting van het gebied. Die inrichting zou zo min mogelijk schade 
mogen toebrengen aan het bodemarchief. Uiteindelijk leverde dit onderzoek ook een eer-
ste beeld op van de ontginningen die in dit voormalig hoogveengebied hebben plaatsge-
vonden.

Sterker nog dan in ons studiegebied hadden de bewoners direct ten noorden van Am-
sterdam last van de maaivelddaling. De invloed van de zee was groter door de ligging nabij 
de Zuiderzee en zout water was vele malen desastreuzer voor de landbouwgronden dan 
zoet water.80 Men trachtte dit probleem het hoofd te bieden door een omringdijk te bou-
wen, dammen in rivieren te leggen en de huisplaatsen op te hogen tot terpen van beschei-
den omvang. Voor het studiegebied zijn dit herkenbare elementen uit de laatmiddeleeuw-
se ontginningen, al zijn terpjes alleen bekend uit ’s Gravenmoer en zal de invloed van zout 
water beperkt zijn geweest tot de grote stormvloeden in de vroege vijftiende eeuw. Gedu-
rende de tweede helft van de dertiende eeuw en de vroege veertiende eeuw gaf men de 
strijd om akkergrond op en werden uitgestrekte weidegronden gevormd. De wortels van 
gras zijn vele malen beter bestand tegen een hoge grondwaterstand dan die van graan en 
andere gewassen.

Op de lange duur zou deze omschakeling niet voldoende blijken en trok een deel van 
de plattelandgemeenschap weg. Archeologisch kon dit worden aangetoond door een afna-
me in het aantal gebouwplattegronden. Bos maakt daarbij aannemelijk dat deze mensen 
deels terecht konden in de steden die onder de graaf van Holland in het vierde kwart van 
de dertiende eeuw in het gebied werden uitgebouwd, en deels emplooi vond in de scheep-
vaart en de daarmee samenhangende nijverheid. De nederzettingen van de achterblijvers 
maakten dezelfde ontwikkeling door die we al eerder in dit hoofdstuk zagen: de bewoning 
verplaatste zich van de oorspronkelijke ontginningsas naar een vorm waarbij de ligging 
en vorm van de nederzetting werd bepaald door de aanwezigheid van een weg, of in dit 
geval een waterweg.

Bos verklaart deze hele ontwikkeling niet zozeer vanuit de degradatie van de landbouw-
gronden, maar ziet eerder een oorzaak in de economische heroriëntatie van de lokale be-
volking. Deze heroriëntatie zal inderdaad deels zijn ingegeven door de uitbouw van de 
nabij gelegen stedelijke nederzettingen, maar toch lijkt mij dat het verlies van akkergron-
den – of het intensiever moeten bewerken daarvan – zeker zal hebben meegespeeld in de 
verandering van de nederzettingsstructuur. Doordat binnen het onderzoek relatief weinig 

72   Kok, Wonen op het veen, 10.
73   Kok, Wonen op het veen, 99.
74   Kok, Wonen op het veen, 47.
75   Kok, Wonen op het veen, 10.
76   Kok, Wonen op het veen, 10.
77   Kok, Wonen op het veen, 99.
78   Kok, Wonen op het veen, 100.
79   Bos, Landinrichting en archeologie.
80   Voor dit en het volgende: Bos, Landinrichting en archeologie, 32-34.

9789087044954.pinn.Koopmanschap.pdf   195 24-02-15   16:02



196 5 Nederzettingen op zand en veen (1100-1450)

huisplaatsen konden worden opgegraven, bestond de voornaamste onderzoeksmethodiek 
uit oppervlaktekarteringen en booronderzoeken.81 De beperking van dit soort van onder-
zoek zien we in paragraaf 5.6 over Rotterdam en Dordrecht en maakt dat we een eerste 
beeld van de bewoning in Waterland hebben, maar dat de archeologische bijzonderheden 
nog ontbreken.

Utrecht-Groenedijk
Tussen 1998 en 2003 werd door de gemeente Utrecht archeologisch onderzoek uitge-
voerd voorafgaande aan de realisatie van de VINEX-locatie Leidsche Rijn. In het plange-
bied Strijlandseweg zijn daarbij twee afzonderlijke middeleeuwse nederzettingen aange-
troffen. De eerste was in gebruik gedurende de twaalfde eeuw en de tweede gedurende de 
veertiende en vijftiende eeuw. Een relatie tussen beide nederzettingen kon niet aanneme-
lijk worden gemaakt, zodat niet waarschijnlijk is dat de latere nederzetting de opvolgende 
woonlocatie voor dezelfde gemeenschap is geweest.

De bewoning op het eerste terrein, gelegen op de linkeroever van de Oude Rijn, is geda-
teerd rond 1125. De bewoning van het gebied is van relatief korte duur geweest en Van der 
Kamp constateert in zijn publicatie dat het terrein rond 1180 is verlaten.82 Daarbij geeft hij 
aan dat niet kan worden uitgesloten dat het terrein wel bewoond bleef, maar dat de bewo-
ningssporen zich buiten het onderzochte areaal bevinden. Tussen 1125 en 1135 vond be-
woning plaats op de oeverwal van de Oude Rijn. De rivier blijkt op dat moment nog zeer 
actief, wat werd vastgesteld door de hoeveelheid afval die uit de bedding werd geborgen 
en door de omvangrijke houten beschoeiingen die waren aangebracht om het afkalven 
van de oever tegen te gaan. Zoals blijkt uit de aanwezigheid van meerdere (delen van) ge-
bouwstructuren en greppels is er op het terrein druk gebouwd. Rond 1135 werd het ter-
rein heringericht en daarbij verdeeld in drie gelijke delen. Er zijn uit deze fase tijdens de 
opgraving geen duidelijke gebouwen aangetroffen. In de derde fase werden rond 1145 een 
woonstalhuis gebouwd en meerdere hooimijten, wat laat zien dat sprake was van een ge-
mengd bedrijf. In deze fase was de rivierloop van karakter gewijzigd. Die was waarschijn-
lijk nog wel watervoerend, maar met een beduidend lager waterpeil dan aan het begin van 
de twaalfde eeuw. De oever verschoof daardoor naar het westen en werd door de bewoners 
in gebruik genomen als landbouwgrond.83 Hiertoe werd de houten beschoeiing uit fase 1 
grotendeels verwijderd. Uiteindelijk verdween rond 1180 de bewoning op deze locatie. Dat 
kan worden afgeleid uit het gegeven dat geen van de afvalkuilen op het terrein materiaal 
bevatte dat gedateerd kon worden na 1200.

Rond 1350 begon de bewoning op de rechteroever van de Oude Rijn.84 Deze was an-
ders van karakter en lijkt het nog meest overeen te komen met een moated site zoals die in 
hoofdstuk 8 aan de orde zal komen. Het opgegraven vlak bestond uit twee terreinen waar-
bij het hoofdterrein door middel van een gracht van het omliggend gebied was afgeschei-
den. Het terrein heeft als zodanig gefunctioneerd tot circa 1425, waarna het is verlaten en 
het bakstenen gebouw binnen de gracht compleet werd afgebroken. Het terrein is geïn-
terpreteerd als woning van een stadsfunctionaris die de afdracht van pacht en de andere 
verplichtingen van de omwonende boeren overzag. Het is denkbaar dat deze moated site 
werd aangelegd in opdracht van één van de kapittels uit de stad, maar historische bewijs 
hiervoor is nog niet gevonden.85
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Utrecht-Hoge Weide
In de periode 2004-2006 werd in verschillende campagnes onderzoek gedaan op de 
Hoge Weide te Utrecht. Net als het onderzoek langs de Groenedijk gebeurde dit in het ka-
der van de realisatie van de VINEX-wijk Leidsche Rijn. Het onderzoek op de Hoge Weide 
is na afronding van de veldfase multidisciplinair ingebed en heeft uiteindelijk geresul-
teerd in een rapportage die het vindplaatsniveau overstijgt.86 Het onderzoek leverde nieu-
we inzichten op over de exploitatie van bezit door de Utrechtse kapittels aan de rand van 
de Utrechtse stadsvrijheid. Hier beperk ik mij tot het weergeven van de nederzettingsont-
wikkeling gedurende de twaalfde tot en met vijftiende eeuw.

De nederzetting is te interpreteren als een bewoningslint van zeker anderhalve kilo-
meter lengte.87 Gedurende de veertiende eeuw verrezen hier zeker drie kapitteluithoven 
waarvan de laatste zou blijven bestaan tot in 1959. De bewoning van het gebied begon in 
de elfde eeuw. Als gevolg van latere bodemingrepen en doordat deze elfde-eeuwse bewo-
ning zich grotendeels buiten het opgravingsareaal bevond, kan de aard en omvang daar-
van niet nader worden geduid. De bewoningssporen die wel zijn aangetroffen, dateren uit 
de late twaalfde eeuw. Het betreft huisplattegronden met de bijbehorende waterputten en 
hooimijten. De gebouwplattegronden zijn vergelijkbaar met die van Oosterhout-Vlinder-
vallei, Oosterhout-Contreie en een aantal van de plattegronden uit Breda. Op basis van 
de afmetingen, de vorm en het aangetroffen vondstmateriaal kon worden aangetoond dat 
een aantal van deze gebouwen ook een stalfunctie hebben gehad.88

Aan het begin van de veertiende eeuw werden de boerderijen verlaten en verrezen er 
twee stenen gebouw die bij het onderzoek werden geclassificeerd als stenen boerderijen, 
en niet zozeer als hofstedes. Dit zou kunnen wijzen op een vroege verstening van de boer-
derijen, die de relatie met de Utrechtse kapittels kracht lijkt bij te zetten. Doordat maar 
één van de twee stenen boerderijen kon worden onderzocht (de andere was te fragmen-
tarisch bewaard gebleven) kan een relatie tussen de kapittels en de vroege verstening niet 
worden aangetoond. De meest gaaf bewaard gebleven boerderij uit de veertiende eeuw 
werd in de loop van de zestiende eeuw vervangen door een groter bakstenen gebouw dat, 
zij het in enigszins gewijzigde vorm, zou blijven bestaan tot 1959.

Het onderzoek naar Utrecht-Groenedijk en Utrecht-Hoge Weide heeft laten zien dat 
archeologische onderzoek nog steeds nieuwe inzichten kan opleveren. Het onderzoek 
Utrecht-Groenedijk laat een nederzettingsontwikkeling zien zoals we die ook kennen uit 
Waterland en Dordrecht, maar die eveneens besloten ligt in de ontwikkeling van Ooster-
hout-Vlindervallei aan het einde van de twaalfde en het begin van de dertiende eeuw. Bij 
beide Utrechtse vindplaatsen is overigens ook duidelijk geworden dat lokale accenten zo-
als de aanwezigheid van een stadsvrijheid en kapittels een directe weerslag kunnen heb-
ben op de ontwikkeling van een nederzetting. Afwijkende zaken die uit archeologisch on-

81   Bos, Landinrichting en archeologie, 81.
82   Van der Kamp, Wonen aan het water I, 77-78.
83   Van der Kamp, Wonen aan het water I, 78.
84   Voor dit en het volgende: Van der Kamp, Wonen aan het water II, 5.
85   Van der Kamp, Wonen aan het water II, 5.
86   Van der Kamp e.a., Boeren langs de Hogeweide.
87   Voor dit en het volgende: Van der Kamp e.a., Boeren langs de Hogeweide, 8.
88   Van der Kamp e.a., Boeren langs de Hogeweide, 47.
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derzoek naar voren komen, moeten daarom bij voorkeur altijd in een breder historisch 
kader worden geplaatst wanneer we de betreffende vindplaats op een hoger niveau dan dat 
van de vindplaats willen gebruiken.

Oost-Nederland
Oudhof wijst ook op deze verschillen in bouwwijze en stelt vast dat de opgegraven plat-
tegronden van zowel Huis Malburg als die van Stenen Kamer/Linge aansluiten bij de re-
gio’s Drenthe en Overijssel.89 De in de beide opgravingen aangetroffen huisplattegron-
den passen goed in de door Waterbolk gedefinieerde types Gasselte-A, Gasselte-B en 
Gasselte-B¹, waarbij Oudhof wel aangeeft dat er binnen deze types een andere datering 
aan deze ontwikkeling moet worden gekoppeld dan werd gedaan door Waterbolk. In het 
Midden- Nederlandse rivierengebied lijkt de ontwikkeling naar deze huistypes eerder 
in te zetten dan in Drenthe kon worden aangetoond. De verschillen in constructiewijze 
zijn volgens hem zelfs zo evident dat hij er het begrip ‘zuidelijke bouwtraditie’ aan kop-
pelt.90 De loop van de rivier de Waal zou daarbij de grens moeten vormen tussen de twee 
bouwtradities.

Voor het oosten van Nederland stelt Van Beek dat de landelijke nederzettingen tussen 
de negende en de twaalfde eeuw er uniform uitzien.91 Ieder erf bestaat uit een hoofdge-
bouw met enkele bijgebouwen en een waterput. De erven liggen op de flanken van hogere 
dekzandruggen of rivierduinen. Vanuit deze bewoning werden naarmate de tijd vorderde 
ook de lagere dekzandruggen op een vergelijkbare wijze benut, net zoals dit binnen Bre-
da-HSL werd geconstateerd. De gebouwtypes komen overeen met de bootvormige hui-
zen van het Brabantse zandgebied, al zijn lokale afwijkingen mogelijk. Voor de dertiende 
tot en met de vijftiende eeuw bestaat voor de landelijke nederzettingen een kennislacu-
ne. Hier laten de gebouwplattegronden zich niet langer archeologisch herkennen en zijn 
ook vanuit bouwhistorische hoek maar spaarzaam gegevens bekend. Wanneer we naar de 
omvang van de door Van Beek gebruikte dataset kijken, valt nog een parallel met de het 
studiegebied op: ook hier gaat het om een beperkt aantal grotere opgravingen. Voor de 
gebouwplattegronden en de nederzettingen als geheel kunnen we voor Oost-Nederland 
alleen constateren dat het gebied voor de periode van de negende tot en met de twaalfde 
eeuw een vergelijkbare ontwikkeling kent. Het beeld van de twaalfde tot in de zestiende 
eeuw is diffuus en slechts bekend uit een klein aantal archeologische en bouwhistorische 
onderzoeken.

5.5 Synthese rurale nederzettingen

Binnen het studiegebied zijn in totaal vijf archeologische vindplaatsen onderzocht met 
resten van landelijke nederzettingen uit de periode 1100 tot 1450. De omvang van deze 
vindplaatsen varieert van één of enkele huisplattegronden tot een compleet gehucht in 
Oosterhout-Vlindervallei. Drie van de vindplaatsen liggen in het zanddeel van het studie-
gebied en één op de overgang van zand naar veen. Bodemkundig ligt de vijfde vindplaats, 
Oosterhout-Steelhoven, weliswaar in de zand- en kleizone, maar we moeten hierbij be-
denken dat de afzetting van klei pas heeft plaatsgevonden vanaf de vijftiende eeuw. Het is 
daarom vanzelfsprekend om ook deze vindplaats te rekenen tot het zandlandschap.
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Wanneer de vindplaatsen uit het studiegebied worden vergeleken met een aantal andere 
vindplaatsen uit de regio Antwerpen, West-Brabant, Oost-Nederland en het rivierengebied 
rondom Tiel, dan blijkt dat de aangetroffen resten aansluiten bij wat een Zuid-Nederland-
se huizenbouwtraditie kan worden genoemd. Deze stemt overeen met de gebouwplatte-
gronden zoals deze voor de vindplaats Dommelen voor het eerst zijn beschreven. Het gaat 
hierbij om relatief kleine huisplattegronden (kleiner dan ten noorden van de grote rivie-
ren), waarbij de twee of meer gebintpalen in de regel in een rechte lijn staan opgesteld. De 
bootvorm van de boerderij volgt uit de gebogen wandconstructie.

De lengte van de boerderijen in het studiegebied past binnen de range die hiervoor uit 
andere vindplaatsen is verkregen (zie grafiek 5). Grafiek 5 laat zien dat op vindplaatsni-
veau en misschien zelf in sommige microregio’s de vergroting van de huizen gedurende 
de twaalfde en dertiende eeuw meestal wel aantoonbaar is. Wat minstens zo belangrijk 
is, is de constatering dat regionaal verschillen in grootte kunnen bestaan die niet kunnen 
worden verklaard uit alleen de datering. Uit grafiek 5 kan worden afgeleid dat de lengte 
van de huizenbouwtraditie op het niveau van het afzonderlijke huis eerder iets zegt over 
de voorkeur van de bewoners en de middelen die hen ter beschikking stonden, dan dat het 
direct een uitspraak toelaat over welvaart en bestaansmiddelen.

89   Oudhof, ‘Sporen en structuren’, 70. De vindplaatsen in oostelijk Nederland zijn niet opgenomen in het kaart-
beeld van afbeelding 5.12.

90   Oudhof, ‘Sporen en structuren’, 73.
91   Voor dit en het volgende: Van Beek, Reliëf in tijd en ruimte, 458.
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Grafiek 5 De lengte van de aangetroffen huisplattegronden uit het studiegebied (rood) verge-

leken met de in de tekst genoemde vindplaatsen elders (blauw)

Voor Oosterhout- Vlindervallei zijn de lengtes van de hoofdgebouwen gemiddeld per periode weergegeven.
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Als vergelijkingsmateriaal voor de nederzettings- en gebouwsporen in de microregio 
van de Langstraat staan vooralsnog alleen opgravingen uit Dordrecht, Gouda en Rotter-
dam ter beschikking. Deze nederzettingen kenmerken zich door een grotere hoeveelheid 
sporen, zoals afvalkuilen en mestkuilen, maar opmerkelijk weinig restanten van de fei-
telijke huizen. Deels kan dit worden verklaard door erosie als gevolg van de latere storm-
vloeden. Het kan niet worden uitgesloten dat delen van deze gebouwen werden mee-
genomen naar de nieuwe nederzetting en daar secundair werden benut. Voor zowel de 
vindplaats Gezondheidspark als Dubbeldam moeten we constateren dat alleen de graven 
en de houten planken van de top van de kerkheuvel zijn achtergelaten. Ook voor de kerk-
toren die in Gezondheidspark werd aangetroffen, kan worden verondersteld dat deze is af-
gebroken, in ieder geval tot de diepte waarop men het nog veilig genoeg achtte de verzakte 
toren te slopen.92 Dit zou voor de bewoning op de zuidelijke oeverwal in het studiegebied 
kunnen betekenen dat mogelijke archeologische resten in de ondergrond alleen in een 
opgraving duidelijk herkenbaar zijn. Het kan ook verklaren waarom bij de spaarzame ar-
cheologische onderzoeken in dit gebied nog zo weinig is teruggevonden. Bovendien ging 
het daarbij meestal om booronderzoeken, terwijl nauwelijks proefsleuven werden aange-
legd of ander gravend onderzoek plaatsvond.

5.6 De stedelijke nederzettingen

Anders dan voor de landelijke nederzettingen zijn voor de stedelijke nederzettingen 
weinig tot geen complete gebouwplattegronden bekend. En dat terwijl kan worden ver-
ondersteld dat zeker voor de prestedelijke fase en het begin van de stedelijke setting 
huisplattegronden binnen of buiten de stedelijke ommuring of omwalling weinig van 
elkaar verschilden. Enerzijds kan dit gebrek aan huisplattegronden worden verklaard 
door het ruimtegebruik in de stedelijke nederzetting. Ruimte werd binnen de stads-
kern steeds schaarser, zodat er geregeld werd gebouwd en gesloopt. Daarbij werden 
archeologische resten van voorgaande bebouwing dikwijls beschadigd of compleet ver-
wijderd. Anderzijds kenmerken de historische binnensteden van Waalwijk en Geer-
truidenberg zich niet door een hoge onderzoeksintensiteit. Tot de invoering van de 
Wet op de Archeologische Monumentenzorg en zeker nog gedurende de jaren negen-
tig van de vorige eeuw werd archeologisch onderzoek in deze gebieden vaak spaarzaam 
en vooral in het buitengebied uitgevoerd. Binnen de stedelijke kernen waren er geen 
voorschriften die onderzoek noodzakelijk maakten en werd dit slechts spaarzaam uit-
gevoerd. Gemeentes zoals ’s-Hertogenbosch en Breda, waar het belang van archeolo-
gisch en bouwhistorisch onderzoek al gedurende de jaren zeventig en tachtig werd 
onderkend, beschikken over meer kennis met betrekking tot de ontwikkeling van de 
afzonderlijke gebouwen, maar missen nog een grotere synthese voor alle bouwblokken  
samen.

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens een overzicht gegeven van de beschikbare ge-
gevens voor Geertruidenberg en Waalwijk. Zeker voor Geertruidenberg zijn we door het 
werk van Margry en Zijlmans over de ontwikkeling van de stedelijke nederzetting als ge-
heel geïnformeerd, al lijkt de archeologische component daarin vooral nog een rol toege-
dicht als bevestiging van wat historisch werd verondersteld. Voor Waalwijk zijn we min-
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der goed geïnformeerd, al heeft archeologisch onderzoek op diverse percelen gedurende 
de periode 1999-2008 een eerste beeld opgeleverd.

In de paragrafen hierna wordt het beeld van Geertruidenberg en Waalwijk geplaatst in 
een groter kader van andere stedelijke kernen. Daarbij worden voor deze kernen de pre-
stedelijke en stedelijke kernen gelijktijdig besproken aangezien het verschil op vindplaats-
niveau veelal al lastig is te maken, laat staan op de twee hogere niveaus. Voor de micro-
regio van de zuidelijke zandrand met Geertruidenberg vergelijk ik met Bergen op Zoom, 
Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch. Voor de microregio van de Langstraat zijn dit Dor-
drecht en Rotterdam.

Binnen het studiegebied

Binnen de prestedelijke kernen van Geertruidenberg en Waalwijk zijn tot op heden geen 
complete (huis)plattegronden aangetroffen die dateren uit de periode van de twaalfde tot 
en met de vijftiende eeuw. Alleen in Waalwijk werden in 1999, 2001 en 2008 delen van 
mogelijke (huis)plattegronden aangesneden, maar de omvang van de opgravingsputten 
maakte het bij geen van deze onderzoeken mogelijk een compleet gebouw te reconstru-
eren. Voor Geertruidenberg blijft de kennis van de reguliere huizen van de laatmiddel-
eeuwse bebouwing beperkt tot de resten van erven aan de Koestraat, een achtererf aan de 
Bierstraat en een bouwhistorisch onderzoek van twee panden aan de Markt: Markt 40-42 
en het raadhuis.

Het Bergse raadhuis lijkt niet op zijn plaats als voornaam gebouw tussen de reguliere 
woningen, maar tijdens de restauratiewerken uit de jaren zestig van de vorige eeuw bleek 
dat het huidige raadhuis bestaat uit drie samengevoegde huizen. De oudste resten van 
twee daarvan dateren nog uit de veertiende eeuw, waaronder het huis daer die lombaerden 
in plagen te wonen. Met het onderzoek naar het Bergse raadhuis is zodoende toch wat van 
de ontwikkeling van het gewone Bergse huis bekend.

Geertruidenberg
Ondanks dat in Geertruidenberg tot op heden geen complete (huis)plattegronden uit de 
volle en late middeleeuwen zijn blootgelegd, zijn tijdens opgravingen aan de Bierstraat, 
Koestraat en Venestraat wel grondsporen aangetroffen die samengehangen met bewo-
ning. Voor de Bierstraat kan worden verondersteld dat het gaat om een deel van een ach-
tererf van een huis aan de Markt. De sporen uit de late twaalfde en vooral vroege dertiende 
eeuw bestaan op alle drie de locaties uit afvalkuilen, beerkuilen en paalkuilen. Bij gebrek 
aan greppels of andere vormen van perceelscheiding is een indeling en vooral begrenzing 
van de laatmiddeleeuwse erven binnen de stedelijke omwalling en latere ommuring niet 
mogelijk.

In de Bierstraat en de Venestraat werden naast allerlei kuilen ook meerdere putten aan-
getroffen, in de Bierstraat waarschijnlijk beerputten en in de Venestraat waterputten. In 
de Venestraat werden niet minder dan vijftien waterputten gevonden uit de late middel-
eeuwen en de nieuwe tijd.93 Bij gebrek aan daterend vondstmateriaal konden die geen van 

92   Dorst, Romeinen en Middeleeuwers.
93   Koopmanschap en Zijlmans, Archeologisch rapport 2, 24.

9789087044954.pinn.Koopmanschap.pdf   201 24-02-15   16:02



202 5 Nederzettingen op zand en veen (1100-1450)

alle nauwkeuriger worden gedateerd. Het ging om zeven plaggenputten, zes waterputten 
met een gemetselde putwand en twee samengestelde waterputten. De eerste samenge-
stelde waterput bestond uit een ingegraven houten vat zonder bodem met een bovenlig-
gend wagenwiel. Op dit wagenwiel was vervolgens een plaggenwand geconstrueerd. De 
tweede waterput bestond uit meerdere houten paaltjes die door middel van houten ban-
den bijeen werden gehouden. Met deze onderzoeken is vooralsnog geen houtbouwfase 
voor Geertruidenberg aangetoond. Maar ook voor de steenbouwfase is nauwelijks archeo-
logisch en bouwhistorisch onderzoek verricht.

Het raadhuis (Markt 32-34) is in zijn huidige vorm samengesteld uit drie afzonderlijke 
gebouwen en een overdekte steeg. Het gaat daarbij aan de westzijde om het raadhuis, ver-
volgens de Heilige Geeststeeg, het pand van de Lombarden en de aanbouw daartegen uit 
1632.94 Uit het bouwhistorisch onderzoek dat deels vooraf en deels gelijktijdig met de res-
tauratie in 1963 werd uitgevoerd, bleek dat delen van de huidige gebouwen teruggaan tot 
in de vijftiende eeuw. De oudste vermelding van het stede raethuis dateert uit 1408, waar-
bij ook vermeld wordt dat er in 1383 op dezelfde plaats nog een particulier huis aanwezig 
is.95 Het raadhuis is daarmee dus niet het oudste pand op deze plaats. Zowel het latere 
raadhuis als het huis van de Lombarden was al in de oudste fase onderkelderd. Omdat de 
bouwkundige constructie van de verdiepingen constructief aansluiten op de kelders, kan 
worden aangenomen dat deze kelders tot de oorspronkelijke bouw behoren en niet later 
zijn toegevoegd. De achterzijde van het huis van de Lombarden is opgebouwd met ge-

Afb. 5.16 Bij de opgraving Geertruidenberg-Markt waren in het profiel niet alleen oudere bewoningsspo-
ren als bodemlagen te zien, maar was ook een deel van de funderingen van het raadhuis tijdelijk zichtbaar 
(foto J. van Beek).
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bruikmaking van een laat veertiende of vijftiende-eeuws houtskelet.96 Stookplaatsen wer-
den alleen teruggevonden in het raadhuis, waarbij werd vastgesteld dat deze zich tegen 
een zijwand bevonden.

Tussen het raadhuis en het Lombardenhuis liep de Heilige Geeststeeg. Deze leidde van-
af de Markt naar het ten zuiden daarvan gelegen Heilige Geesthuis, dat onder meer fun-
geerde als oude vrouwenhuis.97 Halverwege de zeventiende eeuw werd deze steeg op ver-
zoek van de magistraat ter hoogte van het stedelijk raadhuis overkapt, om vervolgens rond 
1920 te worden opgenomen in de bouwmassa van het samengestelde raadhuis.

Ook het pand dat in 1632 werd gebouwd naast het Lombardenhuis is niet het eerste ge-
bouw op die plaats. Op basis van gegevens van Mosselveld blijkt dat hieraan in ieder geval 
een zestiende-eeuws huis vooraf is gegaan. Rehm veronderstelt dat het huis van de Lom-
barden oorspronkelijk niet aan de Markt zelf zou hebben gestaan, maar hij geeft hiervoor 
geen nadere onderbouwing.98 Indien zijn veronderstelling juist is, dan heeft wellicht de 
rooilijn van de zuidzijde van de Markt oorspronkelijk (deels) anders gelopen. Er kan ech-
ter ook een andere reden zijn geweest waarom het pand oorspronkelijk op enige afstand 
van de Markt werd gebouwd.

Bouwhistorisch onderzoek in 2006 heeft aangetoond dat de oudste gebouwresten ter 
hoogte van de panden Markt 40-42 teruggaan tot de zestiende of zeventiende eeuw.99 Het 
gaat daarbij vooral om de kelderpartijen, want de gebouwen boven de kelders zijn jon-
ger. Daarbij kon op basis van het uitgevoerde onderzoek niet worden uitgesloten dat de 
panden Markt 40-42 mogelijk ook over voorkelders hebben beschikt. Mocht dit het geval 
zijn, dan zou voor de gehele Markt moeten worden bezien in hoeverre dit gevolgen heeft 
gehad voor oudere sporen die zich eventueel vóór de huidige rooilijn van de bebouwing 
op de Markt hebben bevonden. In veel gevallen zal dan de bodemopbouw zijn verstoord, 
waardoor oudere sporen dan die uit de veertiende of vijftiende eeuw verloren zijn gegaan. 
Anderzijds neemt, indien deze voorkelders op diverse plaatsen nog intact zijn, de bouw-
historische potentie van zowel de Markt als aan de Markt gelegen panden weer sterk toe.

In 2005 leverde een onderzoek aan de voorkant van het raadhuis onder begeleiding van 
de archeologische werkgroep van de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ een dui-
delijk gelaagd en antropomorf bodemprofiel op. Ook werden enkele grotere fragmenten 
van een tuitpot afkomstig uit Pingsdorf gevonden. Helaas is het bodemprofiel niet gedo-
cumenteerd en blijkt uit het korte onderzoek alleen dat er op de Markt bewoningsresten 
zijn aangetroffen die dateren uit de tiende tot en met de twaalfde eeuw. Van een voorkel-
der voor het raadhuis zelf was geen sprake.

In 2009 vond ter hoogte van Markt 40 en 42 een archeologische opgraving plaats.100 
Het onderzoek bleef daarbij beperkt tot de verstoringsdiepte van de nieuwbouw. Daardoor 
hebben we nu vooral meer informatie over de bovenste 1,2 meter van de ondergrond. De 
diepere lagen zijn alleen onderzocht met behulp van enkele boringen die een nieuw in-

94    Janse, ‘Geertruidenberg raadhuis’, 37.
95    Rehm, ‘Het raadhuis van Geertruidenberg’, 81.
96    Janse, ‘Geertruidenberg raadhuis’, 38.
97    Voor dit en het volgende: Rehm, ‘Het raadhuis van Geertruidenberg’, 87.
98    Rehm, ‘Het raadhuis van Geertruidenberg’, 98.
99    Bimmel e.a., Geertruidenberg Markt 40 en 42, 15-17.
100   Zie voor dit en volgende: Cleijne, Geertruidenberg Markt 40 en 42. Opgraving, 57-58.
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zicht gaven in de dikte van het stedelijke ophogingspakket. Bij het onderzoek werd vast-
gesteld dat het hoogteverschil aan het maaiveld tussen de Markt aan de noordzijde en 
de perceelsgrens in het zuiden ongeveer één meter bedroeg. Daarnaast bleek dat aan de 
zuidzijde van het perceel een natuurlijke bodem met een B-horizont nog twee meter be-
neden dat niveau lag. Dit maakt dat de stedelijke ophogingslagen in Geertruidenberg aan 
de zuidzijde van de Markt ten minste 2,1 meter dik zijn. Op basis van baksteen en aarde-
werkfragmenten veronderstelt Cleijne dat de oudste ophogingen moet worden gedateerd 
aan het begin van de twaalfde eeuw. De aangetroffen ophogingspakketten hebben aan de 
marktzijde in de eerste helft van de veertiende eeuw de hoogte bereikt van het leefniveau 
van destijds. In het totale ophogingspakket werd ten minste één keer de brandlaag uit 
1420 waargenomen. Een tweede brandlaag lag hoger en kon op basis van daterend aarde-
werk worden gedateerd in de tweede helft van de veertiende eeuw.

De oudste gebouwfase was er een in steenbouw en wordt door Cleijne gedateerd in de 
eerste helft van de veertiende eeuw. Het gaat dan om twee afzonderlijke gebouwen met 
een lengte van respectievelijk 7,5 meter en elf meter. Van het eerstgenoemde pand wer-
den de voorgevel en een leemvloer teruggevonden, van het tweede pand de voorgevel, een 
zijgevel en een stookvloer. De panden stonden los van elkaar en werden gescheiden door 
een osendrop. Beide panden liepen schade op bij de stadsbrand van 1420. Op basis van de 
aangetroffen archeologische sporen kan worden verondersteld dat Markt 42 daarbij ver-
loren ging. Gedurende de vijftiende eeuw werd op Markt 42 een groter pand herbouwd 
en bleef Markt 40 in gebruik. De vijftiende-eeuwse fase van Markt 42 zou vervolgens nog 
geregeld worden verbouwd, maar in essentie tot in de eenentwintigste eeuw bewaard blij-
ven. Markt 40 werd gedurende de zeventiende of achttiende eeuw gesloopt waarna er een 
groter pand voor in de plaats kwam.

Het bouwhistorisch en archeologisch onderzoek aan de Markt 40-42 in Geertruiden-
berg is bijzonder, vooral omdat daarbij voor het eerst is vastgesteld hoe smal de dekzand-
rug onder Geertruidenberg was. In de circa 36 strekkende meter die werd onderzocht kon 
een laatmiddeleeuwse ophoging van meer dan twee meter worden vastgesteld. Deze op-
hoging had overal plaatsgevonden om aan de zuidzijde van de Markt huizen te kunnen 

Kerk

Markt

Vleeshal

Afb. 5.17 De locatie Geertruiden-
berg-Markt 40-42 (blauw ovaal).
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bouwen. Daarnaast was dit de eerste keer dat er regulier archeologisch onderzoek werd 
uitgevoerd naar de stedelijke nederzetting aan de Markt zelf.

Op basis van archeologisch onderzoek in de binnenstad van Geertruidenberg kan wor-
den gesteld dat het bodemarchief rijk mag worden genoemd. In de gedocumenteerde on-
derzoeken is vastgesteld dat de archeologische sporen, ook uit de prestedelijke fase van de 
twaalfde eeuw en mogelijk ouder, goed bewaard zijn gebleven. Het is dan ook te hopen 
dat de vanaf 2005 ingezette trend van verplicht onderzoek in de binnenstad de komende 
jaren aanvullende en nieuwe inzichten oplevert.

In 1983 schreef Margry een afstudeerscriptie over de nederzettingsgeschiedenis van 
Geertruidenberg.101 Een jaar later verscheen een bewerking hiervan als artikel in Jaarboek 
‘De Oranjeboom’ en in 2004 voegde Zijlmans er nog enkele inzichten aan toe.102 Kern van 
het onderzoek van Margry was een bewoningskaart waarop hij op basis van archivalische 
bronnen de situatie van rond 1550 weergaf. Op deze kaart gaf hij tevens alle toen (1983) be-
kende archeologische gegevens aan en zijn de markante gebouwen afzonderlijk vermeld.

Margry veronderstelt een bewoningskern op de top van de dekzandrug waar nu het kerk-
gebouw staat.103 Gedurende de twaalfde eeuw vormde het blok huizen tussen de Markt en 
het kerkhof, ook bekend als Elfhuizen, de westelijke begrenzing van de nederzetting. Aan 

101   Margry, Sinte Geertruydenberghe onvolgroeide stad. 
102   Margry, ‘De topografische ontwikkeling’; en ook Margry, ‘Straten en stegen in middeleeuws Geertruidenberg’; 

Zijlmans, ‘Een beschouwing van middeleeuwse gebouwen’.
103   Voor dit en het volgende: Margry, ‘De topografische ontwikkeling’, 112-122.
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nederzetting (late 14e eeuw)
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nederzetting (vroege 14e eeuw)

Afb. 5.18  De ontwikkeling van Geertruidenberg, 1100-1500.
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de zuidzijde passeert de Sint Ewoutstraat-Markt-Venestraat als onderdeel van de Langs-
traatroute de nederzetting. Aan de noordzijde van de stad zal een havenzone hebben gele-
gen die via de vismarkt met de nederzetting was verbonden was. De week- en jaarmarkten 
zullen direct ten westen van de nederzetting en aan de noordzijde de Lang straatroute heb-
ben plaatsgevonden. Mogelijk was dit nog zo toen de Hollandse graaf Geertruidenberg in 
1213 in haar marktrechten bevestigde.

De groei van de nederzetting in de eeuwen na de twaalfde eeuw kon logischerwijs al-
leen plaatsvinden naar het westen. Hier kwam vanuit het zuiden de landroute van de 
Koestraat op de Markt samen met de Langstraatroute. Het is dan ook niet opmerkelijk dat 
tijdens graafwerkzaamheden in 1997 juist op de kruising van de Markt met de Koestraat 
de resten werden gevonden van een leerlooiersterrein.104 Diverse afvalkuilen met hoorn-
pitten en kuilen met restanten van leer en looisel zijn door de archeologische werkgroep 
vlot gedocumenteerd voordat de bouwwerkzaamheden deze resten zouden vernietigen. 
Een dergelijk terrein is onderdeel van een ambachtelijke zone binnen de stad en wordt 
idealiter langs de randen of net buiten de stad gebouwd. Een C14-datering van één van de 
hoornpitten leverde een datering op in de late dertiende of tweede helft veertiende eeuw.105 
Op basis van historische gegevens kan vervolgens worden verondersteld dat de leerlooi-
ers hier tot in de eerste helft van de veertiende eeuw actief zijn geweest. Op de hoek van 
de Koestraat en de Markt richtte graaf Willem V een stedelijk hal op ten bate van diverse 
ambachten: (…) dat ghi die vlieschouwers van Sente Gertruden Berghe doet staen in onse hal-
le die wi aldear hebben doen ordineren, ende alle wantsniders die manendaghes aldair laken te 
vercopen plegen, ende anders alle dieghene, die coopmanscepe aldair des manendaghes ter marct 
bringhen.106 Het lijkt onwaarschijnlijk dat de leerlooiers ten tijde van het functioneren van 
de stedelijke hal hun riekende werk daar hebben voortgezet, al kan het niet worden uit-
gesloten.

Gedurende de dertiende, maar meest waarschijnlijk nog in de veertiende eeuw groeide 
de stad uit tot de omvang die we kennen van de kaart van Jacob van Deventer. Daarna zou 
de laatmiddeleeuwse stad nog één keer van aanzien veranderen, namelijk toen zij eind 
zestiende eeuw werd omgebouwd tot vesting. Wanneer we nu opnieuw kijken naar de be-
woningskaart van Margry, dan blijkt dat het door hem geschetste beeld nog steeds over-
eind blijft. Wel kunnen we het nu nader nuanceren en verder inkleuren. Er zijn echter 
geen nieuwe gegevens die ons helpen om de omvang van de twaalfde-eeuwse nederzet-
ting feitelijk vast te stellen. Naar een vroege gracht of palissade is nooit gericht gezocht, 
en resten ervan zijn ook nooit aangetroffen. De locatie van het bouwblok Elfhuizen blijft 
vooralsnog onze enige aanwijzing voor de begrenzing. Het onderzoek Markt 40-42 heeft 
aangetoond dat de dekzandrug smal was en dat we ons van bebouwing ten zuiden van de 
Sint-Ewoutstraat tot in de veertiende eeuw niet veel moeten voorstellen. De ontwikkeling 
die Margry in 1984 schetste, ging uit van een verschuiving en uitbreiding van de Markt in 
westelijke richting naar de Venestraat en we kunnen ons voorstellen dat de laat twaalfde 
en dertiende-eeuwse bebouwing in deze richting is opgeschoven. Een nadere datering op 
basis van historische, archeologische of bouwhistorische gegevens is nog niet mogelijk. 
Aan de Markt zullen naast het kerkgebouw ook het stadhuis, het hof van de graaf en de 
vroege hofhuizen van de Hollandse adel moeten worden gezocht. Zo ontstaat een beeld 
van een oudere kern rondom het kerkgebouw met een noordelijk havenkwartier en een 
nieuw ingericht marktplein met residentiële en handelsgebouwen daaromheen.
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Gedurende de veertiende eeuw werd de Venestraat zodanig verbreed dat er een door-
lopend marktplein ontstond. Dat er in de eerste helft van de veertiende eeuw een groot-
scheepse herinrichting van de stedelijke ruimte plaatsvond, werd in het archeologisch 
onderzoek van Markt 40-42 ook aangetoond door het dikke ophogingspakket. Deze werk-
zaamheden zullen hebben samengehangen met de bouw van de stedelijke ommuring 
zoals we die op de plattegrond van Jacob van Deventer kunnen zien. In 1319 is dit proces 
van verstening al in volle gang: in dat jaar ontvangt de stad Geertruidenberg uit handen 
van de graaf het landbouwgebied Made om daarmee de wallen en muren van de stad te 
verbeteren en mogelijk te moderniseren. Opnieuw moeten we constateren dat we over de 
omvang en locatie van de oude omwalling, die getuige de stormloop van de hertog van 
Brabant in 1304 in ieder geval aan het begin van de veertiende eeuw heeft bestaan, geen 
bronnen hebben. Gelijktijdig met het bouwen aan de stedelijke ommuring vonden moge-
lijk ingrepen plaats in de Donge en startte de bouw van het grafelijke kasteel (zie hierover 
ook de hoofdstukken 3 en 8). Nadat het kasteel was voltooid, droeg de graaf in 1352 zijn 
huizen en erven tegen een jaarcijns over aan de Bergse poorters. Voortaan zou de voor-
burcht van het kasteelterrein hem tot huis en hof dienen.107

Over de ontwikkeling van de huisplattegronden zijn we op bescheiden schaal geïnfor-
meerd en onze kennis hiervan ligt grotendeels nog op vindplaatsniveau. Met de hier ge-
presenteerde synthese is een eerste aanzet gegeven voor een archeologisch beeld van de 
ontwikkeling van de huizen binnen de microregio van de middeleeuwse stad. Het spreekt 
daarbij voor de lokale studie van Margry en de aanvullingen daarop door Zijlmans dat 
deze archeologische synthese vooralsnog grotendeels complementair is aan het histori-
sche beeld dat al in de jaren tachtig werd geconstrueerd.

Waalwijk
In Waalwijk staat het onderzoek naar huizen nog meer in de kinderschoenen dan in Geer-
truidenberg. Alleen enkele opgravingen in 1999, 2001 en 2008 op verschillende perce-
len langs de Grotestraat hebben resultaten opgeleverd die het mogelijk maken een eerste 
beeld te schetsen. Ook hier blijft de archeologische kennis vooralsnog steken op vind-
plaatsniveau. Daarbij moet worden opgemerkt dat het in de dagelijkse archeologisch prak-
tijk zelden voorkomt dat een compleet laatmiddeleeuws perceel kan worden opgegraven. 
Veelal blijft het onderzoek beperkt tot een deel van het erf of is het een combinatie van 
delen van verschillende erven.

Van Genabeek dateert de oudste bewoningsfase op het perceel van de Grotestraat 371-
373 in het begin van de dertiende eeuw.108 Deze bewoningsfase wordt voorafgegaan door 
een enkele greppel en een als akkerlaag geïnterpreteerd pakket van verploegd zand met 
veenbrokken. Uit deze akkerlaag zijn enkele fragmenten aardewerk geborgen die dateren 
uit het einde van de twaalfde en het begin van de dertiende eeuw. In het vlak waren, in-
gegraven in de akkerlaag, meerdere paalsporen en andere kuilen zichtbaar. Mede door de 

104   Koopmanschap en Zijlmans, Archeologisch rapport 2.
105   Monster GR-N-30800: 1280-1300 of 1365-1385.
106   Niermeyer, Bronnen voor de economische geschiedenis, 140-141, nr 293 (3 december 1355).
107   Zijlmans, ‘Een beschouwing van middeleeuwse gebouwen’, 14.
108   Van Genabeek, Waalwijk, archeologisch onderzoek Grotestraat 371-373, 13.
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Afb. 5.19 Tijdens het proefsleuvenonderzoek Waalwijk-Grotestraat 101-103 in 2001 zijn als een grijze band 
in het profiel de restanten zichtbaar van een lemen vloer (foto auteur).

Afb. 5.20 Het profiel van de Winterdijk in Waalwijk gezien naar het zuidwesten (foto auteur, 2001).
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verstoringen in het vlak door de ingegraven kelders van de latere bewoning aan de Gro-
testraat kon ook hier geen plattegrond worden gereconstrueerd. Wel werd vastgesteld dat 
één van de gebouwen een haardplaats heeft gehad in de vorm van een haardkuil. Deze 
kuil was aan het opgravingsvlak duidelijk herkenbaar door de ingebrande bodem rondom 
de feitelijke stookplaats. Het aardewerk dat uit deze haard werd geborgen, dateert tussen 
1175 en 1225.109

Van de bewoningssporen uit de dertiende eeuw wordt vervolgens een sprong gemaakt 
naar de volgende periode waaruit sporen zijn aangetroffen. Een bakstenen poer is aan de 
hand van het gebruikte baksteenformaat gedateerd aan het einde van de dertiende of het 
begin van de veertiende eeuw. Er kunnen echter vraagtekens worden gezet bij de betrouw-
baarheid van die datering uitsluitend op basis van de afmetingen van de gebruikte bak-
steen. Van het betreffende gebouw werd tijdens de opgraving niets anders teruggevonden 
dan alleen deze enkele poer. Gedurende de tweede helft van veertiende eeuw werd het ge-
bouw waarbij de poer heeft gehoord, vervangen door een nieuw, driebeukig gebouw dat 
grotendeels was opgetrokken in baksteen. Het pand was opgedeeld in een duidelijk voor- 
en achterhuis met in de linkerbeuk een kelder en een opkamer.110 Dit zou het proces van 
verstening van de laatmiddeleeuwse huizen voor Waalwijk in ieder geval in de vijftiende 
eeuw plaatsen. Van Genabeek tekent hierbij echter wel aan dat onderdelen van het huis, 
zoals delen van de voorgevel en het achterhuis, nog voornamelijk in houten vakwerk wa-
ren opgetrokken.

In het profiel van een proefsleuf werden in 2001 aan de Grotestraat 101-103 de resten 
aangetroffen van een bakstenen muur en de bijbehorende lemen vloer.111 Op basis van het 
aangetroffen baksteenformaat plaatste Hulst de bouw van deze gebouwresten in de vijf-
tiende eeuw, hoewel een datering in de late veertiende eeuw niet kon worden uitgesloten. 
In dezelfde opgravingsput werden ook meerdere paalsporen aangetroffen die waren inge-
graven vanuit een hoger gelegen akkerlaag. De vulling van deze paalkuilen bevatte naast 
fragmenten huttenleem ook een kleine hoeveelheid dateerbaar aardewerk uit de late der-
tiende en vroege veertiende eeuw. Bijzonder was dat tijdens dit onderzoek ook de Winter-
dijk voor het eerst werd doorgraven. Het leverde het profiel op van afbeelding 5.20. Aan 
de buitendijkse basis werden daarbij enkele schuin ingegraven palen aangetroffen die niet 
nader werden gedocumenteerd of onderzocht. In latere discussies is weleens de vraag ge-
opperd in hoeverre dit in 2001 aangetroffen profiel dat van een reguliere dijk met een wa-
terkerende functie is, of dat kan worden verondersteld dat dit deel van de Winterdijk uit de 
vroege veertiende eeuw dateert en heeft gefungeerd als stedelijke omwalling. Omdat voor 
zover bekend de houten palen in 2001 niet zijn geborgen, is een C14-datering niet meer 
mogelijk en kan deze hypothese niet worden bevestigd of ontkracht.

Tijdens de sloop van de garage op het Waveemterrein werden in 2008 geen hoofdge-
bouwen aangetroffen.112 Wel werd een vierpalige spieker aangetroffen, evenals een mest-
hoop. Helaas leverden de sporen van de spieker geen dateerbaar vondstmateriaal op. Hij 
zal hebben behoord tot een erf dat direct ten zuiden van de Grotestraat was gelegen. 

109   Van Genabeek, Waalwijk, archeologisch onderzoek Grotestraat 371-373, 13.
110   Van Genabeek, Waalwijk, archeologisch onderzoek Grotestraat 371-373, 19.
111    Hulst, Waalwijk Grotestraat 101-103, 7-8.
112    Koopmanschap, Archeologisch onderzoek Grotestraat 266 te Waalwijk.
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Het bijbehorende hoofdgebouw werd niet aangetroffen. Dit gebouw kan buiten het on-
derzochte terrein hebben gelegen, maar gezien de omvangrijke verstoringen door latere 
kelders aan de straatzijde kan evenmin worden uitgesloten dat de bebouwing daar heeft 
gestaan. Aan de straatzijde werd onder het loopvlak van de spieker een oudere sloot aan-
getroffen die is geïnterpreteerd als een sloot of greppel die de Grotestraat aan de zuidzijde 
heeft begeleid. Op basis van enkele fragmenten vroeg grijsbakkend aardewerk lag deze 
greppel gedurende de dertiende eeuw open.

Vanaf de Grotestraat gerekend, werden de overige sporen uit de veertiende en vroeg 
vijftiende eeuw aangetroffen in een zone tot vijftien meter naar het zuiden. Hier lag ver-
volgens het loopvlak aanzienlijk lager en was een depressie aanwezig die was gevuld met 
huisraadafval en enkele dierbegravingen. Op basis van een C14-datering van een begra-
ven paardenkadaver was het terrein in ieder geval tot in de tweede helft van de vijftiende 
eeuw in gebruik als stortplaats.113 Pas op het einde van de zestiende eeuw werd het lager 
gelegen gebied ook gebruikt. Hier werd toen een bierbrouwerij gebouwd die tot circa 1824 
heeft gefunctioneerd. Nog verder naar achter, op circa 75 meter van de Grotestraat, werd 
de overstromingsvlakte en bedding van de Loint aangetroffen (zie paragraaf 3.5).

Voor Waalwijk moeten we vaststellen dat er vooralsnog geen middeleeuwse huisplat-
tegronden zijn aangetroffen. In vergelijking met Geertruidenberg is er relatief weinig ar-
cheologisch onderzoek uitgevoerd. Het wel uitgevoerde onderzoek bevestigt dat de neder-
zetting de structuur had van een straatdorp en op circa vijftien meter van de Grotestraat 
lag. Dit is duidelijk op enige afstand van de veenstroom de Loint, wat waarschijnlijk maakt 
dat de stedelijke nederzetting geen actief gebruik heeft gemaakt van die stroom achter 
de nederzetting als militaire barrière of als verkeersweg. Delen van de Loint zijn moge-
lijk aangetakt op het stelsel van turfvaarten, maar hiervoor ontbreekt vooralsnog elke ar-
cheologische informatie. In de plattegrond van Waalwijk zijn in de vorm van de haven, 
de Winterdijk en het laatmiddeleeuwse gasthuis stedelijke elementen te herkennen. Een 
marktplaats laat zich historisch niet op één locatie vastpinnen, maar we kunnen veron-

Winterdijk

Baardwijk

Gasthuis

Grotestraat/Langstraat

Putsteeg
Kerk aan de haven Klooster

Hofstede Besoyen

Haven

Kloostersteeg

Landroute Langestraat

Markante gebouwen

Veronderstelde kern Besoyen-Waalwijk
als laat 12e-eeuwse nederzetting

Tracé Winterdijk boven stedelijk gebied

Haven en havengebied

Afb. 5.21  De ontwikkeling van Waalwijk, 1100-1500.

9789087044954.pinn.Koopmanschap.pdf   210 24-02-15   16:02



 5.6 De stedelijke nederzettingen 211

derstellen dat deze moet worden gezicht tussen het havengebied en het kerkgebouw aan 
de haven. Handelswaar kon daar eenvoudig worden aan- en afgevoerd. Mogelijk bracht de 
nabijheid van de grens tussen het graafschap Holland (Besoyen) en het hertogdom Bra-
bant (Waalwijk) vanaf de veertiende eeuw ook marktvoordelen met zich mee. De ligging 
van Waalwijk als stedelijke nederzetting te midden van veengronden vinden we ook ver-
meld in de Rijmkroniek van Melis Stoke. Hij beschrijft de stad daarbij als Te Walewijc op 
dat vene.114

Van de veenontginningen in het gebied zijn sporen bewaard gebleven in de vorm van 
de haaks op de ontginningsas geplaatste stegen die dieper het veengebied in gingen. On-
bekend is hoeveel en wat voor elementen ten noorden van de Winterdijk verloren zijn 
gegaan als resultaat van de watersnood in de periode 1418-1424. Het uitgroeien naar een 
stedelijke nederzetting over een langere periode, ambachtelijke zonering (zoals de leer-
looiers in Geertruidenberg) en met defensieve elementen kan voor Waalwijk vooralsnog 
niet archeologisch worden vastgesteld. De tot dusver uitgevoerde onderzoeken wijzen op 
een prestedelijke nederzetting met een duidelijke markt- en havenfunctie voor het ach-
terland. De grotere handel zal zich gedurende de veertiende eeuw hebben verplaatst naar 
Geertruidenberg en ’s-Hertogenbosch. Doordat de bevolking niet groeide tot een stedelij-
ke omvang voldeed het model van het straatdorp tot ver in de negentiende eeuw. Baard-
wijk was tot ongeveer 1922 duidelijk te herkennen als afzonderlijk dorp op de kadastrale 
minuutplannen.

Buiten het studiegebied

Wanneer we kijken naar nederzettingen die vergelijkbaar zijn met Geertruidenberg en 
Waalwijk, dan liggen de binnensteden van Bergen op Zoom, Breda, Dordrecht, Eindho-
ven, ’s-Hertogenbosch en Rotterdam het meest voor de hand. In alle zes genoemde steden 
bestaat al enige jaren een archeologische onderzoekstraditie die heeft geresulteerd in één 
of meer overzichtswerken met betrekking tot de ontwikkeling van de bebouwing binnen 
het stedelijke gebied. Daarbij moet worden opgemerkt dat de stand van de kennis op ba-
sis waarvan deze zes steden kunnen worden vergeleken zowel in kwaliteit als kwantiteit 
ongelijk is.

Dordrecht en Rotterdam staan model voor nederzettingen in het microgebied van de 
Langstraat, de vier andere steden kunnen gelden als model voor Geertruidenberg, dat is 
gelegen in het gebied van de zuidelijke zandrand. Voor Breda zijn enkele plaatselijke stu-
dies beschikbaar en voor de vergelijking is in deze studie een groot deel van de gebruik-
te informatie afkomstig uit nog niet gepubliceerd onderzoek. Voor Bergen op Zoom en 
Eindhoven zijn enkele synthetiserende artikelen beschikbaar van de hand van de opgra-
vers. Deze missen echter de aanvullingen en correcties van meer recente opgravingen 
op het beeld dat zij schetsen. Voor Dordrecht geldt dat het kennisniveau hoog is door de 
grotere studie die Sarfatij schreef en die is gebaseerd op meerdere decennia van archeo-
logisch onderzoek door de Rijksdienst. Wel is inmiddels een deel van die opgravingen 

113   GrN-32351, 385 ± 25BP.
114   Burgers (red.), Rijmkroniek van Holland, 418.

9789087044954.pinn.Koopmanschap.pdf   211 24-02-15   16:02



212 5 Nederzettingen op zand en veen (1100-1450)

enigszins gedateerd. Het materiaal betreffende ’s-Hertogenbosch kan als het meest om-
vattend worden omschreven. Hier biedt de studie door Van Drunen een eerste synthese 
tussen de resultaten van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek. Voor het hierna ge-
presenteerde beeld is het van belang te weten dat is gebaseerd op wat is gepubliceerd, en 
niet op wat de laatste jaren is opgegraven.

Bergen op Zoom
De resten van enkele huizen uit de elfde eeuw vormen de oudste sporen van bewoning uit 
de middeleeuwen in Bergen op Zoom. Het gaat daarbij om gebouwen in houtbouw met 
ingegraven staanders en die door de onderzoekers zijn geïnterpreteerd als kleine boerde-
rijtjes. Talrijker zijn de archeologische resten uit de twaalfde eeuw. De nederzetting heeft 
dan nog steeds een duidelijk agrarisch karakter en is aangelegd langs de randen van ver-
schillende vennen. Vermunt stelt dat de aangetroffen gebouwresten en akkers horen bij 
een nederzetting uit de elfde en mogelijk zelfs uit de late tiende eeuw.115 In hoeverre het 
hier een cluster van gebouwen betreft, of gaat om verspreid liggende boerenerven, laat hij 
in het midden. Aangetroffen egalisaties van de van oorsprong sterk geaccidenteerde on-
dergrond wijzen volgens Vermunt op de aanwezigheid van een marktveld in de twaalfde 

Geertruidenberg

Waalwijk

Breda

Dordrecht

's-Hertogenbosch

Bergen op Zoom

Utrecht

Rotterdam

Eindhoven

Afb. 5.22 De ligging van de besproken stedelijke nederzettingen. Utrecht wordt in 5.6 niet besproken, maar 
is opgenomen omwille van de besproken rurale nederzettingen in 5.4.

9789087044954.pinn.Koopmanschap.pdf   212 24-02-15   16:02



 5.6 De stedelijke nederzettingen 213

eeuw dat hij interpreteert als het centrum van de aangetroffen nederzetting.116 In hoeverre 
deze veronderstelling juist is, kan pas blijken bij aanvullend onderzoek rondom het hui-
dige marktveld en de publicatie van deze onderzoeken.

Vermunt onderscheidt binnen de latere stadsmuren van Bergen op Zoom zowel het re-
presentatieve woonhuis, al dan niet gecombineerd met bedrijfsruimte, als het vooral be-
drijfsmatige gebouw. Het eerste plaatst hij aan de voorzijde van het erf, langs de straat, 
het tweede moet op het achtererf worden gezocht. Als gevolg van de aard van het archeo-
logisch onderzoek in de binnenstad van Bergen op Zoom uit de jaren negentig tot heden 
konden vooral achtererven aan archeologisch onderzoek worden onderworpen. Dit leidt 
tot een goed beeld van deze bedrijfsgebouwen, maar laat de feitelijke woonhuizen voor-
alsnog buiten beeld. Voor de twaalfde eeuw betreft dat in Bergen op Zoom de traditionele 
houten boerderijen met ingegraven staanders en vlechtwerk als wand. Een complete huis-
plattegrond kon niet worden opgegraven maar vooralsnog lijkt het type overeen te komen 
met de types die we kennen uit andere laatmiddeleeuwse opgravingen. Gedurende de 
dertiende eeuw verandert de wandconstructie in Bergen op Zoom: het vlechtwerk van de 
wand wordt nu geconstrueerd op een voet of plint van gestapelde turfplaggen. Vermunt 
ziet hierin een constructiewijze zoals die ook in Zeeland en Noord-Holland is gevonden. 
In de Bergse Potterstraat is hierop een variant aangetroffen. Hier werd het houten raam-
werk niet op turfblokken geplaatst, maar op gemetselde bakstenen. Gedurende de veer-
tiende eeuw kwamen meerdere varianten op deze constructiewijze met plint voor, van bak-
stenen gelegd met leem tot uitgegraven greppels opgevuld met baksteenpuin. Ook deed 
in de veertiende eeuw de poer zijn intrede in Bergen op Zoom, waardoor het gebint van 
het huis niet langer ingegraven hoefde te worden. De poer zelf werd daarbij overigens wel 
ingegraven. Al deze, vermoedelijk één bouwlaag hoge, gebouwen bezaten lemen vloeren 
en een aanzienlijk deel van de opgaand wanden nog in houtbouw. De panden die meerde-
re bouwlagen hadden, bezaten al in de dertiende eeuw kelders en deels bakstenen muren.

Na de grote stadsbrand van 1397 werd een aantal huizen herbouwd.117 Hierbij werden 
de wanden dikwijls opgetrokken in vakwerk of met vrij dunne bakstenen muren. Grote 
vlakken zoals de voorgevel werden nog altijd in houtbouw uitgevoerd. Dit zou wijzen op 
een continuering van bekende bouwmethoden. De brand gaf kennelijk geen aanleiding 
tot nieuwe verordeningen.

Breda
Op basis van opgravingen die sinds het begin van de jaren tachtig zijn uitgevoerd, kan 
voor de aangetroffen laatmiddeleeuwse huizen in Breda een aantal algemene opmerkin-
gen worden gemaakt. Net als in de andere hier behandelde steden bestaat er nog steeds 
een aanzienlijke achterstand in de uitwerking van de vele opgravingen die zijn uitgevoerd. 
Over het algemeen kenmerkte het archeologische onderzoek in de twee laatste decennia 
van de vorige eeuw zich als ‘een rennen van de ene opgravingsput naar de andere’ om het 
tempo van bodemingrepen in de binnensteden enigszins te kunnen bijhouden. Aan de 

115    Vermunt, ‘Stad van bergen en zomen’, 170; Vermunt en Van der Kallen, Opgravingen in Bergen op Zoom, 20-
29.

116   Voor dit en het volgende: Vermunt, ‘Stad van bergen en zomen’, 173-183.
117    Weyts, De Lievevrouwestraat, 16.
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uitwerking kon daarna vaak geen prioriteit worden gegeven, omdat de volgende projecten 
zich al weer aandienden en de slopershamer geen uitstel duldde.

In de binnenstad van Breda zijn op diverse locaties delen van laatmiddeleeuwse huizen 
aangetroffen. De oudst bekende daarvan gaan terug tot het begin van de dertiende eeuw.118 
Het gaat daarbij om een huis in houtbouw met meerdere haardplaatsen aan de Visser-
straat. Ook van andere locaties in de binnenstad zijn huizen in houtbouw uit deze periode 
bekend. Het gaat daarbij om opgravingen aan de Veemarktstraat en de Molenstraat, maar 
geen van deze onderzoeken is momenteel uitgewerkt in een publicatie. Hupperetz be-
schrijft in zijn boek over de Bredase Visserstraat het vroeg dertiende-eeuwse huis in Breda 
als een eenschepig huis met een lengte van circa negen en een breedte van vier meter. De 
vloer was van leem, evenals de haard. Dit is anders dan bij het huis dat werd aangetrof-
fen aan de Veemarktstraat. Daar was de haard geconstrueerd uit fragmenten tufsteen en 
Doornikse hardsteen. Het huis aan de Visserstraat werd rond 1300 verbouwd, waarbij de 
houten palen van het gebint niet opnieuw werden ingegraven, maar op bakstenen poeren 
werden geplaatst. Van dit soort huizen meent Hupperetz er in de Visserstraat twee te heb-
ben aangetoond. Er zijn aanwijzingen om op de aangrenzende percelen in de Visserstraat 
ten minste nog zes gelijksoortige huizen te veronderstellen.

Dordrecht
Op enkele spaarzame uitzonderingen na zijn alle tot dusver in de binnenstad van Dord-
recht opgegraven laatmiddeleeuwse huizen van baksteen.119 De oudste gebouwen dateren 
daarbij uit de tweede helft van de dertiende eeuw en oudere gebouwen die met zekerheid 
als huis kunnen worden aangeduid ontbreken. De opgegraven gebouwen hadden een 
bakstenen onderzijde waarbij de zijmuren meestal niet dikker waren dan één- tot ander-
halve steen. Sarfatij neemt aan dat gebouwen met zulke dunne muren een houten vak-
werkskelet hadden. Het vakwerk kon daarbij zowel met leem op vlechtwerk als met bak-
steen zijn gevuld. De op een hoger vlak dan de feitelijke fundering aangetroffen penanten 
wijzen hier inderdaad op.

De wijze van bouwen in Dordrecht wijkt af van die in alle andere hier besproken ste-
delijke nederzettingen. In tegenstelling tot plaatsen waar direct op zand kon worden ge-
bouwd, was in Dordrecht bijna altijd enige vorm van grondverbetering noodzakelijk.120 
Niet alleen was de natuurlijke ondergrond al moeilijker te bebouwen, ook de klink als ge-
volg van de ontginningen in de omgeving van de stad leidde tot verzakkingen. Deze ver-
zakkingen maakten een regelmatig ophogen van de woonplaatsen noodzakelijk. Gedu-
rende de oudste fase hebben deze ophogingen het karakter van terpophogingen gehad, 
waarbij het veenoppervlak in sommige gevallen wel als loopvlak werd gebruikt.121 Het ein-
de van deze fase sluit naar de mening van Sarfatij aan bij de tweede fase van ophoging, 
waarbij grotere gebieden stelselmatig en doelgericht werden opgehoogd. Hij definieert 
deze tweede fase als een pre- en proto-urbane ‘oerfase’ waarin de stad uitbreiding vroeg 
van het woongebied onder druk van een snel verlopende verstedelijking.122

Eindhoven
Voor Eindhoven kunnen we ons voor de ontwikkeling van het laatmiddeleeuwse huis en 
erf alleen baseren op de publicatie van de aangetroffen sporen op het Heuvelterrein.123 
Arts stelde daarvoor destijds een model op: langwerpige erven met aan de straatzijde een 

9789087044954.pinn.Koopmanschap.pdf   214 24-02-15   16:02



 5.6 De stedelijke nederzettingen 215

vrijstaand houten gebouw en daarachter een eveneens vrijstaand bijgebouw.124 De oudste 
bewoningssporen dateren uit de vroege dertiende eeuw. Kuilen op het achtererf zijn on-
der andere geïnterpreteerd als leemwinningskuilen. De leem voor wanden en vloeren zou 
hier uit de bodem zijn gehaald. De woningen bestaan uit eenschepige houten construc-
ties met ingegraven palen. De lengte van de gebouwen varieert tussen de 12,5 en 14,5 me-
ter en de teruggevonden breedte van 5,5 tot zes meter.125 Waar tijdens de opgravingen een 
haardplaats werd aangetroffen, bleek deze meestal in één van de buitenste traveeën van 
het huis te liggen.

Naast deze woonhuizen en de vergelijkbare, maar in lengte meer beperkte bijgebouwen 
werden op de Heuvel in Eindhoven ook spiekers en een enkele hooimijt aangetroffen. 
Arts ziet deze bouwsels als argument voor het rurale karakter van de stedelijke nederzet-
ting, dat standhoudt tot in de periode 1325-1500.

118    Voor dit en het volgende: Hupperetz, Het geheugen van een straat, 45-46.
119   Voor dit en het volgende: Sarfatij, Archeologie van een deltastad, 200-207.
120   Sarfatij, Archeologie van een deltastad, 47.
121    Sarfatij, Archeologie van een deltastad, 50.
122   Sarfatij, Archeologie van een deltastad, 50.
123    Arts, ‘De archeologische resultaten’.
124   Voor dit en het volgende: Arts, ‘De archeologische resultaten’, 314.
125    Arts, ‘De opgraving van het Heuvelterrein’, 174-176.

Afb. 5.23 Op basis van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek zijn in Eindhoven Museum reconstruc-
ties gemaakt van laatmiddeleeuwse gebouwen. Naast het al eerder getoonde boerenerf (afb. 5.4) is ook 
stedelijke bebouwing te zien.
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Behalve de huisplattegronden werden op het Heuvelplein op de meeste woonerven ook 
waterputten aangetroffen. Tot in de late dertiende eeuw zijn die gemaakt van uitgeholde 
boomstammen. Vanaf het midden van de dertiende eeuw wordt dit typte waterput opge-
volgd door de zogenoemde tonputten die zijn opgebouwd uit wijntonnen. Dergelijke put-
ten bleven op het Heuvelterrein in gebruik van ongeveer 1250 tot de tweede helft van de 
vijftiende eeuw. Boomstamput en tonput bestaan in Eindhoven dus gedurende een perio-
de van twintig tot dertig jaar naast elkaar. Ook werden vijf plaggenputten aangetroffen. 
Voor één van deze plaggenputten wordt een datering in de veertiende eeuw gegeven, van 
de andere vier is de datering niet gepubliceerd. Ook kwamen putten voor met een ge-
vlochten wandconstructie waarbij onduidelijk is in hoeverre er sprake is geweest van het 
gebruik van gestapelde manden, of dat er een constructie van vlechtwerk werd gemaakt 
in het gat dat later de waterput zou gaan vormen. Een soortgelijke put met een vlechtcon-
structie is in Geertruidenberg in 1991-1992 in de Bierstraat aangetroffen. Op basis van de 
aard van de vulling en de diepteligging ten opzichte van het toenmalig maaiveld is die put 
echter geïnterpreteerd als eerder een afvalput of bezinkput dan een waterput. Ook de na-
bijheid van een privaat maakt het gebruik als waterput voor het Bergse exemplaar extra 
onwaarschijnlijk.

Van de tonput en de plaggenput zijn ook exemplaren aangetroffen in Geertruidenberg 
en Waalwijk. Het gaat daarbij in Geertruidenberg om de opgravingen aan de Bierstraat 
en de Venestraat, en in Waalwijk om de opgraving aan de Grotestraat 101-103. Net als in 
de andere Noord-Brabantse stedelijke nederzettingen uit de late middeleeuwen en de pe-
riode daarna, zijn ook combinaties van verschillende varianten aangetroffen. Zo werd op 
het kasteelterrein in Dongen een plaggenput opgegraven waarvan het onderste deel be-
stond uit een ingegraven halve ton of rechtop geplaatste duigen. Klaarblijkelijk werd de 
constructie van de waterput bepaald door het materiaal dat de bouwer voorhanden had. 
Daarbij is het verstenen van een waterput, waarbij de oorspronkelijke tonput een bakste-
nen bovenkant kreeg, zoals in 2001 aangetroffen in Waalwijk, een mogelijk aanwijzing 
dat ook waterputten meegingen in het versteningsproces dat in de stedelijke kernen rond 
de veertiende en vijftiende eeuw voorzichtig zijn intrede deed.

’s-Hertogenbosch
Voor de historische binnenstad van ’s-Hertogenbosch binnen de twaalfde-eeuwse om-
muring verscheen in 2006 een overzichtpublicatie waarin de resultaten van het archeo-
logisch en het bouwhistorisch onderzoek zijn gebruikt.126 De auteur, Van Drunen, on-
derscheidt binnen het onderzochte gebied twee soorten huizen: brede huizen en smalle 
huizen. De brede huizen nemen ongeveer vijf procent van het bebouwde gebied in beslag, 
maar moeten aldus Van Drunen wel aangemerkt worden als van grote invloed op de ste-
delijke structuur en het aanzien van de stad.127

Binnen de brede huizen onderscheidt hij achtereenvolgens zaalhuizen, twee-onder-een 
kaphuizen, huizen met een zijhuis, samengestelde huizen, vrijstaande huizen en (gewe-
zen) woontorens. Het onderscheid dat wordt gemaakt varieert van het eenbeukige karak-
ter van de ruimte op de begane grond tot de gebouwen die samengaan onder één dak of 
die tot één gebouwencomplex worden gerekend. Voor de zaalhuizen blijken er in Den 
Bosch verschillende formaten aanwezig te zijn. Het gaat daarbij om vergelijkbare huizen 
zoals die ook in Dordrecht zijn aangetroffen, met ook hier een verdeling in een voor- en 
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een achterhuis. Daarbij kan niet worden uitgesloten dat de achterbouw later is toegevoegd 
en dat de binnenmuur dus eerst een buitenmuur is geweest. De gebouwen variëren in 
lengte tussen de 12,5 en 24 meter. Vastgestelde breedtes variëren van 7,5 tot 11,5 meter. 
De stookplaats was meestal tegen een zijmuur of tegen de achtermuur gebouwd. Over de 
aard van de vloer op de begane grond vermeldt Van Drunen niets. De twee daarop vol-
gende types zijn het dubbelhuis en het zijhuis. Daarbij gaat het in feite bij beide types om 
twee eenheden onder één dak maar zit het verschil in de mate waarin beide eenheden van 
elkaar verschillen. Wanneer beide eenheden aan elkaar gelijk zijn, is er sprake van een 
dubbelhuis. Is dat niet het geval dan wordt één van de twee aangemerkt als zijhuis. Sa-
mengestelde huizen als ander type zijn complexen van meerdere bouwdelen waarvan er 
ten minste één langs de straatzijde is gelegen. De logische uitbreidingsrichting was daar-
bij naar achteren of naar opzij.128 Voor de vrijstaande huizen geldt dat deze vaak direct aan 
de rooilijn van de straat stonden, maar soms ook werden gebouwd op het achterterrein. 
Net als voor de (woon)toren zijn van deze twee laatste categorieën helaas maar weinig 
voorbeelden voor onderzoek overgebleven. Het meest bekende voorbeeld dat Van Drunen 
aanhaalt is het huis van de hertog ofwel het domus ducis aan de Pensmarkt. Het gaat hier 
om een twaalfde-eeuws tufstenen gebouw met een afmeting van vijftien meter in het vier-
kant en muren van één meter dik.129 Over het bovengrondse gedeelte van deze toren zijn 
helaas geen nadere gegevens bekend.

Naast de hiervoor besproken varianten binnen het brede huis behoort het merendeel 
van de onderzochte huizen tot de groep smalle huizen. Volgens Van Drunen nam deze 
groep in de zestiende eeuw met ruim vierhonderd huizen de resterende 95% van de be-
bouwing in. Het gaat dan om huizen met vaak aan de voorzijde een kelder en die meer 
diep dan breed waren. Als gevolg van de verstening in de veertiende en vijftiende eeuw 
– en die waarschijnlijk al in de zestiende eeuw ver was voltooid – zijn vooral gebouwres-
ten aangetroffen in (gedeeltelijke) steenbouw. Van eventuele houtbouw met ingegraven 
staanders zoals die is waargenomen in Bergen op Zoom, Breda en Eindhoven zijn slechts 
enkele sporen bewaard gebleven.130

Binnen de smalle huizen is een verdeling zichtbaar in een voorhuis en een achterhuis. 
Anders dan voor de brede huizen onderscheidt Van Drunen binnen deze groep alleen 
diepe en ondiepe huizen. De diepe huizen konden in lengte variëren van twaalf tot vijf-
entwintig meter.131 Voor de ondiepe huizen bleef de lengte veelal beperkt tot twaalf meter. 
De breedte van beide types lag tussen de vijf en 6,5 meter. Anders dan bij de brede huizen 
kan worden verondersteld dat de tussenmuur tussen het voorhuis en het achterhuis nood-
zakelijk was om het gebouw voldoende stijfheid te geven. Net als in andere steden werd 
deze tussenmuur vervolgens benut om hier de haardplaats tegenaan te zetten. Vrijstaande 
achterhuizen komen in ’s-Hertogenbosch minder vaak voor, zeker in combinatie met een 
smal huis. De reden daarvoor is waarschijnlijk dat de toegankelijkheid van een dergelijk 
bijgebouw altijd via het gebouw aan de straatzijde verliep, wat de toegang tot het achter-

126   Van Drunen, ’s-Hertogenbosch van straet tot stroom.
127   Van Drunen, ’s-Hertogenbosch van straet tot stroom, 94.
128   Van Drunen, ’s-Hertogenbosch van straet tot stroom, 103.
129   Van Drunen, ’s-Hertogenbosch van straet tot stroom, 107.
130   Van Drunen, ’s-Hertogenbosch van straet tot stroom, 110.
131    Van Drunen, ’s-Hertogenbosch van straet tot stroom, 110-119.
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Afb. 5.24 en 5.25 De invulling 
van vakwerk kan zowel gebeu-
ren door middel van vlechtwerk 
met aangesmeerde leem zoals in 
Eindhoven Museum (boven), als 
door de vakken in te vullen met 
metselwerk zoals hiernaast in 
Leuven (foto’s auteur).
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erf sterk beperkte. In Den Bosch komen tot in de zestiende eeuw diverse varianten op de 
houtskeletbouw voor, waaronder een bakstenen onderkant met daarop houtskeletbouw, 
tot aan een houtskelet met een stenen vulling op een stenen onderbouw.

Rotterdam
Rotterdam ontstond aan de monding van de veenstroom de Rotte. Deze waterloop was 
onderdeel van een stelsel van waterlopen in het veengebied ten noorden van de Nieuwe 
Maas.132 Archeologisch wordt door Guiran en Van Trierum onderscheid gemaakt tussen 
de periode van de volle en de late middeleeuwen.133 Aan de benedenloop van de Rotte 
wordt de eerste bewoning geplaatst in de Karolingische periode tot het midden van de 
elfde eeuw. De tweede periode begint ergens in de eerste helft van de dertiende eeuw. De 
bewoningssporen uit de volle middeleeuwen horen vermoedelijk tot de nederzetting die 
we uit een historische bron uit 1028 kennen en die waarschijnlijk de naam Rotta heeft.134 
Deze nederzetting ging verloren als gevolg van overstromingen. Pas in het laatste kwart 
van de dertiende eeuw werd het gebied definitief heroverd op het water en ontstond er een 
nieuwe nederzetting, ditmaal rondom een dam uit 1240 in de veenstroom. Dit is de kern 
van het latere Rotterdam.

Het archeologisch onderzoek van het tracé van de Willemsspoortunnel in de periode 
1988-1992 is enorm belangrijk gebleken voor inzicht in de ontwikkeling van de bewo-
ningsgeschiedenis van het gebied van de middeleeuwse nederzetting Rotte.135 Meer recent 
onderzoek op kleinere terreinen zoals Rotterdam Markthal 2008-2010 en Blijdorp 2005 
hebben het beeld aangevuld, maar nog is de ontwikkeling van de nederzetting archeolo-
gisch niet zonder leemtes.

De oorspronkelijk Karolingische bewoningsperiode, die doorliep tot in de elfde eeuw, 
kenmerkt zich door verspreid liggende boerderijen rond de benedenloop van de Rotte en 
de oevers van de Nieuwe Maas (Merwede).136 Gedurende de tiende tot en met de vroege 
twaalfde eeuw werd dit nederzettingspatroon waarschijnlijk verlaten. Er ontstond, nog 
steeds gelegen aan de benedenloop van de Rotte, een ontginningsnederzetting. Guiran 
en Van Trierum veronderstellen dat deze nederzetting bestond uit twee bewoningslinten 
op de oevers van de rivier. Boerderijen stonden op de ontboste delen van de oevers terwijl 
het achterland door middel van sloten, haaks op de ontginningsas, werd ontgonnen en 
ontwaterd. Gedurende de elfde eeuw was kennelijk de bodemklink al zo sterk dat het no-
dig werd de erven kunstmatig op te hogen, waardoor deze op terpjes kwamen te liggen. 
Het achterland kon niet op deze wijze worden opgehoogd, maar werd binnen een stelsel 
van dijken gebracht. De nederzetting op beide oevers van de Rotte was agrarisch van aard 
en de huisplattegronden varieerden in afmetingen tussen de negen bij veertien meter tot 
tien meter bij negentien meter. Op basis van de waargenomen bodemprofielen, het aar-
dewerk en enkele dendrochronologische dateringen zullen vanaf de tweede helft van de 
elfde eeuw huisplaatsen verloren zijn gegaan aan het toenemende debiet van de Nieuwe 

132    Carmiggelt en Guiran, ‘De oorsprong van de stad Rotterdam’.
133    Voor dit en het volgende: Guiran en van Trierum, ‘Op zoek naar de nederzetting Rotte’.
134   Carmiggelt en Guiran, ‘De oorsprong van de stad Rotterdam’, 17.
135    Carmiggelt en Guiran, ‘De oorsprong van de stad Rotterdam’; Carmiggelt en Guiran, ‘Pre-stedelijke bewo-

ningssporen’; Guiran en van Trierum, ‘Op zoek naar de nederzetting Rotte’.
136   Guiran en van Trierum, ‘Op zoek naar de nederzetting Rotte’, 39-41.
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Maas (Merwede) en door een verplaatsing van de Grote Maasbocht. Grote gebieden gin-
gen uiteindelijk verloren aan het water en de huidige inzichten maken aannemelijk dat 
gedurende enige tijd geen bewoning plaatsvond in het gebied.

Na het midden van de dertiende eeuw werd verder stroomopwaarts een dam in de Rotte 
gelegd.137 Die dam, in het begin nog Middeldam geheten, diende als woonplaats en op de 
dam werd gebouwd. Twee van de huizen uit deze periode zijn archeologisch teruggevonden 
bij het onderzoek van de Hoogstraat in het Willemsspoortracé en zij laten zien dat het om 
bijzonder lichte houtconstructies ging. Gedurende de dertiende en vroege veertiende eeuw 
veranderde het karakter van de bewoning. Nu werden terpachtige heuvels aangelegd met 
een breedte van circa negen meter. Het oppervlak diende daarbij als bouwoppervlak, van een 
eventueel achtererf werden geen resten gevonden. De huizen uit deze periode worden door 
Carmiggelt omschreven als eenvoudig. Zij bestonden uit losstaande, eenschepige, houten 
gebouwen met een rechthoekig grondplan op een individueel erf. Ze waren gemiddeld tot 
vier meter breed, tot twaalf meter lang en vermoedelijk vier meter hoog. Bij deze huizen 
werden de staanders nog steeds ingegraven, zij het niet zo diep als in de zandgebieden.

Het begin van de verstening van de huizen aan de Hoogstraat wordt in het tweede en 
derde kwart van de veertiende eeuw geplaatst. De bakstenen werden op kruislings ge-
plaatste elzenhouten stammetjes gezet en vervolgens werd op deze fundering het op-
gaand muurwerk gebouwd. Van de late dertiende tot in de vijftiende eeuw zorgden de 
afzonderlijk bewoners van de erven aan de latere Hoogstraat voor het ophogen van de 
ondergrond. Bij de verstening en dus vaak nieuwbouw van huizen ontstond uiteindelijk 
één rooilijn en naarmate men steeds verder naar de randen van de percelen toe bouwde, 
ontstond uiteindelijk de gesloten rooilijn zoals we die kennen uit historische prenten uit 
de achttiende eeuw van de Rotterdamse binnenstad. Als gevolg van het bombardement 
in de Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende opruim- en egalisatiewerkzaamheden 
ontbreken latere archeologische sporen over het algemeen in de Rotterdamse binnenstad.

5.7 Synthese stedelijke gebouwplattegronden

Bij de analyse van wat we archeologisch weten over vergelijkbare historische binnenste-
den zien we opnieuw het onderscheid tussen veen- en zandnederzettingen. Tegelijk moe-
ten we concluderen dat we over huisplattegronden in historische binnensteden voor het 
zuiden en westen van Nederland archeologisch en bouwhistorisch nog maar spaarzaam 
zijn geïnformeerd. Op vindplaatsniveau zijn er wel meerdere goede voorbeelden die ui-
termate informatief zijn. Voor ’s-Hertogenbosch en Dordrecht is op mesoniveau gepro-
beerd voor de gehele stedelijke nederzetting een overzicht te creëren van de ontwikkeling 
van huizen en andere gebouwen. Het is tekenend dat dergelijk onderzoek blijkbaar alleen 
mogelijk is in de vorm van een proefschrift en dat het niet mogelijk is om op een min-
der inhoudelijk-intensief niveau dergelijke ontwikkelingen in tijd en ruimte te plaatsen.

Voor Geertruidenberg en Waalwijk staan we, zeker vergeleken met de steden Breda, 
Bergen op Zoom, Dordrecht, Rotterdam, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch, nog aan het be-
gin van onze kennis in de ontwikkeling van de huizenbouw. Archeologisch en bouwhisto-
risch onderzoek in de genoemde steden heeft laten zien dat de huizen in stedelijke neder-
zettingen op eenzelfde manier evolueren van volledige houtbouw naar een overwegend 
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uit baksteen opgetrokken gebouw. Een houtskelet kan in de laatste fase nog aanwezig zijn, 
maar heeft in geen geval nog de dragende functie die het bij de gebouwen op het platte-
land nog lang houdt. Van Genabeek heeft de ontwikkeling van ingegraven palen naar een 
poerenconstructie aan de Grotestraat 371-373 aangetoond. Hij schetste daarbij ook de ont-
wikkeling van een gebouw met een duidelijke voor- en achterkamer. Deze huizen lijken 
overeen te komen met de bakstenen huizen in Dordrecht en ’s-Hertogenbosch, al zullen 
zij zeker kleiner zijn geweest dan die in Dordrecht. Anders dan in Den Bosch, lijkt er in 
Waalwijk voldoende gelegenheid te zijn geweest om het achterterrein te bereiken, waar-
door ook op de achtererven gebouwen mogen worden verwacht. Daarbij kan voor zowel 
Geertruidenberg als Waalwijk worden gesteld dat beide steden in hun ontwikkeling eer-
der aansluiten bij de straat- en pleinnederzettingen op het zand, dan bij het oevermodel 
van de veennederzettingen Dordrecht en Rotterdam. Dit zal mede zijn ingegeven door de 
fysisch-geografische situatie en de afwezigheid van een centraal binnenwater. In plaats 
daarvan was er in beide steden een doorgaande landroute waarlangs een markt en de bij-
behorende nederzetting zijn ontstaan.

Het ontwikkelingsmodel van huizen in de stedelijke kernen binnen het studiegebied 
blijft vooralsnog vaag, maar lijkt synchroon te lopen met dat van de boerderijen in de rura-
le kernen in het studiegebied. Wel kan worden gesteld dat de woningen in de steden veel 
sneller compleet zijn versteend, waar de boerderijen op onder andere Vrachelen 2A nog 
lang in overwegend houtbouw zijn uitgevoerd. Het aantal gegevens is te gering om dui-
delijke patronen te kunnen aangeven of zelfs maar een bepaalde traditie of invloedssfeer 
in een windrichting te kunnen veronderstellen. Nader onderzoek, zowel archeologisch als 
bouwhistorisch, is meer dan gewenst.

5.8 Huizenbouw tussen stad en platteland

In dit hoofdstuk ben ik dieper ingegaan op wat binnen het studiegebied beschikbaar is 
aan archeologische gegevens over nederzettingen. Die informatie heb ik vervolgens ver-
geleken met wat recent en minder recent in vergelijkbare regio’s is aangetroffen en welke 
eerste aanzetten tot syntheses bestaan. In deze slotparagraaf geef ik dan ook een eerste 
beantwoording van de derde deelvraag zoals geformuleerd in paragraaf 1.1 naar de ont-
wikkeling van nederzettingen tussen 1100-1450. De beantwoording van de centrale on-
derzoeksvraag uit paragraaf 1.1 binnen de twee invalshoeken vindt plaats in hoofdstuk 10 
tot en met 12.

Binnen het studiegebied kunnen we drie soorten nederzettingen onderscheiden: so-
litaire boerenerven, gehuchten en (pre)stedelijke nederzettingen. Wat opvalt, is dat de 
meeste van de aangetroffen nederzettingsresten, ongeacht of het gaat om landelijke of 
stedelijke nederzettingen, gedurende de twaalfde en dertiende eeuw evolueren naar een 
nederzettingsvorm die is georiënteerd op een weg of grotere landroute. Dit geldt voor 
Waalwijk en Geertruidenberg, maar evenzeer voor Oosterhout-Steelhoven, Oosterhout-
Vlindervallei, Oosterhout-Leijsenstraat en Oosterhout-Markt.

137    Voor dit en het volgende: Carmiggelt en Guiran, ‘De oorsprong van de stad Rotterdam’.
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Hoewel er de afgelopen jaren veel archeologisch onderzoek is gedaan naar nederzet-
tingsresten, gebeurde dit over het algemeen op het niveau van een enkel erf. Alleen gro-
tere en vooral meerjarige opgravingscampagnes zoals Oosterhout-Vlindervallei en So-
meren-Waterdael hebben nederzettingsresten op het mesoniveau van een complete 
nederzetting opgeleverd. De eerste aanzetten tot synthese zijn er, maar dit onderzoek 
staat nog steeds in de kinderschoenen. Dit geldt overigens vooral voor het zandgebied. 
In de veen- en kleigebieden rondom Gouda en Utrecht-Leidsche Rijn moet de synthese 
feitelijk nog plaatsvinden. Gezien de omvang van het archeologisch onderzoek dat de 
laatste vijftien jaar rondom Leidsche Rijn heeft plaatsgevonden, is dat niet verwonder-
lijk. In Nederland is een praktijk ontstaan dat gemeentelijk archeologen van het eerste 
uur gedurende lange tijd aan hun gemeente verbonden blijven. Dat wekt de verwachting 
dat we de komende jaren de eerste syntheses over de ontwikkeling van deze steden te-
gemoet kunnen zien. Een aantal van hen heeft deze belofte deels al ingelost met korte 
en bondige artikelen over de ontwikkeling van hun stad of door een aantal subthema’s 
in artikelvorm uit te werken. Daarbij blijkt het vindplaatsniveau in stedelijke context nog 
sterker door te werken dan in het buitengebied en levert ieder archeologisch onderzoek 
veelal slechts een (in)compleet deel van een afzonderlijk erf op. Het gebrek aan context, 
en het probleem om de resultaten uit de werkputten met die van omliggende percelen te 
verbinden, vraagt de nodige consistentie in het documenteren en geduld van de onder-
zoekers. Een duidelijke synthese van een stedelijke ontwikkeling op het mesoniveau van 
een laatmiddeleeuwse stad bestaat momenteel alleen nog voor Dordrecht met het werk 
van Sarfatij.

Wanneer we kijken naar het niveau van een afzonderlijk erf dan kunnen we stellen 
dat binnen het studiegebied mag worden verondersteld dat er weinig verschil zal hebben 
bestaan tussen de gebouwen. De boerderijen van Oosterhout-Vlindervallei, Oosterhout-
Steelhoven en Oosterhout-Leijsenstraat passen binnen de Dommelentypologie en mogen 
ook de komende jaren binnen Geertruidenberg en Waalwijk worden verwacht. Anders 
dan voor het rurale gebied moeten we ons er echter ook bij neerleggen dat de mogelijk-
heid bestaat dat we deze gebouwen niet terugvinden doordat de grondsporen zijn ver-
stoord door latere ingravingen en gebouwen op exact dezelfde plek. Daarin verschilt het 
rurale gebied van de stedelijke context: het stedelijk bodemarchief is vele malen meer ge-
havend dan dat van het landelijke gebied. Maar ook in Geertruidenberg en Waalwijk mo-
gen boerderijen worden verwacht die zich tot in de dertiende en wellicht zelfs de veertien-
de eeuw op vergelijkbare wijze ontwikkelen als hun tegenhangers in de velden en akkers. 
In Geertruidenberg hebben verschillende onderzoeken op de Markt laten zien dat hier al 
vrij snel een ander huistype opkomt. Van deze huizen zijn nog geen grondsporen aange-
troffen maar op basis van de ontwikkeling van de percelering is duidelijk dat de bewoners 
hier de omgeving meer naar hun hand hebben gezet. De stedelijke ophoging aan de zuid-
zijde van de Markt die onder Markt 40-42 werd aangetroffen, is hier het meest duidelijke 
voorbeeld van. Gedurende de dertiende, veertiende en vijftiende eeuw gaat de ontwikke-
ling van het stedelijke gebied steeds meer uit de pas lopen met die op het platteland. Dit 
als gevolg van het drukker worden van de stedelijke omgeving.

Voor de ontwikkeling van Geertruidenberg en Waalwijk moeten we constateren dat voor 
Geertruidenberg de archeologische bronnen aansluiten bij de bewoningskaart van Margry 
uit 1984. De ontwikkelingsgeschiedenis van de nederzetting als geheel is in hoofdlijnen 
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duidelijk. Deze kan worden omschreven als een kleine twaalfde-eeuwse (of vroegere) kern 
rondom het kerkgebouw met een westelijk marktterrein langs een doorgaande landroute. 
De kern breidt zich gedurende de twaalfde en dertiende eeuw in westelijke richting uit 
tot aan de kruising met de zuidelijke landroute waarvan de Koestraat het eindstuk vormt. 
Door een koppeling van beide landroutes binnen de stedelijke ommuring vanaf het twee-
de kwart van de veertiende eeuw was het noodzakelijk het marktterrein te vergroten. Dat 
gebeurde door de aaneenschakeling van Markt en Venestraat tot één doorlopend plein. 
Hiervoor werd de Venestraat verbreed door de rooilijn van de bebouwing naar achteren 
te verplaatsen, wat aangeeft dat deze straat al eerder onderdeel vormde van het stedelijk 
gebied. Over de ontwikkeling van de afzonderlijke huizen zijn we helaas nog maar spaar-
zaam geïnformeerd. Zo moeten we constateren dat onze kennis op vindplaatsniveau niet 
verder reikt dan de locatie van het laatmiddeleeuwse raadhuis en Markt 40-42.

Voor Waalwijk, waar archeologisch onderzoek pas in 1999 structureel op gang is geko-
men, zijn we nog lang zo ver niet. Vooralsnog kunnen we alleen stellen dat de stedelijke 
nederzetting gedurende de twaalfde of dertiende eeuw is ontstaan uit een kern nabij de 
nederzettingen van Waalwijk en Besoyen, die mogelijk allebei bij een grotere havenzone 
zijn ontstaan. Naast deze haven verbond de ligging aan de doorgaande landroute van de 
Langstraat beide nederzettingen die de vorm van een straatdorp zullen hebben gehad. De 
ligging van de veenstroom de Loint op enige tientallen meters van de huidige Grotestraat 
maakt duidelijk dat deze waterloop, anders dan in Dordrecht en Zuid-Holland, niet is be-
nut als uitgangspunt bij het creëren van een nederzetting.

Geertruidenberg en Waalwijk zijn in hun ontwikkeling geen volgroeide steden. Zoals in 
paragraaf 5.6 en 5.7 is aangetoond, ontstond er geen druk op de beschikbare ruimte. De 
kaart van Jacob van Deventer laat zien dat Geertruidenberg in de zestiende eeuw ondanks 
de laatmiddeleeuwse ommuring nog ruim in haar jas zat en dat er binnen het keurslijf 
nog vele open gebieden beschikbaar waren. Waalwijk, dat niet volledig omwald is geweest, 
moest zich voegen naar het bewoningslint dat logischerwijs de ontginningsas over de 
lage dekzandrug volgde, maar groeide verder vanuit het havengebied met de markt en de 
achterkades diep het veen in. Een natuurlijke barrière zullen de hooi- en graslanden aan 
de noordzijde van de stad hebben gevormd. Daardoor moesten de akkers of dicht bij de 
nederzetting worden aangelegd of ten zuiden van de dekzandrug. De veertiende-eeuwse 
verveningen gebeurden zo ver van Waalwijk vandaan dat deze activiteiten niet mede vor-
mend zullen zijn geweest voor de ontwikkeling van de nederzetting.

Voor de microregio van de Langstraat geldt dat we tot op heden geen complete gebouw-
plattegronden uit de periode 1100-1450 hebben kunnen onderzoeken. Enerzijds is dit het 
gevolg van de lagere onderzoeksintensiteit tot in de jaren negentig van de vorige eeuw, 
anderzijds is dit een logisch gevolg van het feit dat archeologische resten later zijn over-
bouwd door de huidige bewoning die zich over het algemeen nog op dezelfde plaats be-
vindt. Archeologisch onderzoek in het gebied van Dordrecht en Rotterdam heeft aange-
toond dat voor het opsporen van gebouwplattegronden in het veengebied meestal grotere 
vlakken moeten worden opengelegd. Dergelijk onderzoek is nog niet uitgevoerd in het 
gebied van de noordelijke Langstraat.

Voor de nederzettingen op de zandrand wreekt zich het probleem van de laatmiddel-
eeuwse archeoloog. De in deze studie gebruikte opgravingsresultaten laten zien dat we 
de ontwikkeling van de huisplattegronden tot aan het begin van de dertiende eeuw nauw-
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224 5 Nederzettingen op zand en veen (1100-1450)

gezet kunnen volgen. Als gevolg van een schaarste aan bouwhout veranderde men gedu-
rende de twaalfde eeuw de constructiewijze, wat in de dertiende en veertiende eeuw resul-
teerde in de stiepen- of poerenbouw. Hierdoor onttrekt de verdere ontwikkeling van het 
individuele huis – en daarmee op mesoniveau tegelijkertijd helaas ook de nederzetting als 
geheel – zich aan ons blikveld. Zoals eerder in dit hoofdstuk aangegeven, is het de bouw-
historie die dit gat kan vullen voor zowel het stedelijke als het rurale gebied. Maar deze 
onderzoekstraditie staat binnen het studiegebied nog in de kinderschoenen en het aantal 
onderzochte locaties is op één hand te tellen.
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6  De ontwikkeling van de voedsel-
economie van het studiegebied

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staan twee afzonderlijke materiaalgroepen centraal, namelijk het dierlijk 
botmateriaal afkomstig uit archeologisch onderzoek en archeologisch stuifmeel (pollen) 
en plantaardige macroresten. Deze twee materiaalgroepen zijn bij uitstek geschikt om ie-
der op hun eigen manier dieper inzicht te geven in grotere thema’s zoals voeding, opbouw 
en inrichting van de landbouwgronden en het natuurlijk landschap.

Het doel van veeteelt en landbouw was het produceren van voedsel. Dit niet alleen om 
te voorzien in het eigen dagelijks bestaan, maar ook om het surplus te kunnen verhande-
len en de beschikking te krijgen over geldmiddelen, en zo indirect ook de stedelijke bevol-
king te voeden. Een surplusproductie was daarom een vereiste. In het verlengde hiervan 
ligt het verwerken van grondstoffen tot producten. In paragraaf 6.3 wordt stilgestaan bij 
de veronderstelde laatmiddeleeuwse leernijverheid van de Langstraat en bij het andere ex-
portproduct van deze microregio: hooi.

De archeologische en historische mogelijkheden om surplusproductie binnen een stu-
diegebied aantoonbaar te maken komen in paragraaf 6.4 nader aan bod. Naast de archeo-
logische data zijn er voor het studiegebied nog andere bronnen aanwezig. Te denken valt 
aan de historische bronnen die de diverse kloosters hebben nagelaten, maar ook de aan-
wezigheid van molens in het gebied. Dit aspect bekijken we, zij het niet uitputtend, in 
paragraaf 6.6. Afgesloten wordt in paragraaf 6.7 met een eerste antwoord op de bijdrage 
van de agrarische bedrijfsvoering in de ontginning en de daarmee verworven voedseleco-
nomie voor het gehele studiegebied. Uiteraard wordt daarin zowel de microregio van het 
Langstraatgebied als de zuidelijke zandrand betrokken.

6.2 Veeteelt en jacht: dieren in archeologische context

In de 350 jaar tussen het begin van de twaalfde eeuw en het midden van de vijftiende 
eeuw is het studiegebied ingrijpend veranderd. Enkele nederzettingen werden verlaten 
en andere ontwikkelden zich tot nederzettingen met stedelijke karakteristieken. De bevol-
kingsgroei die dit proces met zich meebracht zal ook consequenties hebben gehad voor 
de samenstelling van de veestapel. Mensen hielden dieren vanwege hun trekkracht, de 
bescherming die zij konden bieden en voor de productie van vlees, wol en melk. We kun-
nen ons daarom afvragen of er in de onderzochte periode ook een verandering optreedt in 
de veestapel. Wanneer dat het geval blijkt, kan vervolgens de vraag worden gesteld welke 
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verandering dat is en in hoeverre deze kan worden verklaard. Het aantonen van dieren als 
onderdeel van wat zich heeft afgespeeld tussen de Oude Maas en de zuidelijke zandrand 
is echter op basis van archeologische gegevens niet gemakkelijk.

Niet alleen was de wetenschappelijke belangstelling voor dierlijk botmateriaal in ar-
cheologisch onderzoek tussen 1892 en 2000 beperkt, veel botmateriaal blijft als gevolg 
van de zuurgraad van de zandgronden slecht geconserveerd in de bodem. Zelfs al zou 
het belang van het bestuderen van deze specifieke vondstgroep vroegtijdig zijn onder-
kend, dan maakt de slechte conservering onderzoek vaak alsnog onmogelijk. Pas de laat-
ste jaren krijgt dierlijk botmateriaal uit opgravingen meer en meer belangstelling. Voor 
het studiegebied is geconstateerd dat het veelal afhankelijk is van de vraagstellingen in 
het Programma van Eisen, en van de onderzoekende (markt)partij, hoeveel aandacht aan 
deze component wordt besteed. Het verdient dan ook aanbeveling dat het uitwerken van 
de dierlijke botresten een standaardvereiste wordt binnen de randvoorwaarden die in de 
Programma’s van Eisen worden opgenomen.

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden van archeozoölogisch 
onderzoek op basis van de beschikbare datasets uit het studiegebied. Veel van deze data-
sets bestaan uit vondstcomplexen van oudere onderzoeken, waarbij het dierlijk botmateri-
aal ten behoeve van dit onderzoek voor het eerst is onderzocht.1 De relevante opgravingen 
worden nader toegelicht en waar mogelijk worden verbindingen gelegd tussen de relatie 
platteland-stedelijke nederzetting en de ontwikkeling van de economie in het onderzochte 
tijdsbestek. Omwille van de leesbaarheid wordt verder in dit hoofdstuk het dierlijk botma-
teriaal in de tekst alleen nog aangeduid als ‘botmateriaal’.

Mogelijkheden aan de hand van botmateriaal

Botmateriaal afkomstig van dieren stelt ons in staat om kennis te verwerven over een be-
paald onderdeel van het dagelijkse bestaan in vroeger tijden. Ongeacht of het materiaal 
afkomstig is uit een landelijke nederzetting of uit een stedelijke kern, is het meeste bot-
materiaal afkomstig uit afval van eten en slacht.2 Daarnaast kan bot- en hoornmateriaal 
afkomstig zijn van diverse vormen van ambachtelijke werkzaamheden. In Geertruiden-
berg werden bijvoorbeeld resten aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een leer-
looier, een leerbewerker en een beenbewerker.3 Aan de hand van tijdens een archeologisch 
onderzoek verzamelde botfragmenten kunnen gerichte vragen van zowel lokale als meer 
regionale aard worden beantwoord.

Lauwerier heeft deze vragen recent bijeengebracht en daarbij een onderscheid gemaakt 
in lokale en bovenlokale vraagstellingen.4 Onder lokale vragen rekent hij vragen naar 
voedsel: Wat aten de bewoners van de opgegraven huizen? Onderscheidden zij zich door 
hun menukeuze? En welke sociale positie namen zij in binnen de samenleving? Andere 
lokale vragen zijn gericht op handelsnetwerken, veeteelt, jacht, visserij en het aantonen 
van huisgebonden activiteiten, zoals slachten en diverse ambachten. Als bovenlokale vra-
gen onderscheidt Lauwerier bij de stedelijke ontwikkeling in de late middeleeuwen die 
naar het landgebruik, de bestaansmiddelen bij een groeiende niet-agrarische bevolking, 
en de ontwikkeling van voedseleconomieën. Als laatste benoemt hij ook het onderzoek 
naar sociaaleconomische diversiteit, maar voor het beantwoorden van vragen binnen dit 
veld heeft een onderzoeker een omvangrijke dataset nodig van meerdere compleet uitge-
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werkte opgravingen met botmateriaal. Dit laatste is zeker voor het studiegebied, maar ook 
voor de rest van Noord-Brabant op basis van uitsluitend archeologisch materiaal nog niet 
mogelijk.

Voor het studiegebied zijn de lokale vragen over het algemeen in de betreffende rap-
portages afdoende beantwoord.5 Zo werd voor de gebruikers van het terrein aan de Bier-
straat in Geertruidenberg vastgesteld dat zij tot in de vijftiende eeuw tot de gegoeden in 
de Bergse samenleving hebben gehoord en dat er aan huis werd geslacht. Ook werd aan-
getoond dat de heren van Dongen ondanks hun adellijke achtergrond een relatief een-
voudige maaltijd gebruikten met opvallend weinig wild. In de dataset van dit onderzoek 
zijn met een aantal Geertruidenbergse vondstcomplexen voldoende gegevens verkregen 
om een eerste zinvolle analyse mogelijk te maken. Voor onderzoek naar de sociaaleco-
nomische diversiteit komen de opgravingen van de Bierstraat en die van het kasteel van 
Dongen in aanmerking. Voor de vraagstelling naar landgebruik en bestaansmiddelen en 
de ontwikkeling van voedseleconomieën kan een eerste antwoord worden gegeven door 
de datasets uit het studiegebied te vergelijken met gegevens uit andere laatmiddeleeuwse 
binnensteden in Noord-Brabant. Hiermee wordt paragraaf 6.2 afgesloten.

Bronnen van voedsel

O’Connor benoemde in 1989 drie belangrijke bronnen voor de vleesconsumptie in de 
laatmiddeleeuwse stad: het platteland, dieren gehouden in het stedelijk gebied, en de 
jacht.6 Het platteland fungeert daarbij als leverancier van levend vee dat in de stad wordt 
geslacht en verhandeld. De boerenhoeven in zowel de directe als de wat verder weg gele-
gen omgeving treden op als leveranciers. Dit veronderstelt een interactie tussen de in het 
studiegebied gelegen landelijke nederzettingen en losse hoeven zoals die van Oosterhout-
Steelhoven met Geertruidenberg en Waalwijk. Deze interactie is complexer dan dat ‘het 
platteland’ simpelweg het voedsel levert waar ‘de stad’ om vraagt. De afzonderlijke boer-
derijen moesten met het vee dat op de boerderij werd gehouden voorzien in hun eigen 
voedselvoorziening en bedrijfsvoering. Overtollig vee, of dieren die voor de eigen bedrijfs-
voering niet (meer) nodig waren, konden worden verhandeld naar de stad. Er is meer on-
derzoek nodig om deze complexe interactie tussen stad en platteland archeologisch beter 
in beeld te krijgen.

Een tweede bron van vlees, eieren en melk zijn de dieren die binnen de stedelijke om-
muring werden gehouden. Dit zijn bijvoorbeeld kippen en varkens. Zeker in de vroege pe-
riode waren er nog grote open delen binnen de stad. Voor Geertruidenberg kan dit onder 

1  De benodigde determinaties konden niet worden uitgevoerd zonder de hulp van Theo de Jong van de gemeen-
telijke archeologische dienst van de gemeentes Eindhoven en Helmond.

2  De Jong, ‘Huisdieren, slachtvee en ongedierte’, 260.
3  Koopmanschap en Zijlmans, Archeologisch rapport 2; Koopmanschap en Zijlmans, Archeologisch rapport 5, 56-70.
4  Lauwerier, ‘De archeozoölogie van de Middeleeuwen’, 226-228.
5  Waar mogelijk zijn bij het binnen dit onderzoek uitgewerkte botmateriaal de richtlijnen gevolgd van de Nationale 

Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA). Dit heeft onder andere geleid tot doen uitvoeren van C14-dateringen 
(Cavallo en Esser, Archeozoölogie en fysische antropologie, 21). Daar waar deze dateringen relevant zijn, worden de 
officiële labaanduidingen in de noten vermeld. Waar deze niet worden vermeld, wordt de lezer verwezen naar de 
betreffende rapportage.

6  O’Connor, ‘What shall we have for dinner’, 14.
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andere worden vastgesteld aan de hand van de kaart van Jacob van Deventer uit de tweede 
helft van de zestiende eeuw. De derde en laatste bron is de jacht. Hieronder worden de be-
jaagde zoogdieren en vogels gerekend zoals konijn, haas en eend, maar ook de meest om-
vangrijke groep, te weten vis. Bij vis kan nog onderscheid worden gemaakt tussen zoetwa-
tervis die uit de directe omgeving van de stad kon worden betrokken en de zoutwatervis 
die als handelswaar naar de stad werd gebracht. Voor Geertruidenberg komt voor de eer-
ste soort vooral de Donge in aanmerking, terwijl de verschillende turfvaarten uit het mid-
dendeel van het studiegebied en rondom Waalwijk beperkt zullen zijn geweest in soorten-
rijkdom en aantallen vissen. Hoe verleidelijk het ook is om de Biesbosch als leverancier 
van vis te zien, de visgronden van de Biesbosch werden pas gevormd na de stormvloeden 
aan het begin van de vijftiende eeuw en dat valt buiten de onderzoeksperiode.

Overige bronnen

Het uitwerken van deze analyse hoeft niet uitsluitend te gebeuren aan de hand van dier-
lijke resten. Ook op andere manieren is het mogelijk dieren op een historische locatie 
te plaatsen. De aangetroffen veekralen van Oosterhout-Steelhoven maken aannemelijk 
dat er op dit erf dieren zijn gehouden. Voor het kasteelterrein van Dongen zijn histori-
sche bronnen bekend waarin verschillende diersoorten zoals rund en kip zijn beschreven 
die op het terrein werden gehouden. Op het kasteelterrein in Dongen en op de Hofstede 
van Geertruidenberg kon respectievelijk kat en hond worden aangetoond aan de hand 
van pootindrukken die deze dieren hebben achtergelaten in de roodbakkende vloertegels. 
Daarmee is het dier niet noodzakelijk op de locatie zelf geweest, maar voor beide vind-
plaatsen is het aannemelijk dat de veldovens voor deze keramische bouwmaterialen zich 
bevonden in de directe omgeving van de latere gebouwen.

De opgravingen
De acht beschikbare opgravingen laten zich verdelen in vier categorieën: landelijke neder-
zettingen, stedelijke nederzettingen, residentiële contexten en kasteelterreinen. De kas-
teelterreinen vormen een aparte groep naast de residentiële vindplaatsen omdat voor de 
residentiële contexten wordt verondersteld dat het aangetroffen botmateriaal in alle geval-
len moet worden geïnterpreteerd als etensresten en gebruiksvoorwerpen uit de hogere 
sociale lagen. Voor de kasteelterreinen geldt dat niet kan worden uitgesloten dat een deel 
van het vondstmateriaal moet worden gekoppeld aan de bedrijfsvoering op het terrein. 
Zeker voor het kasteel van Dongen, waarbij ook een deel van de voorburcht kon worden 
onderzocht, geldt dat het materiaal niet uitsluitend als etenswaar kan worden beschouwd.

Steelhoven en Vrachelen zijn allebei landelijke nederzettingen uit de periode van de vol-
le middeleeuwen tot en met het begin van de dertiende eeuw. De opgravingen Bierstraat 
1991-1992 en de Garage Kwaaitaal, beide in Geertruidenberg, zijn onderzoeken in een 
stedelijke nederzetting, daterend van de dertiende eeuw tot aan het begin van de achttien-
de eeuw. Bij de opgraving aan de Grotestraat 266 te Waalwijk werden de resten van een 
laatmiddeleeuws erf aangetroffen dat gedurende de dertiende eeuw is ontstaan en zeker 
doorloopt tot in de vijftiende eeuw. Omdat in Waalwijk nog relatief weinig archeologisch 
onderzoek is uitgevoerd waarbij duidelijke nederzettingsresten werden aangetroffen, is 
het moeilijk te bepalen in hoeverre Waalwijk in de late middeleeuwen als een landelij-
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Koestraat 2005

Bierstraat 1991-1992

Prinsenhof 1989

Waalwijk Grotestraat 266

Oosterhout kasteel

Dongen kasteel

Oosterhout Vlindervallei

Oosterhout Steelhoven

Afb. 6.1 De benutte vindplaatsen binnen het studiegebied.

Afb. 6.2 Selectie uit een beerput van Geertruidenberg-Bierstraat (1991-1992).
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ke of stedelijke nederzetting moet worden geclassificeerd. Omdat voor Geertruidenberg 
mag worden verondersteld dat de bewoning in de late middeleeuwen binnen de ommu-
ring nog ruim in haar jasje zat, zal de nederzetting ongetwijfeld ook nog landelijke trekjes 
hebben gehad. Datzelfde kan verondersteld voor Waalwijk, al is het verloop van een om-
walling uit het begin van de veertiende eeuw hier nog grotendeels onbekend. Waalwijk is 
daarom in deze vergelijking aangemerkt als een stedelijke nederzetting met, net als bij het 
materiaal uit Geertruidenberg, het voorbehoud dat de beide nederzettingen zeker nog een 
aantal landelijke kenmerken zullen hebben bezeten. Onder de residentiële contexten wor-
den de vondsten gerekend van het Prinsenhof in Geertruidenberg. Dat was een onderdeel 
van de stedelijke nederzetting Geertruidenberg. Op basis van de datering van de vondst-
contexten waaruit dierlijk bot werd opgegraven, zal echter het meeste van dit materiaal 
dateren uit de periode dat het terrein deel uitmaakte van het klooster Sint-Catharinadaal 
en het latere residentiële Prinsenhof.7

De twee kasteelopgravingen vonden plaats in Dongen en Oosterhout. Het materiaal van 
het kasteel van Dongen werd verzameld tijdens verschillende opgravingen tussen 1979 
en 1988 en geeft een beeld van zowel consumptiepatronen als van het houden van vee 
tussen 1350 en 1650. Het materiaal van kasteel Strijen te Oosterhout werd verkregen uit 
opgravingen in 1974, 1985 en 1994. Het dateert van het einde van de dertiende tot in het 
begin van de zeventiende eeuw. Omdat het meeste van dit botmateriaal kan worden aan-
gemerkt als consumptieafval, is het waarschijnlijk dat het overwegend uit de veertiende 
en vijftiende eeuw dateert, de periode waarin het kasteelterrein het meest intensief werd 
bewoond, maar bij gebrek aan goed dateerbare vondstcontexten moet een bredere marge 
worden aangehouden.

Diersoorten in archeologische context

Op basis van de opgravingen van de landelijke vindplaatsen weten we dat in de late elfde 
en twaalfde eeuw runderen, varkens en paarden in het studiegebied gehouden werden.8 
Voor schapen werden op Vrachelen alleen secundaire aanwijzingen aangetroffen in de 
vorm van spinklosjes. Daar een schaap wel wol betekent, maar een spinklosje niet per de-
finitie ook een lokaal schaap, is de aanwezigheid van schapen in deze landelijke neder-
zetting daarmee niet aangetoond. Zoals in paragraaf 6.3 aan de orde komt, zijn er ech-
ter voldoende historische bronnen uit de late veertiende eeuw om toch uit te gaan van de 
aanwezigheid van schapen in het studiegebied. Bij de opgravingen op Steelhoven werd in 
ieder geval de aanwezigheid van runderen en varkens vastgesteld. Enkele verbrande en 
deels gecalcineerde botfragmenten lijken afkomstig te zijn van paarden en schapen, maar 
dit kon niet met zekerheid worden vastgesteld.9

De oudste van de stedelijke vondstcontexten is die uit de Koestraat in Geertruidenberg. 
In enkele afvalkuilen uit de dertiende eeuw werden resten aangetroffen van rund, varken, 
schaap/geit en paard. Archeologisch is het onderscheid tussen botmateriaal van schapen 
en geiten meestal lastig te maken. Slechts bepaalde onderdelen zoals de schedel zijn met 
zekerheid te determineren als geit of schaap. Algemeen wordt aangenomen dat het me-
rendeel van dit botmateriaal uit laatmiddeleeuwse contexten schapen betreft. In vondst-
contexten uit de twaalfde eeuw werden in totaal negen botfragmenten aangetroffen. De 
overige fragmenten dateren uit latere perioden. Na 1300 verschijnt er in de Bergse bin-
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nenstad ook jachtwild. Zo werden resten aangetroffen van hazen en konijnen. Het aan-
deel hazen was in de veertiende en vijftiende eeuw groter dan dat van konijnen. Deze 
trend zette zich door in het vondstmateriaal uit de zestiende en zeventiende eeuw. Naast 
deze twee zoogdieren werden ook meerdere fragmenten aangetroffen van diverse een-
densoorten, andere watervogels en weidevogels. Op eenden zal zijn gejaagd met behulp 
van eendenkooien buiten de stadsmuren en wellicht op de waterlopen in de buurt. In het 
botmateriaal uit de Bierstraat werden achtereenvolgens duikeend, tafeleend, brilduiker, 
smient, en taling herkend, naast een aantal niet verder op soort te brengen wilde en tam-
me exemplaren.10 In de categorie watervogels werden in ieder geval meerkoet, roerdomp 
en de kleine zwaan ontdekt. Van de weidevogels werden patrijs en kievit teruggevonden.11

Naast gejaagde vogels verschenen ook gevogelte op tafel dat binnen de stedelijke neder-
zetting kon worden gehouden. In Geertruidenberg werd de eerste plaats ingenomen door 
kippen. Dit kon uitsluitend worden bepaald aan de hand van de dataset van de Bierstraat, 
aangezien aan de Koestraat in 1989 slechts enkele fragmenten werden geborgen en in 
2005 geen botmateriaal van kippen werd aangetroffen. Anders dan bij de opgravingen 
aan de Bierstraat werd in 1989 en 2005 niet gezeefd, waardoor het beeld dat uit de dataset 
van de Bierstraat is verkregen als het meest representatief moet worden beschouwd. Op 
de tweede plaats werd gans aangetroffen, een vogelsoort die in alle vondstcomplexen aan-
wezig is. De verschillende soorten eendachtigen werden hiervoor al genoemd. Zoals blijkt 
uit meerdere fragmenten van eierschalen werden de vogels niet alleen gehouden voor 
hun vlees. Doordat de eierschalen sterk waren gefragmenteerd, kon niet worden vastge-
steld of het om kippen- en/of eendeneieren ging.

Uit een totaal van 126 visresten kan voor Geertruidenberg alleen worden vastgesteld dat 
zowel riviervis (zoals snoek) als zeevis werd gegeten. Daarbij is het niet duidelijk of het 
hierbij om verse zeevis gaat, of om vis die al op een of andere manier was geconserveerd. 
Na de overstromingen uit de vijftiende eeuw stond het zeewater tot aan de Bergse stads-
muren, maar tot 1421 was dit niet het geval en moest zeevis via Dordrecht naar Geertrui-
denberg worden verhandeld.

Het botmateriaal uit Waalwijk beperkt zich tot dat van een enkel laatmiddeleeuws erf.12 
Dit omvatte een woonzone aan de voorkant van het perceel langs de huidige Grotestraat 
met daarachter een relatief lager gelegen achterland. Een deel van dit achterland is ge-
bruikt om afval op weg te gooien. Ook werden hier diverse complete dieren begraven, en 
wel zodanig dat deze tijdens het proefsleuvenonderzoek en de opgraving, beide in 2008, 
nagenoeg compleet en in anatomisch verband werden aangetroffen. Het afdekkende af-
valpakket dateert de begravingen van runderen, runderkalveren, schapen en honden deels 
vóór en deels na de vroege vijftiende en late zestiende eeuw. Enkele van de botfragmenten 
van het grootste begraven zoogdier, een merrie, leverden een C14-datering op in de twee-
de helft van de vijftiende eeuw.13 De C14-datering kwam overeen met de datering van het 

7   Koopmanschap, ‘Laatmiddeleeuws botmateriaal uit de historische binnenstad’, 3-16.
8   Koopmanschap, De huisplattegronden van Vrachelen 3-Vlindervallei.
9   Vriendelijke mededeling mevr. drs. I.N. Kaptein, 8 januari 2010.
10   Koopmanschap en Zijlmans, Archeologisch rapport 5, 65.
11   Koopmanschap en Zijlmans, Archeologisch rapport 5, 66.
12   Koopmanschap, Archeologisch onderzoek Grotestraat 266 te Waalwijk.
13   GrN-32351, 385 ± 25 BP, 1450-1490.
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bovenliggende spoor dat over de grafkuil van het paard heen lag. Naast de al genoemde 
dierbegravingen werd ook meer gebruikelijk botmateriaal aangetroffen als slacht- en con-
sumptieafval. Hoewel het aantal fragmenten in vergelijking met de Bergse datasets in om-
vang beperkt is, lijkt het algemene beeld van Waalwijk en Geertruidenberg vergelijkbaar 
te zijn. Het grootste verschil is dat de component wild in Waalwijk vooralsnog ontbreekt, 
maar dat kan ook een gevolg kan zijn van het niet zeven van spoorinhouden en de beperk-
te omvang van het aantal botresten in Waalwijk.

Voor de kasteelterreinen van Strijen en Dongen geldt dat het beeld grotendeels overeen-
komt met dat van de stedelijke contexten. Ook hier nemen rund, schaap/geit en varken 
de eerste drie plaatsen in. Net als in Geertruidenberg bestaat het jachtwild overwegend 
uit haas en konijn, al is op de kasteelsites daarnaast ook bijzonder jachtwild aangetroffen. 
Zo werd in Dongen een fragment aangetroffen van een zeearend en werden uit de gracht 
tussen de hoofdburcht en de voorburcht van Strijen meerdere fragmenten van aalschol-
vers geborgen. Daarbij zullen deze laatstgenoemde vogels wel zijn gejaagd, maar niet ge-
geten. Ook werd in de gracht een bewerkt stuk aangetroffen van het gewei van een edel-
hert, maar hiervan is het de vraag of dit dier daadwerkelijk in de nabijheid is geschoten 
of dat alleen de geweitak op het kasteelterrein is terechtgekomen om te worden verwerkt 
tot gebruiksvoorwerpen. Een soortgelijk fragment van het gewei van een ree werd bijvoor-
beeld ook aangetroffen tijdens de opgraving aan de Koestraat in Geertruidenberg in 1989.

Ontwikkeling van voedseleconomie

O’Connor en Ervynck betoogden onafhankelijk van elkaar dat aan de hand van dierlijk 
botmateriaal diverse ontwikkelingen aantoonbaar zijn die verband houden met de ont-
wikkeling van de lokale economie. Zo wijst O’Connor erop dat een verschil in primair ge-
bruik van het houden van runderen leidt tot verschillende verhoudingen in leeftijd van de 
dieren.14 Wanneer de runderen op het platteland werden gehouden omwille van de melk-
productie, zou dit moeten leiden tot een relatief hoog aantal mannelijke kalveren in het 
botmateriaal uit de stedelijke contexten. Op basis van het botmateriaal van de Bierstraat 
kan voor de runderen alleen worden vastgesteld dat het aantal volwassen dieren duidelijk 
groter is dan het aantal kalveren. Het vaststellen van de biologische leeftijd van de afzon-
derlijke dieren vraagt om de beschikbaarheid van het complete skelet zodat de sluiting 
van de afzonderlijke skeletelementen binnen het skelet van één individu goed kan wor-
den beoordeeld. Omdat het botmateriaal gedurende de opgraving vooral per vlak is ver-
zameld, en minder per spoor, is het niet mogelijk de afzonderlijke botdelen toe te wijzen 
aan afzonderlijke dieren. Om die reden is er in de uitwerking voor gekozen om in de leef-
tijdsbepaling te volstaan in een splitsing tussen kalveren, juveniele dieren en volwassen 
exemplaren.15 Om dezelfde reden is een beoordeling van de mate van slijtage aan het ge-
bit eveneens achterwege gebleven. Voor schaap/geit en varken geldt hetzelfde, al kon bij 
schaap/geit worden vastgesteld dat het aantal juveniele dieren en volwassen dieren onge-
veer gelijk was. Varkens werden relatief jong geslacht.

Ervynck wijst op de mogelijkheid om tussen de drie belangrijkste vleesleveranciers de 
opbrengst aan vlees in beeld te brengen.16 In de door hem gepresenteerde methode wordt 
verondersteld dat het minimum aantal individuen zich op een gelijke wijze onderling ver-
houdt als het aantal verzamelde botfragmenten. Hoewel dit een grove rekenmethode is, 
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kan het een eerste idee geven van de verdeling tussen de verschillende diersoorten. Hier-
bij wordt voor de elementen van runderen gerekend met honderd kilogram, voor schaap/
geit vijftien kilogram en voor varken 38 kilogram.17 Voor de Bierstraat levert dit het beeld 
op van grafi ek 6.

Daaruit mag worden afgeleid dat het rund binnen de laatmiddeleeuwse stad de belang-
rijkste vleesleverancier was. Schaap/geit en varken spelen een ondergeschikte rol. In de 
periode van de zestiende en zeventiende eeuw verandert dit en neemt het aandeel van de 
twee laatstgenoemde dieren toe. Hierbij is het aandeel varken groter dan dat van schaap/
geit. Deze bevinding komt overeen met de resultaten van het onderzoek aan de Bierstraat. 
Daar werd op basis van een combinatie van de archeologische en historische gegevens 
aangetoond dat het vondstmateriaal tot en met de vijftiende eeuw afkomstig is van bewo-
ning aan de Markt, terwijl het latere materiaal verband houdt met nieuw gebouwde, maar 
kleinere woningen langs de Bierstraat zelf. Op basis van het botmateriaal van de Bierstraat 
kan worden gesteld dat het rund gedurende de late middeleeuwen en de vroege nieuwe 
tijd de voornaamste leverancier van vlees was.

Naast de totale productiemassa aan vlees kan ook worden gekeken naar de kwaliteit van 
het aangetroff en skeletelement (grafi ek 7 en tabel 6.1).18 Hierbij is het skelet van de drie 
diersoorten uiteengehaald in zes onderdelen en kreeg ieder botelement daarbinnen een 
vleeswaardering. In die waardering is A hoog en C laag. Uit de vergelijking tussen de pe-
riode 1300-1500 en 1500-1700 blijkt dan dat beide periodes hetzelfde beeld laten zien. Van 
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Grafiek 6 De verdeling in het botmateriaal van de Bierstraat van de vleesproductie tussen de 

drie voornaamste vleesleveranciers voor de periode 1300-1500 en 1500-1700

14   O’Connor, ‘What shall we have for dinner’, 15.
15   Koopmanschap en Zijlmans, Archeologisch rapport 5, 57.
16   Ervynck, ‘Wool or mutton’, 79.
17   Ervynck, ‘Wool or mutton’, 79.
18   Voor de gebruikte methodiek zie Uerpmann, ‘Animal bone finds’; Esser, ‘Bot’, 104-113.
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Grafiek 7 De aantallen botfragmenten verdeeld naar rund, schapen en varken voor twee perio-

den op basis van het vondstcomplex van de opgraving Geertruidenberg-Bierstraat (1991-1992)

Zie tabel 6.1 voor de bijbehorende gegevens. De kleuren in de grafiek verwijzen naar de vleeswaarden in de tabel.

Tabel 6.1 Verdeling naar aantal skeletelementen bij vleesleveranciers uit Geertruidenberg-

Bierstraat 1991-1992

 
 
 

 1300-1500 1500-1700

Vlees-
waarde

Rund Schaap Varken Rund Schaap Varken

kop

hoornpit C 10 0 0 2 0 0

schedel B 64 30 27 38 27 22

dentes - 33 35 20 71 57 27

hals/romp

wervels A 61 7 6 38 18 10

staart C 0 0 0 3 0 0

borst- en ribben B 109 28 10 83 40 21

voorpoot

bovenpoot voor A 43 19 7 0 14 6

bovenpoot voor B 13 8 7 11 13 1

onderpoot voor C 27 22 4 11 10 5

achterpoot

bovenpoot achter A 34 19 12 22 21 14

bovenpoot achter B 19 10 12 11 23 7

onderpoot achter C 28 22 4 0 0 0

voet voet C 21 8 4 32 31 16

divers onderpoot C 0 0 0 0 0 0

totaal 462 208 113 322 254 129
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alle drie de grote vleesleveranciers komen alle elementen uit het skelet voor, waarbij de ele-
menten met een vleeswaarde B ongeveer de helft van de fragmenten uitmaakt. Als tweede 
volgt de categorie A met gemiddeld 27% en daarna categorie C met de resterende 23%.

Hieruit kan worden afgeleid dat de bewoners van de erven aan de Bierstraat in de late 
middeleeuwen het gehele karkas gebruikten. Waarschijnlijk gaat het hier om de slacht 
van dieren die door de bewoners zelf waren gehouden. In de tweede periode treedt in 
het voedingspatroon geen noemenswaardige verandering op, maar neemt wel het aantal 
elementen per dier af. Alleen de ribben met een vleeswaarde B lijken in de zestiende tot 
en met de achttiende eeuw meer te zijn gegeten dan in de periode daarvoor. De afname 
van het aantal elementen en een verschil in terugloop van specifieke onderdelen van het 
dierlijke skelet maakt dat voor rund en schaap vermoed kan worden dat het niet meer om 
huisslacht gaat, maar om gekochte onderdelen. Voor een aantal van de varkensonderdelen 
was het materiaal te gefragmenteerd om hierover uitsluitsel te geven.

Conclusie

Voor het studiegebied moet als eerste worden geconcludeerd dat het aantal vindplaatsen met 
dierlijk botmateriaal beperkt is. Dit komt doordat de bodem niet erg geschikt is voor het con-
serveren van bot en doordat de archeologische belangstelling voor deze materiaalgroep pas 
relatief laat ontstond. Op basis van de beschikbare datasets komen we tot het volgende beeld.

In de landelijke zandnederzettingen van Oosterhout-Vrachelen en Oosterhout-Steelho-
ven waren runderen, varkens en paarden vanaf de late elfde eeuw op de boerderijen aan-
wezig. Voor de aanwezigheid van schapen zijn tot nu toe alleen indirecte aanwijzingen 
gevonden, waaronder spinklosjes en veekralen die overeen lijken te komen met schaaps-
kralen. De oudst daterende vondstcontexten met dierlijk bot uit de stedelijke nederzettin-
gen stammen uit de late dertiende eeuw en sluiten aan bij de diersoorten die we ook in 
de rurale nederzettingen hebben aangetroffen. Voor de veertiende eeuw beschikken we in 
Geertruidenberg en Waalwijk over meer vondstcomplexen met dierlijk botmateriaal. De 
vindplaatsen van de Bierstraat en Grotestraat 266 zijn als nederzettingsterreinen aange-
merkt. De vindplaatsen Prinsenhof en Sint-Catharinadaal zijn geclassificeerd als residen-
tieel. Binnen de stedelijke contexten was het rund de voornaamste vleesleverancier, op af-
stand gevolgd door varken en schaap/geit. De component wild blijft in Geertruidenberg 
beperkt tot hazen en konijnen, naast eendachtigen en enkele andere water- en weidevo-
gels. Het is niet mogelijk om op basis van de beschikbare data te komen tot een absolute 
leeftijdsopbouw van de veestapels. Hierdoor is het (nog) niet mogelijk om het primaire 
gebruik van de dieren vast te stellen, dat wil zeggen, hun functie voordat ze werden ge-
slacht en opgegeten. Hierdoor is het ook niet mogelijk de agrarische bedrijfsvoering op 
het platteland nader te duiden. Wel bleek het mogelijk om binnen de stedelijke nederzet-
ting Geertruidenberg, specifiek voor de Bierstraat tot in de vijftiende eeuw huisslacht vast 
te stellen en konden enkele historisch bekende beroepen uit de Bierstraat aan de hand van 
het archeologische botmateriaal worden bevestigd.19

Nu we de voedseleconomie binnen het studiegebied aan de hand van het beschikbare 
dierlijk botmateriaal hebben uiteengezet, is het van belang om dit beeld te vergelijken 

19   Koopmanschap en Zijlmans, Archeologisch rapport 5, 65.
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met andere laatmiddeleeuwse steden in Noord-Brabant. Alleen Breda heeft vanaf de jaren 
tachtig een dataset op vindplaatsniveau opgebouwd die daarvoor voldoende omvangrijk is 
en die ook is gepubliceerd.20 Voor de vergelijking tussen de stedelijke nederzettingen van 
Geertruidenberg en Breda zijn we afhankelijk van de tot op heden uitgewerkte datasets 
die voor geen van beide steden representatief en volledig dekkend zijn. Het is vooral de 
uitwerkende archeoloog die heeft bepaald of er wel of geen aandacht is besteed aan het 
botmateriaal. In dit geval zijn beide sets vergelijkbaar, waarbij wordt aangetekend dat de 
bestaande situatie verre van ideaal is. Ons inzicht in de voedseleconomie voor de late mid-
deleeuwen moet daarom beperkt blijven tot enkele algemene trends.

Net als in Geertruidenberg waren in Breda het rund, schaap/geit en het varken de voor-
naamste vleesleveranciers (zie ook grafiek 8). Wat opvalt, is dat de verhouding tussen 
schaap/geit en varken in beide steden juist omgekeerd is. In Geertruidenberg komt het 
varken op de tweede plaats en in Breda neemt schaap/geit deze positie in. In beide ste-
den levert het rund het grootste aandeel voor de vleesconsumptie, waarbij het percentage 
runderen ten opzichte van het andere vee in Breda iets kleiner is dan in Geertruidenberg. 
Vanwege de heidevelden die voor het gebied rondom Vrachelen al in de elfde eeuw zijn 
aangetoond, lijkt het houden van schapen rondom Geertruidenberg een logisch gevolg te 
zijn van het landschap. Dit idee wordt nog eens versterkt door de aanwezigheid van een 
vlees- en lakenhal in de vroege veertiende eeuw Geertruidenberg.21 Geertruidenberg was 
dus toegerust voor de verwerking van producten die direct kunnen worden gekoppeld aan 
het houden en beheren van grotere aantallen vee.22
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Grafiek 8 De verhouding in aandeel vleesconsumptie voor Geertruidenberg en Breda
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6.3 Leer en schoenen uit de Langstraat?

Uiterlijk vanaf de achttiende eeuw staat de microregio van de Langstraat bekend om haar 
leerverwerkingsindustrie, en dan specifiek de leerlooierij en leernijverheid. Wanneer deze 
bestaansmiddelen in de microregio van de Langstraat zijn opgekomen, is tot nu toe niet 
bekend. Aan leerlooien en leerbewerking gerelateerde ambachten worden niet expliciet 
genoemd in de grootschalige landsheerlijke enquête, de Informacie, naar de draagkracht 
van de Hollandse steden en dorpen uit 1514. Hierin worden diverse bronnen van inkom-
sten genoemd voor Geertruidenberg en de Hollandse dorpen van de Langstraat, maar di-
rect aan leer gerelateerde activiteiten komen daarbij niet voor. De gegevens uit de Infor-
macie wil ik in dit kader dan ook vooral gebruiken om een algemeen beeld te schetsen van 
de Langstraat. Ik wil dit beeld hier niet verder differentiëren naar de afzonderlijke dorpen. 
De vertegenwoordigers van de stad Geertruidenberg en de dorpen vermeldden in 1514 als 
inkomstenbron wel – in wisselende samenstelling – het houden van runderen, het zaai-
en van haver, turfhandel en turfwinning, jacht op watervogels, visserij en het onderhou-
den van dijken en dammen.23 De archeologische bewijzen voor de in de enquête vermelde 
jacht op watervogels kwamen we in de vorige paragraaf al tegen. In het dierlijk botmate-
riaal van de Bierstraat waren niet minder dan elf verschillende soorten watervogels verte-
genwoordigd.24 Uit de enquête blijkt dat Geertruidenberg inkomsten had uit diverse ac-
cijnzen op onder andere wijn en laken, scheepvaart met turfschepen en ‘hoedeschepen’ 
(kleinere vrachtschepen met mast) en uit het weggeld tussen Geertruidenberg en Breda.25 
Opvallend is dat de dorpen van de Langstraat turf als belangrijkste inkomstenbron noem-
den. Alleen die van Raamsdonk en Sprang voegden hier nog expliciet akkerbouw, veeteelt 
en het snijden van riet aan toe.26

We mogen aannemen dat de vertegenwoordigers van de steden en dorpen er veel aan 
gelegen zal zijn geweest in de enquête de landsheer een niet al te rooskleurig beeld van 
de eigen financiële draagkracht te schetsen. Daarnaast mag worden verondersteld dat er 
binnen de dorpen wel degelijk ook landbouw werd bedreven, maar dan overwegend voor 
eigen gebruik en zonder dat er grote inkomsten tegenover stonden. De verbouwde pro-
ducten dienden dan enkel voor eigen consumptie. Op basis van de gegevens uit de lands-
heerlijke enquête leren we dan dat aan het begin van de zestiende eeuw, ruim honderd-
vijftig jaar na de hier onderzochte periode, de dorpen van de Langstraat vooral in hun 
inkomsten voorzagen door het steken van turf en de handel daarin.

Plaatsen we de leerlooierij en leernijverheid in een breder kader, dan moeten we de po-
sitie hiervan bezien tegen de achtergrond van de stedelijke economie. Als wezenlijk ver-
schil tussen de economie van de steden en die van het platteland noemen Jappe Alberts 
en Jansen de handel en de nijverheid.27 De handel in zowel de stedelijke als de landelijke 

20   Koopmanschap, ‘Dierlijk botmateriaal’.
21   Niermeijer, Bronnen voor de economische geschiedenis, 140-141, nr 293.
22   Koopmanschap en Zijlmans, Archeologisch rapport 2, 8-10.
23   Fruin, Informacie up den staet, 434-435, 521-537.
24   Koopmanschap en Zijlmans, Archeologisch rapport 5, 68.
25   Fruin, Informacie up den staet, 521-525.
26   Fruin, Informacie up den staet, 528-530 (Raamsdonk), 536-537 (Sprang).
27   Voor dit en het volgende: Jappe Alberts en Jansen, Welvaart in wording, 93-97.
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nederzettingen binnen het studiegebied komt terug in hoofdstuk 7. Voor de nijverheid be-
perk ik me hier tot de leerlooierij en de leerverwerkende ambachten, omdat over beide ook 
op basis van archeologisch materiaal nieuwe inzichten kunnen worden verkregen. Jappe 
Alberts en Jansen veronderstellen dat de omvang die het leerlooien en de leerbewerking 
in de late middeleeuwen bereikte, samenhangt met de relatie tussen de nijverheid zelf en 
de beschikbaarheid van vee. De omvang en bloei van deze nijverheid relateren zij ener-
zijds aan de talrijke vee- en paardenmarkten die historisch bekend zijn, en anderzijds aan 
de import van huiden uit Engeland en de Noord-Duitse gebieden. Daarnaast gebruiken zij 
de gegevens die Van den Heuvel bijeenbracht voor ’s-Hertogenbosch en waaruit de sterke 
positie van de Bossche leerwerkers blijkt. Bovendien zien zij de beschikbaarheid van gro-
te hoeveelheden run in de meierij als verklaring waarom juist het looiersbedrijf een grote 
vlucht kon nemen. Ik kom hier later op terug.

Blondé laat in zijn detailstudie naar de sociale structuren en economische dynamiek 
van ’s-Hertogenbosch de beschikbaarheid van de looistof run ongemoeid. Hij richt zich 
vooral op de positie van de looiers en leerbewerkers binnen de Bossche stedelijke samen-
leving in de eerste helft van de zestiende eeuw. Ook hier geldt dat we over de laatmiddel-
eeuwse situatie feitelijk niet worden ingelicht.28 Net als Jansen baseert Blondé zich op de 
gegevens van Van den Heuvel en hij plaatst de leerlooiers en leerbewerkers bij het gegoe-
de deel van de stedelijke bevolking.29 Hij komt daarbij tot het inzicht dat de bloei van deze 
nijverheid ergens tussen de late veertiende en het einde van de vijftiende eeuw moet wor-
den gezocht en dat aan het begin van de zestiende eeuw de nijverheid in de oorspronke-
lijke samenstelling al op haar retour was. Gedurende de zestiende eeuw bleven de leerbe-
werkers en looiers wel onderdeel uitmaken van de middenklasse van de stad.

Craane heeft recent het beeld voor de Bossche situatie nader genuanceerd.30 Anders 
dan de beide onderzoekers voor haar heeft zij getracht niet alleen de gegevens van Van 
den Heuvel te gebruiken, maar ook op zoek te gaan naar ondersteunende archeologische 
bronnen die met leernijverheid samenhangen. Bij gebrek aan voldoende uitgewerkte on-
derzoeken, anders dan een enkel leerlooiersterrein, zag zij zich uiteindelijk genoodzaakt 
om toch alleen met de historische gegevens te werken. De resultaten hiervan komen hier-
onder in deze paragraaf aan de orde. Op basis van haar casestudie van de Bossche situ-
atie kunnen we het algemene beeld dat Jappe Alberts en Jansen schetsten wel bevestigen, 
maar moeten we het tegelijkertijd ook nuanceren. De grote betekenis van de Bossche leer-
producten die Jansen signaleerde, heeft inderdaad bestaan tijdens de laatmiddeleeuwse 
periode, net voor de door Blondé onderzochte periode van 1500-1550. Deze constatering 
geldt echter vooral voor ’s-Hertogenbosch en gaat niet op voor andere steden in Brabant of 
in het Hollandse. Andere steden hadden andere exportproducten die hen onderscheidden 
van het platteland. De veronderstelde beschikbaarheid van vee blijkt wel correct te zijn, 
maar moet worden bezien in de context van een groter netwerk van markten die niet al-
leen waren gericht op de handel en het transport van vee.

In het studiegebied dateren de oudste schriftelijke bewijzen voor een schoennijverheid 
met een nationale afzetmarkt volgens Van Oudheusden pas uit de achttiende eeuw. Am-
bachtsgilden uit diverse Hollandse steden klaagden toen bij de Staten van Holland over de 
import van schoeisel uit de Brabantse Langstraat.31 Van Oudheusden noemt dit het begin 
van de beeldvorming van Waalwijk als centrum van schoen- en leerindustrie dat als zo-
danig aan het begin van de twintigste eeuw zijn hoogtepunt zou beleven.32 Hier wil ik bij 
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wijze van hypothese veronderstellen dat de leerverwerkende nijverheid in de Langstraat 
haar oorsprong kende in de late middeleeuwen en ik wil dat met historische en archeolo-
gische gegevens aannemelijk maken.

Hierbij geldt op voorhand dat voor Waalwijk en omgeving geen gegevens beschikbaar 
zijn, maar voor Geertruidenberg des te meer. Deze betreffen de aanwezigheid van leer- 
en schoennijverheid en de aanvoer van vee (in ieder geval runderen en schapen) dat hier 
werd geweid in relatief grote aantallen. Beide worden al vermeld in de veertiende eeuw. 
In dit verband is uiteraard ook de landschappelijke situatie van belang en wil ik wijzen op 
de aanwezigheid van uitgestrekte weide- en hooilanden en de daarmee samenhangende 
grootschalige hooiwinning zoals die minstens vanaf de zestiende eeuw bekend is.

Grondstoffen en keuren

Uit historische bronnen leren we het een en ander over de organisatie van de laatmiddel-
eeuwse leer- en schoenennijverheid in Geertruidenberg en over de daarvoor noodzakelij-
ke grondstoffen. Voor de leerindustrie zijn dat dierenhuiden en run. Huiden vormen de 
grondstof voor het uiteindelijke leer en run, gemalen eikenbast, is het hoofdbestanddeel 
in het looiproces waarbij de huiden worden omgevormd tot bewerkbaar leer. Na het looien 
worden de lappen leer door de leerbewerkers en schoenmakers omgevormd tot schoeisel 
of andere voorwerpen. Van oudsher wordt daarbij een verschil gemaakt tussen de grovere 
huiden die de schoenmakers verwerkten en delicatere leersoorten zoals geiten- en scha-
penleer waaruit buidels en handschoenen of zelfs perkament konden worden gemaakt.

In paragraaf 7.3 ga ik nader in op de manier waarop binnen het studiegebied run werd 
verkregen. Voor nu is het voldoende om te constateren dat de looiers over deze grondstof 
konden beschikken via de stedelijke markten en de daarmee verbonden handelsnetwer-
ken. De meeste laatmiddeleeuwse steden in zowel Holland als Brabant hadden een eigen 
leernijverheid. De ambachtslieden voorzagen in de eigen stedelijke behoefte, maar som-
mige steden, zoals ’s-Hertogenbosch, ontwikkelden een omvangrijke export van deze pro-
ducten. Gedurende de late middeleeuwen organiseerden de leerbewerkers zich in gilden 
en werkten zij volgens de stedelijke voorschriften of keur.

De oudst bekende stedelijke keur in de omgeving van het studiegebied is die uit 1304 
van de Bossche schoenmakers. Deze keur bepaalde onder meer dat het de Bossche 
schoenmakers nadrukkelijk was verboden schoenen van eigen makelij te verkopen in het 
gebied tussen Dordrecht en Nijmegen of in iedere andere stad die op een vergelijkbare 
afstand lag.33 Van den Heuvel heeft dit geïnterpreteerd als een bescherming van de eigen 
markt, wat niet verwonderlijk is als blijkt dat de Bossche schoenen hun afzet vonden tot 
aan Skåne in Zweden en op de Keulse markt.34 De stedelijke keur regelde verder uitge-
breid de positie van de Bossche leerbewerkers. Uit de keur blijkt dat de Bossche schoenen 

28   Blondé, De sociale structuren.
29   Blondé, De sociale structuren, 126-127.
30   Craane, Spatial Patterns.
31   Van Oudheusden, ‘Het dagelijks brood’, 132.
32   Van Oudheusden, ‘Het dagelijks brood’, 153.
33   Van den Heuvel, De Ambachtsgilden, 378.
34   Van den Heuvel, De Ambachtsgilden, 379.
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aan het einde van de veertiende eeuw van een dusdanig hoge kwaliteit werden bevonden 
dat de Keulse stadsraad maatregelen uitvaardigde om het eigen ambacht te beschermen 
tegen de import uit Brabant. De grondstoff en voor de stedelijke nijverheid betrokken de 
leerbewerkers van ’s-Hertogenbosch uit de naaste omgeving.35 De huiden waren afkom-
stig van runderen die als levend vee werden geïmporteerd uit het land van Arkel, Gelre 
en het land van Overmaas en de run werd betrokken uit de meierij van ’s-Hertogenbosch. 
Van den Heuvel vermeldt dat deze grondstof in de stad voldoende aanwezig was. Behalve 
uit de Meierij kan een deel van de run ook via Heusden zijn aangevoerd, zoals blijkt uit 
tolgegevens van die stad.36 Schippers voeren met Rijnlandse run de waterwegen af, waar-
na deze via Gorinchem uiteindelijk ook in Oost-Brabant terecht kwam. Run was mogelijk 
een seizoensproduct dat in principe in voldoende mate vanuit de meierij kon worden be-
trokken, maar waarvan de voorraad in bepaalde seizoenen werd aangevuld met Rijnlandse 
run die gedurende het gehele jaar verkrijgbaar was.

Uit het Geertruidenbergse stadsarchief is een kopie bekend van de stedelijke keur van 
de schoenmakers van Geertruidenberg.37 De keur is een kwarteeuw jonger dan die van 
 ’s-Hertogenbosch: Mollenberg dateert het stuk in 1330. Het gaat dus om een vroege keur. 
Kennelijk was het ambacht van schoenmaker toen al van belang voor de stedelijke eco-
nomie. In afwijking van de keur van ’s-Hertogenbosch blijkt uit de Bergse keur nadruk-
kelijk dat de schoenmakers hier over het algemeen ook als leerlooier optraden. De keur 
heeft de tand des tijds niet ongeschonden doorstaan en heeft dan ook een aantal onlees-
bare passages. Wat uit de rest kan worden opgemaakt, is dat zij zaken regelt betreff ende 
boetes bij het werken met ongekeurd leer, kwaliteitscontroles van het leer, de modellen 
van schoenen en de dagen dat schoenen op de markt mochten worden verhandeld. Ook 
werd het nadrukkelijk verboden om schoenen aan te bieden op de stedelijke markt, ten-
zij men poorter was van Geertruidenberg of Dordrecht.38 Anders dan in ’s-Hertogenbosch 
beschermt de keur hier juist het Bergse product tegen import van buiten, terwijl de Bos-
sche keur de uitvoer van het eigen product naar de omliggende regio onmogelijk maakte.

We kunnen daarmee stellen dat leerbewerking, en in ieder geval het maken van schoe-
nen, in Geertruidenberg al teruggaat tot het begin van de veertiende eeuw. Niet uitgesloten 
kan worden dat dit teruggaat tot de dertiende eeuw, maar vooralsnog bieden historische 
gegevens zoals de keur uit 1330 en de stedelijke vleeshal uit 1355, en de archeologische da-

Afb. 6.3 De opgravingen Geer-
truidenberg-Bierstraat (1991-
1992) leverden een van de 
duidelijkste bewijzen voor de 
aanwezigheid van schoenma-
kers in deze stad: een runder-
voetbeen dat talloze malen heeft 
gediend als onderligger voor het 
doorprikken van leer tijdens het 
maken van schoeisel.
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tering van de hoornpitten van de Venestraat omstreeks de eerste helft van de veertiende 
eeuw voldoende bewijs om de productie van lederen gebruiksvoorwerpen in ieder geval 
voor de vroege veertiende eeuw als bewezen te beschouwen.

Herkomst en samenstelling van de kuddes

Voor de levering van run zal voor Geertruidenberg hetzelfde hebben gegolden als voor ’s-
Hertogenbosch. Een deel zal uit het eigen achterland zijn betrokken en een deel via de 
stedelijke markt zijn aangeschaft vanuit het Rijnland. Voor de aanlevering van (slacht)
vee ten behoeve van de leer- en vleesproductie zijn zowel historische als archeologische 
gegevens voorhanden die nog niet eerder zijn samengebracht. Enkele Hollandse oorkon-
den uit 1388 bevestigen in dat jaar opnieuw de grenzen tussen het graafschap en het her-
togdom.39 Eerder, in 1326, had een vergelijkbare bepaling plaatsgevonden. Daarbij was 
dezelfde grens in grotere stappen beschreven, omdat er toen nog relatief veel onontgon-
nen gebied aanwezig was. In 1388 werd een aantal oude en wijze mannen gehoord en be-
vestigden een aantal lokale heren en grootgrondbezitters wat er werd vastgelegd (zie ook 
hoofdstuk 8). Willem van Besoyen wist toen te melden dat in de omgeving van de moer-
gronden van het dorp Sprang Hollandse schaapskuddes werden geweid. Steven de Blonde 
getuigde vervolgens dat het niet alleen om schaapskuddes ging, maar dat er ook runderen 
op de veengronden werden geweid.40 In een tweede oorkonde wordt ook gesproken over 
het houden van vee in het beemdengebied onder Geertruidenberg, maar deze bron doet 
geen mededelingen over het soort dieren dat hier werd gehouden.41 In 1326 werd overi-
gens ook al melding gemaakt van de aanwezigheid van vee tussen Geertruidenberg en 
Oosterhout, maar toen werd nog volstaan met de constatering dat er bees(t)en in het ge-
bied aanwezig waren.42 Men vond het toen belangrijker een conflict over de gemene wei-
de te vermelden dan het feit dat deze gronden werden gebruikt als weidegrond. Uit deze 
gegevens blijkt dat in ieder geval in 1326 en 1388 in de microregio van de Langstraat run-
der- en schaapskuddes aanwezig waren die werden geweid in het gebied tussen Geertrui-
denberg en Sprang.

Gedurende de late middeleeuwen waren er twee hoofdredenen om runderen te houden. 
Dat was voor het vlees, de zogenoemde vetweiderij, en voor de melk. Daarnaast was na de 
slacht het bloed bruikbaar om in worst te verwerken, de beenderen tot lijm, et cetera. Os-
sen werden rondom de stad gehouden voor het bewerken van het land en als trekkracht 
in het algemeen. Vlees was voor veel poorters geen dagelijks onderdeel van het menu. Ze-
ker voor de rijkeren zal met enige regelmaat vers vlees op tafel zijn verschenen. Om vlees 
voor langere tijd goed te houden, werd het ook gerookt of ingezouten. Veel van het gezou-
ten vlees werd op zondag langdurig gekookt en daarna gedurende de week opgegeten.

35   Craane, Spatial Patterns; Van den Heuvel, De Ambachtsgilden,380.
36   Niemeyer ‘Dordrecht als handelsstad’, 21.
37   Mollenberg, Onuitgegeven bronnen, 213-215.
38   Mollenberg, Onuitgegeven bronnen, 23.
39   Cerutti, Middeleeuwse rechtsbronnen, 331 (14 juli 1388), 328-329 (21 juli 1388).
40   Cerutti, Middeleeuwse rechtsbronnen, 329 (14 juli 1388).
41   Cerutti, Middeleeuwse rechtsbronnen, 331 (21 juli 1388).
42   Cerutti, Middeleeuwse rechtsbronnen, 127 (8 oktober 1326).
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Het houden van runderen voor de genoemde doeleinden vertaalt zich in een specifieke 
geslachts- en leeftijdsverdeling van de dieren. Een populatie die in stand wordt gehouden 
voor het leveren van melk vergt relatief veel vrouwelijke dieren van tussen de 2,5 en vier 
jaar oud, wanneer hun melkproductie in verhouding tot de zorg en het voer het meest ef-
ficiënt is. Stieren hebben weinig nut voor de productie van melk of vlees, dus veel van 
de mannelijke kalveren zullen vroeg zijn geslacht of gecastreerd tot os. Er hoefde slechts 
in enkele stierkalveren te worden geïnvesteerd om ze volwassen en geslachtsrijp te laten 
worden. Voor de koeien geldt dat deze in de regel pas halverwege hun derde levensjaar 
een eerste kalf ter wereld brachten. Dat maakt dat voor koeien met een gemiddelde le-
vensverwachting van 3,5 tot vier jaar gemiddeld met twee kalveren per koe moet worden 
gerekend.43 Oudere dieren komen soms voor, maar dan gaat het meestal om koeien die 
de eigenaar langer hield omwille van de melk. Wanneer echter het vee wordt gehouden 
voor het produceren van vlees, dan zullen de meeste koeien geen hoge leeftijd halen en 
rond het derde levensjaar worden geslacht. Deze leeftijden zijn ook in het archeologisch 
vondstmateriaal naspeurbaar.

Voor de vleesproductie moet er sprake zijn geweest van een gestage aanvoer van vee, 
nodig om de stedelijke bevolking te kunnen voeden. Gijsbers heeft onderzoek verricht 
naar de internationale handel in slachtvee tussen 1300 en 1750 en bestudeerde daarbij het 
transport van ossen vanuit Denemarken naar de Hollandse gewesten.44 Hoewel haar stu-
die zich vooral concentreert op de latere ossenhandel, laat zij haar studie aanvangen met 
de laat veertiende-eeuwse situatie die voor het studiegebied relevant kan zijn.45 In Dene-
marken en het westen van het huidige Zweden leende het natuurlijk landschap zich erg 
goed voor het houden van grotere kuddes runderen. Deze kuddes voorzagen niet alleen in 
de lokale behoefte, maar waren zo omvangrijk dat zij tot in de Vlaamse steden werden ge-
exporteerd. Komend vanuit Denemarken, waarbij een deel van de ossen per veer over de 
Sont was gezet, trokken de kuddes door Duitsland met als eindbestemming de Hollandse 
of Vlaamse steden. Daarbij werd de zogeheten Vlaamse straat gevolgd. Deze voerde van 
Goor via Holten, Deventer, Arnhem, Nijmegen, Grave, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Hoogs-
traten, Antwerpen en Eeklo uiteindelijk naar Brugge.46 Een alternatief voor een deel van 
dit traject treffen we aan bij Beuken. Hij beschrijft een landroute tussen Brugge en de 
streek rond Hamburg die volgens het Itinerarium de Brugis in ieder geval in gebruik was 
voor het einde van de veertiende eeuw.47 Deze route verbond Brugge met Lübeck en voer-
de langs Antwerpen, Breda, Geertruidenberg, Dordrecht, Schoonhoven, Utrecht, Hattem, 
Zwolle, Dalfsen, Hardenberg en Veldhausen om daarna bij Lingen aan te sluiten op de 
hiervoor beschreven Vlaamse straat.

Deze routebeschrijving maakt dus expliciet melding van Geertruidenberg. De kuddes 
moeten in dat geval vanuit Breda via de hogere dekzandrug de stad vanuit het zuiden be-
reikt hebben om via de Koestraat en het marktplein via de Venestraat hun tocht in westelij-
ke richting naar Dordrecht te vervolgen. Daarbij moeten we wel opmerken dat het Itinera-
rium de Brugis de route vanuit het zuiden naar het noorden beschrijft, daar waar ik eerder 
stelde dat de cattle train vanuit Denemarken juist vanuit het noorden naar het zuiden reisde.

Hierbij zijn twee opmerkingen te maken. Ten eerste zijn alle routes in het Itinerarium 
de Brugis beschreven met Brugge als vertrekpunt, wat het mogelijk maakt om te veron-
derstellen dat de opstellers van het document de route in omgekeerde richting beschre-
ven ten opzichte van de reisweg die de kuddes aflegden. Ten tweede lijkt het mij evenzeer 
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waarschijnlijk dat Geertruidenberg runderen en ander vee kon importeren dat afkomstig 
was uit andere delen van het hertogdom. Zeker het uitgestrekte beemdenlandschap van 
het huidige Breda-Noord moet geschikt zijn geweest voor het weiden van grotere kuddes 
runderen en schapen. De veranderingen in de waterhuishouding na de Sint-Elisabeths-
vloed en de inundaties en linies uit de Tachtigjarige Oorlog hebben daarna het gebied van 
aanzien veranderd, maar voor de dertiende en veertiende eeuw mag hier een groter wei-
degebied worden verondersteld. De historische gegevens wijzen dus zeker in de richting 
van de aanwezigheid, of in ieder geval de doorvoer van grotere aantallen vee, waaronder 
runderen en schapen, in de veertiende eeuw. Een verband met de leer- en schoennijver-
heid van Geertruidenberg is dan minstens aannemelijk.

Archeologische aanwijzingen voor de verwerking van vee

Op basis van elders uitgevoerd archeologisch onderzoek zijn aan de hand van de samen-
stelling van veekuddes naar geslacht en leeftijd uitspraken te doen over het gebruik van de 
dieren. Wanneer we de resultaten van Ieper en Groningen vergelijken met die van Geer-
truidenberg zijn nadere uitspraken te doen over de aard van de veeteelt rondom de stad. 
Daarbij is van belang dat weliswaar de beschikbare dataset uit Geertruidenberg niet ideaal 
is qua omvang en samenstelling, maar dat dezelfde dataset uniek is voor het studiegebied.

Voor schapen geldt dat deze in de late middeleeuwen vooral werden gehouden voor hun 
melk en de wol. Ervynck heeft op basis van zoöarcheologische gegevens uit de stad Ieper 
aangetoond dat dit gebruik zich in het teruggevonden botmateriaal laat onderscheiden 
op basis van de leeftijdsverdeling van de schapenpopulatie.48 Op basis van gegevens naar 
Payne blijkt dat mag worden verwacht dat in geval van vleesproductie de rammen net als 
bij runderen al voor het vierde levensjaar worden geslacht. Wanneer zij worden gehouden 
voor de wolproductie overleven de rammen echter aanzienlijk langer en zullen de mees-
te pas worden geslacht rond het vijfde of zesde levensjaar. Voor de ooien geldt dat zij een 
vergelijkbare levensverwachting hadden, ongeacht of het vee werd gehouden ten behoeve 
van vlees of de wol. Wel zal hun aantal ten opzichte van de rammen kleiner zijn in kuddes 
die wol produceren dan in de kuddes die worden gehouden omwille van het vlees. Op ba-
sis van het kill-off patroon dat Ervynck aantrof in het botmateriaal van laatmiddeleeuwse 
schapen kon hij vaststellen dat de schapen eerst en vooral werden gehouden omwille van 
de wol. Dit bleek uit het grote aandeel van vooral oudere dieren, wat binnen het model van 
Payne overeenkomt met een populatie gehouden omwille van de wol.49

De vraag is in hoeverre het archeologisch materiaal uit Geertruidenberg ons in staat 
stelt om ook een uitspraak te doen over de aanwezigheid van veekuddes in Geertruiden-
berg. Zowel de dieren gehouden omwille van het vlees als voor de melk leverden uiteinde-
lijk leer voor de leerbewerkers, maar de kwaliteit van het leer van de relatief jongere die-

43   La Fèber, Profaan boeren, 34.
44   Gijsbers, Kapitale ossen.
45   Gijsbers, Kapitale ossen, 27-29.
46   Gijsbers, Kapitale ossen, 66 met voetnoot 281 (op p. 382).
47   Beuken, De Hanze, 21.
48   Ervynck, ‘Wool or mutton’, 81; Payne, ‘Kill-off patterns in sheep and goats’.
49   Ervynck, ‘Wool or mutton’, 84.
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ren zal beduidend beter geweest zijn dan het leer afkomstig van het oudere melkvee. Voor 
schapen hebben we te weinig materiaal, zodat we over de samenstelling van de schapen-
populaties in Geertruidenberg geen uitspraken kunnen doen. Voor de samenstelling van 
de runderpopulatie hebben we wel een aantal gegevens beschikbaar in de vorm van ne-
derzettingsafval van de Bierstraat uit de periode 1300-1650. Deze periode is langer dan de 
feitelijke late middeleeuwen, maar een nadere datering binnen het materiaal is niet mo-
gelijk. De steekproef is echter groot genoeg om mee te kunnen werken.

Om de gegevens van de Bierstraat in een breder kader te plaatsen, heb ik het materiaal 
afgezet tegen twee andere archeologische vindplaatsen. Ik gebruik daarvoor twee vind-
plaatsen uit Groningen waarnaar La Fèber onderzoek heeft gedaan. Beide zijn laatmid-
deleeuwse vindplaatsen waarbij ook onderzoek is gedaan naar het aanwezige dierlijk bot-
materiaal. Net als in Geertruidenberg is het botmateriaal niet uitputtend verzameld, maar 
is volstaan met het nemen van representatieve monsters. Van de vindplaats Lutkenieuw-
straat is vastgesteld dat daar runderen werden gehouden voor de melkproductie en wel-
licht voor het leveren van trekkracht.50 De vindplaats het Hoogheem betreft een uithof van 
het cisterciënzerklooster te Assen die in 2007 werd opgegraven. Op basis van de aange-
troffen leeftijdsverdeling in het skeletmateriaal van de runderen stelde La Fèber vast dat 
de opbouw van de runderpopulatie overeenkomt met de opbouw die mag worden ver-
wacht bij een bedrijfsvoering gericht op de vetweiderij.

Om de vindplaatsen met elkaar vergelijkbaar te maken is in grafiek 9 per vindplaats het 
totaal aantal individuen aangemerkt als de totale populatie. Dat daarmee alleen een glo-
baal beeld ontstaat over de hele periode van de late middeleeuwen is evident. Binnen de 
populatie is gekeken naar de leeftijdsopbouw van de individuen, waarbij per half levens-
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jaar het nog resterende deel van de populatie werd vastgesteld. Zo overleed op het Hoog-
heem tussen het eerste en het tweede levensjaar twintig procent van de totale populatie. 
Voor de Bierstraat, waarvan het materiaal per skeletfragment minder intensief is onder-
zocht, zijn de gegevens per levensjaar bekend en zijn deze gemiddeld voor de periodes 
daartussen. Wanneer we nu de curven in grafiek 9 vergelijken, blijkt dat de opbouw van 
de Bergse veepopulatie het meest overeenkomt met die van de vetweiderij van het Hoog-
heem. Dit wijst erop dat de kuddes runderen, schapen en varkens die Geertruidenberg 
gedurende de veertiende eeuw en later hebben aangedaan en waarvan de kadavers in 
Geertruidenberg zijn verwerkt, inderdaad onderdeel hebben uitgemaakt van een interre-
gionaal netwerk van transport van vleesvee.

Wanneer de Bergse schoenmakers en leerlooiers zouden hebben gewerkt met leer af-
komstig van een populatie beesten die werden gehouden omwille van melk en trekkracht, 
dan had de curve dichter bij die voor Lutkenieuwstraat moeten liggen. De trend in grafiek 
9 en de historische gegevens uit 1326 en 1388 bevestigen de veronderstelling dat delen van 
de microregio’s van zowel de Langstraat als de zuidelijke zandrand kunnen zijn gebruikt 
voor het (vet)weiden van grotere groepen vee. In hoeverre het gaat om vee dat met de in-
ternationale cattle train vanuit Denemarken naar hier kwam, dan wel om Brabants vee dat 
via Geertruidenberg het graafschap Holland werd binnengebracht, is niet vast te stellen.

Hooilanden

Naast de veekuddes en de nijverheid waarin dierlijke producten werden verwerkt, was 
hooi een belangrijk exportproduct. Het veencultuurlandschap leende zich bij uitstek voor 
het produceren van hooi. Tegelijkertijd zagen de Brabantse dorpen in de hogere delen 
van het landschap zichzelf gedurende de late middeleeuwen en daarna gesteld voor een 
duivels dilemma.51 De vruchtbaarheid van de landbouwgronden was beperkt, waardoor er 
weinig gras en hooi beschikbaar was voor het vee. Het gevolg was dat op deze gronden 
alleen kleinere aantallen vee konden worden gehouden. Hierdoor bleef ook de productie 
van dierlijke mest beperkt, waardoor het landbouwareaal niet kond worden uitgebreid en 
ook de grasproductie gelijk bleef. Tegenover de schrale zandgronden stonden al in de late 
middeleeuwen de rijk begroeide graslanden van het beemdenlandschap langs de rivieren 
en de kleinere waterlopen. Van Eijck schetst de twee overgebleven opties die de boer had: 
het vee moest naar het gras worden gebracht, of het gras naar het vee. Alleen op deze ma-
nier kon de kudde in leven worden gehouden en eventueel worden vergroot.

De schapen en runderen die worden genoemd in de hiervoor besproken bronnen uit 
1388 wijzen er mogelijk op dat in de Langstraat is gekozen voor de eerste oplossing. Vee 
werd naar het gebied gehaald en op de hooilanden geweid. De landevaluatie uit hoofdstuk 
2 heeft als inzicht opgeleverd dat het gebied ten noorden van de Grotestraat in Waalwijk 
als eerste was ontgonnen en daardoor het meest te lijden zal hebben gehad van bodem-
klink en andere vormen van bodemdegradatie. Het was daarom niet geschikt als weide-
grond en zal gedurende langere perioden te drassig zijn geweest. Het zuidelijk gelegen 
gebied tussen de Grotestraat en de Heidijk werd pas later in ontginning gebracht en heeft 

50   La Fèber, Profaan boeren, 35-36.
51   Van Eijck, ‘Hooien in de Biesbosch’, 62.
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zich mogelijk beter en langer geleend als grasland. Het archeologisch booronderzoek dat 
hier is uitgevoerd, laat in veel gevallen nog (resten van) een moerige tussenlaag zien in de 
bodemopbouw. Dit wijst erop dat de gronden minder intensief zijn bewerkt dan die ten 
noorden van de Grotestraat. We kunnen daarom stellen dat ten zuiden van de Grotestraat, 
langs de waterloop van de Donge en in het beemdenlandschap ten noorden van Ooster-
hout en ’s Gravenmoer, weidegronden aanwezig moeten zijn geweest waarop gedurende 
bepaalde seizoenen kuddes konden worden geweid.

Voor de tweede optie – het halen van hooi – mogen we veronderstellen dat hiervoor de 
uitgestrekte gorzen buiten de Grote Waard werden gebruikt, maar mogelijk ook de oude 
ontginningsgronden tussen Maas en de Grotestraat. We beschikken echter niet over histo-
rische bronnen die dit gebruik als hooiland al voor de veertiende en vijftiende eeuw kun-
nen bevestigen. De spaarzame bronnen die we wel hebben zijn relatief laat of betreffen 
de landschappelijke situatie van na de Sint-Elisabethsvloed. Van Oudheusden dateert de 
hooiwinning als primair bestaansmiddel op de kleigronden van de Langstraat aan het ein-
de van de zestiende eeuw.52 In de loop van de zeventiende eeuw nam deze zelfs de plaats 
in van de turfwinning als voornaamste bron van inkomsten. Het moment waarop de hooi-
productie begint, is echter minder duidelijk, al biedt archeologisch vondstmateriaal uit 
Geertruidenberg en diverse historische bronnen wel aanknopingspunten.

Ook kunnen de eerder genoemde gronden behalve voor het weiden van vee ook zijn be-
nut voor het produceren van hooi voor export naar de zuidelijk en oostelijk gelegen delen 
van Noord-Brabant.

Conclusie

In deze paragraaf ben ik op zoek gegaan naar het begin van de schoennijverheid, de spo-
ren van de doorvoer en het weiden van vee en de export van hooi. Uit de studies van Jap-
pe Alberts en Jansen en van Blondé blijkt dat de oorsprong van de Brabantse leerlooierij 
en leerbewerking moet worden gezocht in de late middeleeuwen, maar dat deze nog al-
tijd niet goed kan worden verklaard. Het ontbreekt vooralsnog aan een overzicht van aan 
leerlooierij gerelateerde archeologische vondstcomplexen uit de laatmiddeleeuwse bin-
nensteden van Holland en Brabant. Ook valt op is dat leerlooien als bestaanswijze niet te-
rugkomt in de Informacie, terwijl er toch voldoende archeologisch en historisch materiaal 
voorhanden is om te veronderstellen dat het wel degelijk een omvangrijke inkomstenbron 
voor de steden en dorpen moet zijn geweest. Van schoenen en hooi is bekend dat dit in 
later tijd kenmerkende producten voor de Langstraat zijn. Van Oudheusden constateerde 
dat we nog niet veel weten van de schoennijverheid vóór de achttiende eeuw. Op basis van 
de veertiende-eeuwse stedelijke keur van de schoenmakers uit Geertruidenberg en andere 
nog niet eerder benutte bronnen blijkt dat de leernijverheid in ieder geval al in de vroege 
veertiende eeuw aanwezig was.

Het feit dat andere historische bronnen aannemelijk maken dat Geertruidenberg was 
aangesloten op internationale cattle trains wijst op een mogelijk verband met leer- en 
schoennijverheid. Geertruidenberg fungeerde kennelijk als kruispunt voor veetransport 
tussen Breda, Dordrecht en mogelijk ook ’s-Hertogenbosch. Voor Waalwijk, de andere 
stedelijke nederzetting, ontbreken dergelijke de gegevens, maar dat wil niet zeggen dat 
Waalwijk geen aandeel in dit veetransport had. Archeologische gegevens uit Geertruiden-

9789087044954.pinn.Koopmanschap.pdf   246 24-02-15   16:02



 6.4 Landbouw en de natuurlijke vegetatie 247

berg wijzen er in ieder geval op dat het daar verwerkte vee afkomstig is van de vetweiderij. 
Niet onaannemelijk is dat deze in elk geval voor een deel ook rondom Geertruidenberg 
plaatsvond.

Deze hypothese wordt ondersteund door de gegevens van onze landschapsanalyse. Het 
aanzien en het gebruik van het cultuurlandschap van de Langstraat zijn sinds de ontgin-
ning na 1000 door landdegradatie en klink sterk veranderd. Indien de landevaluatie een 
correct beeld geeft van de situatie van voor 1421, moeten we de primaire hooilanden loka-
liseren tussen de Maas en de Grotestraat. De weidegronden lagen echter ten zuiden van 
de Grotestraat en ten noorden van de Heidijk. Hierop werd op aanzienlijke schaal vee ge-
weid, al kunnen percelen binnen dit gebied ook zijn benut voor de productie van hooi. 
Voor het gebied ten zuiden van de Heidijk ontbreken weliswaar historische en archeolo-
gische gegevens, maar het lijkt voor de hand te liggen dat hier gedurende de veertiende 
en vijftiende eeuw het steken van turf nog de voornaamste bron van inkomsten was, zo-
dat aan weidegrond of hooilanden geen behoefte bestond. De akkers en dorpsweiden la-
gen wellicht in de directe nabijheid van de nederzetting en daarbuiten lagen de gronden 
waar de turf werd afgegraven. Afhankelijk van de diepte van de turfwinning zullen deze 
gronden daarna eerst als akker en later als weide zijn benut. Maar dat zal pas gedurende 
de late vijftiende eeuw of later hebben plaatsgevonden en valt daarmee buiten het bereik 
van dit onderzoek.

6.4 Landbouw en de natuurlijke vegetatie

Informatie over de vegetatie in het (cultuur)landschap gedurende de late middeleeuwen 
kan op verschillende manieren worden verkregen. Op basis van voldoende informatie is 
het mogelijk om het landschap te reconstrueren. Wanneer er gegevens zijn over het land-
schap uit verschillende perioden, kunnen ook veranderingen in het landschap worden 
beschreven. In veel gevallen kan op basis van de waargenomen veranderingen ook wor-
den achterhaald wat zich heeft afgespeeld en hoe groot daarin de invloed van de mens is 
geweest. Op basis van informatie voor specifieke gewassen en andere soorten kan boven-
dien een beeld worden verkregen van de aard en omvang van de in het gebied bedreven 
akkerbouw. Voor het gebied tussen de Oude Maas en de zuidelijke zandrand kan zo de 
openlegging en ontginning van het veengebied worden gevolgd. Ook kan worden gekeken 
naar het landschap in de periode die aan de ontginning voorafging. Wanneer daarna ook 
nog een beeld kan worden verkregen van de aard en inrichting van het landschap aan het 
einde van de onderzochte periode dan kunnen mogelijk veranderingen in inrichting van 
het landschap en de aard van de landbouw worden vastgesteld.

De meest informatieve archeobotanische informatiebron zijn de macrobotanische res-
ten en pollen uit goed dateerbare archeologische contexten. Macroresten zijn bijvoorbeeld 
verkoolde resten van graan of pitten van vruchten in een beerput. Het zijn in ieder geval 
resten van planten, bomen en fruit die op de een of andere manier in het bodemarchief 
bewaard zijn gebleven. Daarnaast kan ook stuifmeel bewaard blijven. Over het algemeen 
zijn het humeuze bodemlagen die vaak onder of in de buurt van het grondwaterpeil zijn 

52   Van Oudheusden, ‘Het dagelijks brood’, 131.
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gelegen waarin pollen het best worden geconserveerd. Deze lagen vindt men onder an-
dere in de onderste lagen van waterputten en opgevulde depressies zoals sloten en kas-
teelgrachten. Een tweede informatiebron wordt gevormd door historische bronnen. Deze 
laatste komen in paragraaf 6.6 nader aan de orde. Als derde en laatste bron kunnen his-
torische kaarten worden gebruikt. Voor het studiegebied zijn er echter uit de late middel-
eeuwen geen kaarten, wel vanaf de zestiende eeuw.

Archeologische aanwijzingen voor agrarische ontwikkeling

Binnen het studiegebied is het aantal onderzoeken naar archeobotanische resten gering. 
Vier verschillende onderzoeken hebben bruikbaar materiaal opgeleverd. Bij drie ande-
re onderzoeken was er wel aandacht voor het bemonsteren van kansrijke sporen, maar 
bleek dit geen aanvullende informatie op te leveren. Bij twee hiervan ontbraken dateerba-
re vondstcontexten en bij het derde bleek het monster geen archeologisch pollenmateri-
aal te bevatten.53 Sinds 2005 lijkt er bij archeologisch onderzoek meer aandacht te komen 
voor het nemen van monsters uit kansrijke sporen.

Het kasteelterrein van het heerlijk huis in Dongen is in verschillende campagnes en 
door verschillende organisaties onderzocht. Daarbij zijn tijdens de opgraving op de voor-
burcht in 1983 door de gemeentelijke archeologische dienst van Tilburg archeobotanische 
monsters verzameld. Vijf jaar later werden het heerlijk huis en haar grachten opgegraven 
door het Instituut voor Toegepast Historisch Onderzoek (ITHO) en zijn er opnieuw mon-
sters genomen. Dit leverde in totaal 27 bruikbare monsters op, waarvan zestien voor pol-

Bierstraat 1991-1992

Koestraat 2005

Waalwijk Grotestraat 266

Dongen kerk
Dongen kasteel

Oosterhout Vlindervallei

Afb. 6.4 De gebruikte vindplaatsen binnen het studiegebied.
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len en elf voor macroresten.54 De dateringen lopen uiteen van de late veertiende tot en met 
de achttiende eeuw waardoor het verkregen beeld op basis van deze 27 monsters betrek-
king heeft op de gehele bewoningsperiode van het kasteelterrein. Dit bevond zich in een 
landschap waarvan delen al waren ontgonnen, maar waar ook nog plaats was voor woeste 
gronden in de vorm van heidevelden. Uit de aangetroffen boompollen blijkt dat het beek-
dal ten zuiden van het kasteelterrein een begroeiing heeft gekend met overwegend eik, 
linde en beuk. In mindere mate kwamen ook es en iep voor. Het meest talrijk was de els. 
Ondanks de relatief grote pollenproductie van juist deze boomsoort mag hij worden ver-
wacht in elzenbroekbos op de oevers van de Donge die hier zuidelijk langs het kasteel 
stroomde. Op het kasteelterrein of in de directe omgeving daarvan werd rogge verbouwd 
en mogelijk ook boekweit. Ook werden er groenten geteeld en zijn enkele fruit- of bessen-
dragende bomen aangetroffen.

Als andere aanwijzing voor het natuurlijke landschap van het laatmiddeleeuwse Don-
gen kan een pollenmonster uit het schip van het kerkgebouw aan de Kerkstraat dienen. 
Dit monster wijst duidelijk op de aanwezigheid van nabijgelegen heidevelden. Ditmaal 
kan het pollenmonster scherper worden gedateerd dan de monsters van het kasteelter-
rein. Het is afkomstig van een locatie die rond het midden van de veertiende eeuw werd 
bebouwd met het schip van een van de oudere fasen van het kerkgebouw en de pollen 
moeten dateren van daarvoor. De kerk is gelegen op een dekzandkop op de west-oost lo-
pende dekzandrug aan de zuidzijde van Dongen.55 De heidevelden zullen zich meer naar 
het zuiden hebben bevonden, in de richting van Rijen.

Er zijn twee afzonderlijke archeobotanische onderzoeken uitgevoerd naar de pollen-
monsters van Vrachelen 3. Het eerste werd uitgevoerd in 2003 in het kader van dit proef-
schrift en de resultaten daarvan worden hier gepresenteerd. Daarnaast bleek het in 2012 
mogelijk om als onderdeel van de overdracht van het vondstcomplex vanuit de gemeente 
Oosterhout naar het provinciaal depot aanvullend nog veertien nieuwe monsters te onder-
zoeken. De resultaten van dit onderzoek uit 2012 zijn afzonderlijk gepubliceerd.56 Hier 
wordt volstaan met de aangetroffen landschappelijke ontwikkelingen en de indicatoren 
met betrekking tot de landbouw gedurende de middeleeuwen.

Zes van de negen monsters uit het eerste onderzoek naar de pollen van Vrachelen 3 
zijn afkomstig uit vondstcontexten die dateren tussen grofweg 1050 en 1150. De res-
terende drie monsters komen uit het plaggendek boven het opgravingvlak en dateren 
tussen de veertiende en de twintigste eeuw. De opgravingen op Oosterhout-Vlinderval-
lei leverden het beeld op van een nederzetting waarvan de oudste gebouwen teruggaan 
tot het midden van de negende eeuw. Het archeobotanisch onderzoek van Vrachelen 
3 heeft aangetoond dat de nederzetting in de late elfde en vroege twaalfde eeuw op of 
nabij de rand van een beekdal was gelegen. Daarnaast zijn aanwijzingen aangetroffen 
voor een loofbos. Het kan niet worden uitgesloten dat de pollen afkomstig zijn van klei-
nere groepen bomen nabij de plaats waar het monster werd gestoken. De nabijheid van 

53   Respectievelijk Koopmanschap en Oude Rengerink, Uitbreiding begraafplaats Veerseweg; Koopmanschap, 
Leijsenstraat te Oosterhout; Koopmanschap en Zijlmans, Archeologisch rapport 1.

54   Fokma, ‘Archeobotanisch onderzoek’, 201.
55   Fokma, ‘Archeobotanisch onderzoek’, 202.
56   Maurer en Houchin, Palynologische analyse.
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een heidegebied kon wel worden vastgesteld. Een deel van de pollen en sporen die dit 
aantonen zijn afkomstig uit gestoken heideplaggen die werden gebruikt bij de vervaar-
diging van voorraadkuilen (ook wel silo’s genoemd). Deze pollen en sporen tonen uiter-
aard alleen de aanwezigheid van heideplaggen in de nederzetting aan. Op basis van het 
aandeel heide in diverse monsters die dateren in tijd tussen 850 en 1200 is vastgesteld 
dat de heidevelden actief in stand werden gehouden. In het onderzoek uit 2003 bestond 
de enige aanwijzing voor de verbouw van koren uit enkele pollen van de korenbloem 
(Centaurea cyanus). In 2012 werden meerdere pollen aangetroffen die de verbouw van 
rogge en mogelijk ook gerst of tarwe bevestigen. Een enkele boekweitpollenkorrel is 
te weinig om ook de verbouw van boekweit te veronderstellen. Mogelijk is hier sprake 
van een recentere intrusie. Het beeld dat van de nederzetting op Vrachelen 3 ontstaat, 
is dat van een nederzettingsterrein dat te midden van de akker ligt en dat gedurende 
meerdere aansluitende eeuwen actief bewoond blijft. Ook is er in de directe nabijheid 
voldoende weidegrond voor het houden van paarden en runderen en mag gezien de 
overweldigende hoeveelheid heidepollen ook het schaap zeker worden verwacht in de  
veestapel.

Uit de stedelijke nederzetting van Geertruidenberg zijn twee vindplaatsen archeobota-
nisch onderzocht. De eerste is de opgraving op de plaats van de garage Kwaaitaal aan de 
Koestraat. Hier werd een monster genomen uit de vulling van een beerkuil die kan wor-
den gedateerd aan het einde van de dertiende eeuw. Dit monster bleek nagenoeg geen pol-
len te bevatten. Wel geconserveerd waren de archeobotanische macroresten uit een beer-
put van de opgraving aan de Bierstraat uit 1991-1992.57 Dit monster kon door middel van 
een C14-datering worden geplaatst rond het begin van de zestiende eeuw.58 Bij de opgra-
ving werd een laatmiddeleeuws achtererf van de panden Markt 9 en 11 aangetroffen, dat 
volgens de kaart van Jacob van Deventer in de zestiende eeuw als boomgaard in gebruik 
was. Op de diepere niveaus van de opgraving werden op regelmatige afstand van elkaar de 
stronken hiervan teruggevonden. Op basis van dateerbaar aardewerk blijkt dat in de late 
zestiende eeuw het gebied langzaam maar zeker is volgebouwd met kleine huizen. Uit de 
periode dat het terrein nog in gebruik was als achtererf zijn twee beerputten aangetrof-
fen. Uit één daarvan werd een archeobotanisch monster genomen. De beerton bestond 
uit een kleine ton, opgebouwd uit negentien losse plankjes die door enkele tenen banden 
bijeen werden gehouden.59

De bewoners van het pand aan de Markt zijn op basis van het aangetroffen archeobo-
tanisch materiaal te rekenen tot de meer welgestelden. De aanwezigheid van importfruit 
zoals vijg en druif laten zien dat men zich in de fruitkeuze niet hoefde te beperken tot wat 
de eigen bomen aan oogst opleverden. In het materiaal werd onder andere appel, peer, 
pruim en kers herkend. De vulling van de beerput wijst verder op een cultuurlandschap 
met akkers.60 Fokma heeft daarbij aangegeven dat zij die akkers vermoedt in de nabijheid 
van de Bierstraat. Voor de herkomst van de macroresten in de beerput moet waarschijn-
lijk worden gekeken naar de omgeving van de laatmiddeleeuwse stad, en niet binnen de 
stedelijke omwalling. Dit laat overigens onverlet dat de aanwezigheid van akkers binnen 
de stadsmuren zeker niet onmogelijk is. De kaart van Jacob van Deventer laat daarvoor 
voldoende open ruimte zien binnen de muren.

Bij de opgraving in 2008 van een nederzettingsterrein aan de Grotestraat 266 in Waal-
wijk werden monsters genomen voor archeobotanisch onderzoek.61 Na de analyse van de 
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sporen en structuren bleek dat een deel van het terrein als mesthoop was gebruikt. Dit 
deel aan de achterzijde van het erf lag lager dan het woonerf direct aan de Grotestraat. Het 
terrein werd gebruikt voor het weggooien van allerhande huishoudelijk afval, maar ook 
voor het begraven van overleden dieren. Een C14-datering van skeletmateriaal van een van 
deze dieren wees erop dat het terrein nog in de tweede helft van de vijftiende eeuw als zo-
danig in gebruik was. Het terrein werd kort daarna opgehoogd en bij het erf getrokken, 
waardoor de onderliggende archeologische resten goed bewaard bleven. Na een eerste 
waardering bleken twee monsters uit dit laatmiddeleeuwse afvalpakket voldoende pollen 
te bevatten om een analyse mogelijk te maken.62

Uit de analyse bleek dat er in de directe omgeving landbouw werd bedreven waarbij 
onder meer granen, boekweit en vlas werd verbouwd. Binnen de granen nam rogge een 
dominante plaats in. De natuurlijke omgeving bestond uit een open landschap met es, 
eik en hazelaar. Dat het terrein inderdaad lager was gelegen ten opzichte van het laatmid-
deleeuwse erf aan de Grotestraat, werd onder ander bevestigd door het veenmos, de va-
rensporen en diverse andere kruiden die werden aangetroffen. Het agrarische bedrijf in 
Waalwijk en omstreken in de late vijftiende eeuw is een gemengd bedrijf, want los van de 
duidelijke aanwijzingen voor akkerbouw zijn er ook diverse mestschimmels aangetrof-
fen, een indicator voor veeteelt. Deze veeteelt komt in de volgende paragraaf nader aan 
de orde. Op basis van de door Weijdema uitgevoerde analyse stellen we vast dat Waalwijk 
zich als stedelijke nederzetting bevond in een open cultuurlandschap met vochtige en 
waarschijnlijk ook drogere delen. Er is een diversiteit aan verbouwde cultuurgewassen 
aangetroffen, waarbij bewijzen voor fruit en groentes vooralsnog ontbreken. Dit alles nu-
anceert het historische beeld dat stelt dat het gebied van de Langstraat vooral functioneer-
de als hooiland voor het stadslandschap van ’s-Hertogenbosch en de Kempen.63

Conclusie

De hoeveelheid archeobotanische gegevens is beperkt, maar laat zien dat er meer is dan 
op voorhand werd verwacht. Met het archeobotanische onderzoek van Oosterhout-Vlin-
dervallei, Geertruidenberg-Bierstraat, Waalwijk-Grotestraat 266 en de beide locaties in 
Dongen kan niet worden gesproken van een dekkend beeld. In het beste geval hebben 
we een eerste indicatie of een beeld voor een bepaalde periode en dan nog alleen op vind-
plaatsniveau. Deze onderzoeken tonen aan dat er sprake is geweest van akkerbouw waar-
bij diverse graansoorten, boekweit en vlas werden verbouwd. Er zijn ook twee verschillen-
de lokale landschappen aangetoond, het elzenbroekbos en de heidevelden, beide rondom 
het laatmiddeleeuwse Dongen. De omgeving van de vindplaats Oosterhout-Vlindervallei 
bestond gedurende de bewoningsduur uit een overgangszone met bos, heide en broek-
landen.

57   Koopmanschap en Zijlmans, Archeologisch rapport 5.
58   GrA-46283, 330 ± 40BP.
59   Fokma, Kort verslag.
60   Fokma, Kort verslag, 85.
61   Koopmanschap, Archeologisch onderzoek Grotestraat 266 te Waalwijk.
62   Weijdema en Pals, Palynologische en archeobotanische analyse.
63   Van Eijck, ‘Hooien in de Biesbosch’.
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De besproken onderzoeken moeten vooral binnen hun eigen context worden gezien. 
Wel laten zij zien dat archeobotanisch onderzoek bij toekomstig archeologisch onderzoek 
noodzakelijk en nuttig is, zeker bij het opsporen van landbouwproducten en veranderin-
gen in het natuurlijk landschap over een grotere tijdspanne zoals bij het meest omvang-
rijke onderzoek tot nu toe, dat van Oosterhout-Vlindervallei.

6.5 Eigen behoeften of surplusproductie?

De opkomst van de stedelijke nederzettingen binnen het studiegebied moet gepaard zijn 
gegaan met een surplusproductie in het omliggende platteland. Surplusproductie wordt 
hier gedefinieerd als de omschakeling van een overlevingseconomie naar een meer com-
mercieel ingericht model. Hoppenbrouwers veronderstelde dat de landbouw in de Lang-
straat rond het midden van de dertiende eeuw mogelijk al vage trekken vertoonde van een 
proto-industriële, leerverwerkende nijverheid.64 Dit hebben we in paragraaf 6.3 kunnen 
bevestigen. Het overschot aan landbouwproducten werd gebruikt om de stedelijke mark-
ten in Geertruidenberg en Waalwijk te voorzien van handelswaar en voor de levering van 
grondstoffen aan de stedelijke nijverheid.

In deze paragraaf gaan we na of binnen het studiegebied de aanwezigheid van een agra-
risch surplusproductie van akkerbouw archeologisch kan worden aangetoond. In deze en 
de hierna volgende paragraaf ga ik daarom op zoek naar wat ruim honderd jaar archeolo-
gisch onderzoek op dit punt heeft opgeleverd. Op de pacht en wijze van akkerbouw wordt 
dieper ingegaan in de volgende paragraaf waarin we het historische bronnenmateriaal be-
kijken. Afgesloten wordt met een conclusie of, en zo ja welke, argumenten er zijn om een 
surplusproductie in de twaalfde tot en met het begin van de vijftiende eeuw binnen het 
studiegebied te veronderstellen.

Surplusproductie

Surplusproductie is binnen deze studie gedefinieerd als dat deel van oogst en veestapel dat de 
individuele boer of eigenaar beschikbaar had om te verhandelen, dus na aftrek van de akker-
bouwproducten die hij nodig had om te eten en om mee te zaaien en na aftrek van de dieren 
die hij nodig had om zijn veestapel op peil te houden. Op basis van het dierlijk botmateriaal 
zijn we weliswaar al vlees van het platteland tegengekomen, maar we weten niet wat de aard 
van de veestapel was. Het aantonen van een surplusproductie op basis van alleen archeolo-
gisch materiaal is moeilijk. In dit kader wordt het boerengezin als een microniveau gezien en 
de nederzetting, stedelijk of landelijk, als een macroniveau. Voor het grotere gebied buiten 
het studiegebied ontbreken archeologische bronnen en dit blijft daarom buiten beschouwing.

Traditioneel zijn er drie specifiek archeologische methoden of materiaalgroepen die aan-
wijzingen kunnen geven in de aan- of afwezigheid van een zekere mate van surplusproduc-
tie: gebouwplattegronden, archeobotanie en archeozoölogie. Wanneer we als archeoloog 
een erf of terrein kunnen begrenzen, is het mogelijk om te kijken naar de aard en omvang 
van de gebouwen die op het terrein aanwezig zijn. De aanwezigheid van meer dan één ge-
bouw kan een aanwijzing vormen voor het gebruik van gebouwen die geen leef- of verblijf-
functie kenden. Over het algemeen zal het gaan om een bijgebouw dat diende voor huis-
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nijverheid, het stallen van vee of de opslag van goederen. Dat laatste zou kunnen wijzen op 
een surplusproductie.

Binnen het studiegebied kunnen we op deze manier op Oosterhout-Vlindervallei, Oos-
terhout-Contreie, Oosterhout-Steelhoven en het kasteelterrein van Dongen daadwerke-
lijk bijgebouwen aanwijzen met een duidelijke of veronderstelde functie in verband met 
surplusproductie.65 Daarbij zijn de grondsporen van twee boerderijen op het terrein van 
de voorburcht in Dongen het meest duidelijk te verbinden aan de opslag van goederen, 
mede verkregen uit pachtopbrengsten van gronden uit de omgeving die in eigendom wa-
ren bij de heer van Dongen. Voor het aantonen van surplusproductie aan de hand van ar-
cheologisch botmateriaal en archeobotanische resten moeten we kijken naar het werk van 
Bakels, Kooistra en recent Groot.66 Zij hebben zich verdiept in de mogelijkheden om sur-
plusproductie aan te tonen tijdens de ijzertijd en de Romeinse tijd. Voor laatmiddeleeuw-
se steden op de zandgronden kan ook gebruik worden gemaakt van de werkwijze van De 
Jong.67 Hij geeft een eerste aanzet op basis van het dierlijke botmateriaal van de Heuvel 
in Eindhoven. Hij was daarbij echter genoodzaakt zijn resultaten in een breder historisch 
kader te plaatsen, namelijk dat van een veronderstelde toenemende vraag naar schapen-
wol na de twaalfde eeuw. De verwachte toename van het aandeel schapen werd vervolgens 
niet zichtbaar in het dierlijke botmateriaal van de genoemde opgraving. Een historisch be-
kende ontwikkeling bleek in deze archeologische situatie voor laatmiddeleeuws Eindho-
ven niet uit het archeologische materiaal af te leiden.

Kooistra geeft in haar dissertatie vier invalshoeken of argumenten waaruit de mogelijk-
heid van een surplusproductie door nederzettingen kan worden verondersteld.68 Als eer-
ste wijst zij op de relatie van een nederzetting met het omringende fysieke landschap en 
de indeling van het erf. Wanneer de gebouwen enigszins los van elkaar hebben gestaan, 
waarbij ieder huis een eigen erf vormt met een hoofdgebouw en bijgebouwen, mag wor-
den verondersteld dat de bewoners van dat erf zich hebben beziggehouden met delen 
van het landbouwbedrijf. Wanneer een parallel zou worden getrokken met de laatmiddel-
eeuwse situatie, dan kunnen we veronderstellen dat de kleinere huizen op smalle perce-
len in de stedelijke nederzettingen, al dan niet met een bijgebouw op het achtererf, wijzen 
op een andere bestaanswijze dan landbouw. Uit de aard van de bijgebouwen in de rurale 
nederzettingen kan in sommige gevallen meer informatie worden verkregen over welke 
onderdelen van het landbouwbedrijf zich hierin hebben afgespeeld. De aanwezigheid van 
veel opslagschuurtjes (vier-, zes- of achtpalige structuren) zou dan wijzen op de verbouw 
van gewassen, en mogelijk door de grote opslagcapaciteit wellicht zelfs ook al op een sur-
plusproductie. Dergelijke bijgebouwen zijn zowel op Vrachelen 3 als op Oosterhout-Steel-
hoven aangetroffen. Hierbij moeten we ons realiseren dat een groot erf niet altijd duidt 
op een bestaanswijze in de landbouw. Eén van de erven op Oosterhout-Vlindervallei bleek 

64   Hoppenbrouwers, ‘Boeren op löss, veen en zand’, 116-117.
65   Zie respectievelijk Koopmanschap, De huisplattegronden van Vrachelen 3-Vlindervallei; Roessing en Blom, Gra-

ven op de Contreie; Koopmanschap, Dijk en Spoelstra, Uitwerking opgraving Weststad 3/Steelhoven; Koopman-
schap (red.), In Dongen stond een huis.

66   Zie Bakels, ‘Growing grain for others’, 329-336, Kooistra, Borderland Farming; en Groot, Animals in Ritual and 
Economy.

67   De Jong, ‘Huisdieren, slachtvee en ongedierte’.
68   Kooistra, Borderland Farming, 14-22.
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ook groot te zijn, maar door de resten van een metaaloven en meerdere slakken kon hier-
voor aannemelijk worden gemaakt dat de bewoner werkzaam was als metaalbewerker.

De aanwezigheid van hooimijten binnen het opgegraven areaal wijst op de noodzaak om 
hooi te kunnen opslaan. Dit hooi kan zijn aangevoerd ten behoeve van veeteelt. Tegelijker-
tijd moeten we bedenken dat een archeoloog gedurende de opgraving enkel nog de dieper 
ingegraven fundering terugvindt en de reconstructie van het bijbehorende gebouw bo-
vengronds altijd nog zeer voorzichtig moet worden benaderd. Een vermoede graanopslag 
kan immers even zo goed een opslagschuur zijn geweest voor ambachtelijke producten.

Een tweede invalshoek moet worden gezocht in archeologische sporen van landbewer-
king en de opbouw van plaggendekken. Voor heuvelachtige gebieden kan ook worden 
gekeken naar de opbouw van erosiesediment in het landschap, maar dat is voor het stu-
diegebied niet relevant. Er werden ploegsporen aangetroffen op delen van de nederzettin-
gen Oosterhout-Vlindervallei en Steelhoven, maar dat betrof toevalstreffers die helaas niet 
scherp in tijd waren te dateren. Het opgraven van dergelijke sporen van landbewerking 
vraagt relatief veel tijd, omdat deze sporen en hun onderlinge relatie pas goed onderzocht 
kunnen worden bij opgravingen van grotere gebieden en door middel van meerdere vlak-
ken. Feitelijk moet de bouwvoor laagsgewijs worden verwijderd over grotere oppervlakten 
waarbij er iedere keer een laag van enkele milimeters wordt verwijderd. Omdat de onder-
grond van nature niet vlak is moet de archeoloog er op beducht zijn dat het beeld van het 
vlak onder zijn ogen verandert en dat hij daarop direct moet anticiperen. Oppervlakkige 
grondsporen zoals ploegsporen worden namelijk snel weggegraven bij de aanleg of het 
verdiepen van een archeologisch vlak. Onderzoek waarbij grotere vlakopgravingen zijn 
gedaan en waarbij ook een laagsgewijze verwijdering van de grond heeft plaatsgevonden, 
zijn binnen het studiegebied nog niet uitgevoerd. Vooralsnog moeten we het doen met de 
aangetroffen ploegsporen van Oosterhout-Vlindervallei, Oosterhout-Steelhoven en Oos-
terhout-Veerseweg 2007.

Bij een proefsleuvenonderzoek te Made-Prinsenpolder kon de bovengrond in meerdere 
lagen worden verwijderd. Het resultaat was dat er drie verschillende methodieken en pa-
tronen uit verschillende perioden vanaf de late middeleeuwen werd aangetroffen. Omdat 
het een proefsleuvenonderzoek betrof, is de onderlinge verhouding binnen het fysieke 
landschap niet duidelijk geworden.69 Er kan in ieder geval worden geconcludeerd dat in 
die gebieden is geakkerd, ergens gedurende de late middeleeuwen en de vroege nieuwe 
tijd. Het is echter niet mogelijk om dit uit te sluiten voor de rest van het studiegebied, 
waar de opgegraven terreinen door middel van kleinere werkputten zijn onderzocht.

Een derde aanwijzing kan worden verkregen uit de samenstelling van bepaalde orga-
nische vondstmaterialen. Voor de archeobotanische resten zoals verkoolde graanresten 
geldt dat wanneer binnen een nederzetting daadwerkelijk graan wordt verbouwd, de res-
ten anders van samenstelling zullen zijn dan wanneer dat niet het geval is. Zo worden in 
een nederzetting waar graan is verbouwd alle onderdelen van de plant aangetroffen, ter-
wijl in een nederzetting waar het graan is geïmporteerd slechts een deel van de plant aan-
treft.70 Nadeel hierbij is wel dat de archeoloog afhankelijk is van de aanwezigheid van een 
verzameling verkoolde resten. Daarbij geldt dat het materiaal alleen onderzoekswaarde 
heeft wanneer het na het verkolen niet onderhevig is geweest aan selectie. Indien immers 
zou blijken dat het materiaal na het verkolen nog bewerkt of verwerkt is, valt het af als 
bruikbaar monster ten behoeve van het vaststellen van de aard van het monster. Omdat er 
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in het studiegebied weinig tot geen opgravingen zijn gedaan waarbij aandacht is besteed 
aan macrobotanisch materiaal is deze methode om surplusproductie te bepalen, binnen 
het studiegebied niet bruikbaar bij gebrek aan vondstmateriaal.

Aan de hand van dierlijk botmateriaal kan soms de samenstelling van de veestapel wor-
den vastgesteld. Als voorbeeld: in niet-agrarische nederzettingen is het percentage jonge 
dieren relatief hoog. Oudere exemplaren, die geen economisch bruikbare producten op-
leveren, ontbreken of nemen in ieder geval een kleiner aandeel in het totale vondstmate-
riaal in.71 Omgekeerd kan de afwezigheid van jonge dieren juist wijzen op een agrarisch 
karakter van de opgegraven nederzetting.72 Jonge dieren, vooral de mannelijke waarvan 
er maar een paar werden aangehouden voor de instandhouding van de eigen veestapel, 
werden in een agrarische samenleving als surplus verkocht. Deze dieren vonden via de 
handel hun weg naar de stedelijke nederzettingen waar we er het weggegooide botmate-
riaal van terugvinden. Dieren in hun juveniele en volwassen levensfase bleven in de agra-

69   Koopmanschap e.a., Proefsleuven in het plangebied ‘Prinsenpolder’.
70   Kooistra, Borderland Farming, 18.
71   Kooistra, Borderland Farming, 17.
72   Kooistra, Borderland Farming, 21.

Afb. 6.5 Een bijzonder radiaal 
patroon van schopsteken tijden 
het onderzoek in Made-Prinsen-
polder was het gevolg van de 
ontginningsactiviteiten van een 
enkele individu gedurende de 
late middeleeuwen (foto auteur 
2010).
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rische nederzettingen zolang zij productief bleven, dat wil zeggen zolang zij trekkracht, 
wol en/of melk leverden. Wanneer dat niet meer het geval was, volgde vaak slacht voor 
eigen gebruik. Daarbij kan overigens niet worden uitgesloten dat de restproducten van 
deze dieren, bijvoorbeeld huid en horens, alsnog hun weg vonden naar de stedelijke ne-
derzettingen.

De onderzoeker moet zich goed rekenschap geven van de gegevens die hij van de ver-
schillende archeologische vindplaatsen wil gebruiken. Er moet, wil hij daarop uitspraken 
baseren, voldoende vondstmateriaal voorhanden zijn en de context van het vondstmate-
riaal moet niet ter discussie staan. We hebben in paragraaf 6.2 geconstateerd dat er met 
de vondstcomplexen van de Bierstraat en kasteel Dongen voor het studiegebied een eerste 
aanzet tot een bruikbare dataset is gegeven, maar dat een dieper reikende analyse nu nog 
niet mogelijk is. Wel is aangetoond dat in Oosterhout-Vlindervallei en Oosterhout-Steel-
hoven vee werd gehouden, maar het bepalen van de samenstelling van de veestapel is on-
mogelijk. De aanwezigheid van een stedelijke vlees- en lakenhal maakt wel duidelijk dat 
Geertruidenberg fungeerde als verzamelplaats van meerdere agrarische producten, speci-
fiek leer en wol. Het is niet bekend van waar men deze producten betrok en ook niet waar 
men ze vervolgens weer afzette. Dit kan het gebied zijn dat onder de stad ressorteerde, in-
clusief Made. Tegelijkertijd kunnen, naast Made, ook de nederzettingen van de Langstraat 
een rol hebben gespeeld.

De vierde en misschien wel meest eenduidige aanwijzing is de aanwezigheid van goe-
deren die niet in de nederzetting zelf kunnen zijn geproduceerd.73 Het gaat dan bijvoor-
beeld om bepaalde aardewerkbaksels en vulkanische maalstenen waarvan met zekerheid 
kan worden gezegd dat zij zijn geïmporteerd. Voor het begin van de dertiende eeuw is dit 
relatief eenvoudig vast te stellen. Het aardewerkspectrum bestaat dan uit lokaal vervaar-
digd kogelpotaardewerk, met daarnaast een even groot aandeel aardewerk dat is vervaar-
digd in verschillende pottenbakkerscentra in Duitsland en de Belgische Maasvallei. In 
de dertiende eeuw verandert dit (zie ook paragraaf 7.4) en wordt het geïmporteerde aar-
dewerk vervangen door nieuwe lokale producten zoals het grijs- en roodbakkende aarde-
werk. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van deze verandering is. Mogelijk stopten de 
productiecentra met produceren of gingen zij over op het maken van nieuwe producten 
die in deze streken geen afzet vonden. Tegelijk kan niet worden uitgesloten dat met de 
groeiende bevolking in de Brabantse en Hollandse steden een regionale ambachtsgroep 
van pottenbakkers opkwam die eigen producten vervaardigden voor een eigen markt.

Op basis van archeologische vondsten kunnen we voor Geertruidenberg niet de omslag-
periode van ruilhandel naar muntgeld bepalen. Verwacht mag worden dat dit gebeurde 
vóór de veertiende eeuw, maar bij gebrek aan munten uit de historische binnenstad kan 
dit archeologisch niet nader worden geduid.

Conclusie

Er zijn diverse invalshoeken mogelijk om de aan- of afwezigheid van een surplusproduc-
tie archeologisch zichtbaar te maken. Dat kan echter alleen wanneer de verschillende 
vindplaatsen op een vergelijkbare manier zijn onderzocht en er vanaf de veldfase aan-
dacht is geweest voor alle soorten sporen en resten. De dataset die ons ter beschikking 
staat voldoet maar gedeeltelijk aan deze voorwaarden. Op basis van wat is aangetroffen, 
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vooral tijdens de opgravingen van de laatste tien jaar en in de opgravingen van specifiek 
de Bierstraat en het kasteelterrein van Dongen, zijn aanwijzingen gevonden voor een sur-
plusproductie van landbouwgewassen, naast hooi als exportproduct.

Op lokale schaal kende het kasteelterrein van Dongen een surplusproductie. De gebou-
wen op de voorburcht hebben gediend om een deel van de pachtopbrengsten op te slaan 
en te verhandelen. Dat kan ook voor kasteel Strijen worden verondersteld, maar gebrek 
aan kennis over de vorm, ontwikkeling en aard van de gebouwen op dat kasteelterrein 
maakt dat nu nog niet mogelijk. Op regionale schaal heeft in ieder geval Geertruiden-
berg als marktplaats gefungeerd. Een duidelijk bewijs hiervoor zijn de in 1997 aangetrof-
fen resten van leerlooierijactiviteiten achter de Markt en Koestraat, achter de laatmiddel-
eeuwse (vlees)hal. Uit het vondstmateriaal van de Bierstraat is gebleken dat huisslacht 
tot laat in de middeleeuwen voorkwam. In 1997 werd aan de Venestraat een aantal kui-
len met slachtafval en huidenkuilen opgegraven die helaas niet allemaal konden worden 
onderzocht. Het aantal maakt aannemelijk dat er sprake was van een geregelde levering 
van runderen uit het omliggend gebied aan de stedelijke slachters en looiers. Na slacht 
en verwerking konden daarna de afzonderlijke producten vanaf de Bergse markt worden 
verhandeld. De regio waarbinnen deze stedelijke nederzetting functioneerde, strekte zich 
vermoedelijk uit van Dordrecht tot aan de Langstraat. Bij gebrek aan historisch bronnen-
materiaal is de exacte omvang hiervan, en de eventuele ontwikkelingen daarin, nu nog 
niet met zekerheid vast te stellen.

6.6 Historische bronnen uit het studiegebied

Na te hebben verkend wat we uit archeologische bronnen kunnen afleiden over de ver-
bouwde gewassen en bedrijfsvoering tussen 1100 en 1450 wordt het nu tijd om het verkre-
gen beeld te toetsen aan historische bronnen. In de gebieden waar landbouw werd bedre-
ven, kan een analyse van de pachtcontracten en andere juridische stukken aanwijzingen 
opleveren voor de samenstelling van de landbouwproducten. Omdat deze informatiebron 
echter een ander doel diende dan het weergeven van het totaaloverzicht aan verbouwde 
gewassen en producten, gelden er beperkingen voor het gebruik van deze bron.

Jansen heeft met zijn rechtshistorische studie naar de veertiende- en vijftiende-eeuw-
se landbouwpacht in Brabant laten zien dat historisch bronnenmateriaal ruim voorhan-
den is.74 Hij baseerde zich hierbij vooral op de zogenoemde Bossche protocollen, een 
reeks van geregistreerde schepenbrieven uit de periode 1365-1811.75 Deze handelen over 
het grondgebied van de Meierij, een gebied waarvan slechts een deel van het voorliggen-
de studiegebied deel uitmaakte. In dat opzicht is de studie van Jansen niet dekkend voor 
de Langstraat. Wel mag worden verondersteld dat de situatie en uitoefening van het land-
bouwbedrijf vergelijkbaar was. Niet alleen liggen de Langstraat en de zuidelijke zandrand 
in een vergelijkbaar landschap, ook de bestuurlijke situatie kwam overeen met die in de 
Meierij.

73   Kooistra, Borderland Farming, 21-22.
74   Jansen, Landbouwpacht.
75   Jansen, Landbouwpacht, 28.
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Bronnen uit kloosters

De Bossche protocollen zijn dus voor het studiegebied minder bruikbaar. We beschikken 
voor het studiegebied over twee groepen historische bronnen die helaas niet zo goed zijn 
ontsloten als de Bossche protocollen, namelijk die van het kartuizerklooster nabij Geer-
truidenberg en die van het Bredase klooster Sint-Catharinadal. Net als de schepenproto-
collen geven de contracten en verplichtingen die in deze oorkonden zijn beschreven een 
nader inzicht in de aard van de verbouwde gewassen.76

Wanneer we de verscheidenheid aan landbouwgewassen uit het studiegebied tussen 
de twaalfde eeuw en de vijftiende eeuw goed willen onderzoeken, zijn vergelijkbare lijs-
ten nodig van het Geertruidenbergse klooster Sint-Catharinadaal uit de Koestraat. Helaas 
zijn van dit laatste klooster geen archivalische stukken bekend. We kunnen veronderstel-
len dat die door de zusters aan het einde van de zestiende eeuw zijn meegenomen of dat 
zij verloren zijn gegaan. Mogelijk worden er met de ontsluiting van de Geertruidenberg-
se schepenprotocollen, waarmee het Regionaal Archief te Tilburg in 2009 is begonnen, 
nieuwe gegevens aangetroffen. Tot die tijd zijn alleen de gegevens van het kartuizerkloos-
ter en van het Bredase Sint-Catharinadal beschikbaar. Voor de gegevens van het kartui-
zerklooster kunnen we terugkijken vanaf het midden van de veertiende eeuw, voor het 
klooster Sint-Catharinadal kan dit vanaf 1271.

Anders dan bij archeologische bronnen krijgen we zicht op de producten die men doel-
bewust verbouwde. In archeologische pollendiagrammen wordt het complete landschap 
teruggevonden, inclusief vele akkeronkruiden. Op basis van de aangetroffen pollen wordt 
vervolgens het landschap gereconstrueerd. Daarbij wordt niet voor alle aangetroffen soor-
ten duidelijk in hoeverre het gaat om een systematisch verbouwd gewas of om een gewas 
dat eenmalig werd verbouwd. Ook gewassen die enkel werden gebruikt als veevoer of als 
groenbemester lijken in het pollendiagram gericht te zijn verbouwd. Archiefbronnen ge-
ven daarom meer inzicht in de soorten die men verbouwde en in de aard van de produc-
ten die men produceerde.

De informatie die uit de oorkonden van het kartuizerklooster kan worden gehaald, is 
relatief beperkt. Omdat Sanders in zijn publicatie uit 1984 alleen de regesten heeft gepu-
bliceerd staat niet bij alle erfpachten de aard van de verschillende pachten vermeldt. Uit 
de erfpachten die werden geschonken of verkocht aan het kartuizerklooster buiten de wal-
len van Geertruidenberg, blijkt dat de monniken grote hoeveelheden rogge kregen.77 Dit 
komt overeen met de gegevens in de oorkonden van het Sint-Catharinadal te Breda waar-
van de tekst wel integraal is gepubliceerd. Daar voert rogge ook de boventoon, maar wor-
den in een beperkt aantal gevallen ook bijzonderheden in de erfpacht aangegeven. Deze 
bijzonderheden konden op basis van de beschikbare gegevens voor het Kartuizerklooster 
niet worden gevonden. Wel weten we dat de rogge door de broeders onder andere werd 
gebruikt voor het bakken van brood, in de bierproductie en als veevoer.78

Grote hoeveelheden rogge worden dus ook vermeld in de oorkonden van het Sint-Ca-
tharinadal. Voor de periode 1308-1450 zijn er 126 oorkonden waarin de aard en omvang 
van de erfpacht aan het klooster in producten is benoemd. Dit aantal is in werkelijkheid 
kleiner omdat een aantal van de 126 erfpachten vernieuwingen zijn van eerder uitgegeven 
erfpachten. Soms verandert daarbij alleen de persoon van de pachtnemer; in die oorkon-
den is te zien dat de omvang van de pacht dikwijls gelijk blijft of hoger wordt. Ook komen 
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vanaf 1350 oorkonden voor waarin de pachter de pacht in geld in plaats van in natura mag 
betalen. De oudste oorkonde die betrekking heeft op een stuk land binnen het studiege-
bied dateert uit 1364. In dat geval dient de pacht niet alleen te worden voldaan in rogge, 
maar moeten ook vier kapoenen (gecastreerde hanen) worden geleverd.79

Van de 126 oorkonden vermelden er slechts vijf dat naast rogge ook enkele andere land-
bouwproducten moeten worden geleverd. Het gaat dan om gerst, haver en vlas (dat hierbij 
wordt bedoeld als laken). Kippen kwamen we al eerder tegen en die worden in deze con-
tracten in totaal vijf keer genoemd. Deze producten komen voor in heel de onderzochte 
periode tussen 1308 en 1450.

Molens

Met de aangetoonde verbouw van onder andere rogge komt een nieuwe informatiebron 
voor het studiegebied beschikbaar. Het koren dat werd geproduceerd, moest worden ge-
malen om het verder te kunnen verwerken. Dit gold zowel voor het koren van de boeren 
zelf, als ook voor het koren dat als pacht was afgedragen. Op basis van twee afzonderlij-
ke studies en historisch kaartmateriaal is het mogelijk om de locaties van enkele molens 
binnen het studiegebied aan te geven.80 Verondersteld wordt daarbij dat de afzonderlijke 
nederzettingen bij voorkeur hun graan lieten malen op de molen die in de buurt stond 
en hoorde tot de bestuurlijke eenheid waarvan zij zelf deel uitmaakten. Later zou dit door 
middel van de zogenaamde molendwang juridisch worden afgedwongen.

Binnen het studiegebied worden twee soorten molens onderscheiden: watermolens 
en windmolens. Leenders veronderstelt dat molens op waterkracht het oudste gangbare 
type binnen West-Brabant zijn geweest. Vanaf het einde van de dertiende eeuw werden 
zij al snel in aantal en maalcapaciteit overvleugeld door de windmolens.81 Windmolens 
waren niet afhankelijk van het beschikbare verval in waterstromen en zij vormden geen 
belemmering voor de turfschuiten. Turfvaarten waren vaak aansloten op bestaande wa-
terwegen en wanneer een turfschuit een watermolen naderde, moest de vracht worden 
overgezet naar een andere boot, tenzij er een complex geheel aan sluizen en zijvaarten 
was aangelegd om de molen te kunnen passeren. Als het door Leenders geschetste beeld 
correct is, dan hebben de watermolens zich tot in de zeventiende eeuw weten te hand-
haven en is het verval van dit type gelijktijdig ingezet met een sterke daling in het aantal 
windmolens.

Binnen het studiegebied hebben zich in ieder geval twee watermolens bevonden, een 
in Dongen (veertiende eeuw) en een in Waspik nabij de ambachtsgrens met het naburi-
ge Raamsdonk (zestiende eeuw). Over beide molens is weinig bekend. Van de Dongense 
watermolen wordt verondersteld dat dit een graanmolen was waarop de gewassen uit de 

76   Sanders, Kartuizerklooster het Hollandse Huis; Sanders, Waterland als woestijn. Voor het samenstellen van de lijst 
voor het Kartuizerklooster is de de inventarisatie uit 1984 gebruikt, waar mogelijk aangevuld met de studie uit 
1990. Voor het klooster Sint-Catharinadal: Erens, De oorkonden van het Norbertinessenklooster.

77   Sanders, Kartuizerklooster het Hollandse Huis; Sanders, Waterland als woestijn.
78   Sanders, Waterland als woestijn, 48.
79   Erens, De oorkondenden van het Norbertinessenklooster, 97-98, nr 95 (15 juni 1364).
80   Leenders ‘De molens in en om het land van Breda’; Rosendaal, ‘De molenaar en zijn windmolens’.
81   Leenders ‘De molens in en om het land van Breda’, 127.
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Afb. 6.6 en 6.7 Voorbeelden 
van een open en een gesloten 
standaardmolen. Links het open 
type, de Brugse Sint-Janshuis-
molen (1770) en onder de in 
1996 herbouwde Dye Sprancke 
in Sprang (1768).
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5 kilometer

heerlijkheid Dongen gemalen konden worden. Voor de Waspikse watermolen heeft Ro-
sendaal aannemelijk gemaakt dat deze vooral een polderbemalingfunctie heeft gehad.82

Het aantal windmolens is aanzienlijk hoger geweest. Binnen deze studie ligt de nadruk 
op de historisch bekende windmolens. Meestal gaat het daarbij enkel nog om de locatie 
van de molen en molenwerf. De windmolens waren over het algemeen geen lang leven 
beschoren en zij werden regelmatig herbouwd of moesten zelfs compleet opnieuw wor-
den gebouwd. Het meest gangbaar was de houten standaardmolen.83 Hierbij gaat het om 
een vaste basis, bestaande uit vier steunen, de zogenaamde teerlingen. Op deze teerlingen 
rust vervolgens de molen met het molenwerk dat op een as op de teerlingen staat. Wan-
neer de molenaar de wieken in de wind draait, wordt dus feitelijk de complete molen ge-
draaid. Dit veranderde met de zogenaamde stellingmolen, een type waarbij alleen de kap 
met de wieken draait. De standaardmolens laten zich onderverdelen in het open en het 
gesloten type. Bij het eerste type zijn de teerlingen en de houten as zichtbaar. Bij het ge-
sloten type is de onderbouw van de molen aan het zicht onttrokken door een gemetselde 
muur rondom de onderkant van de molen.

Afb. 6.8 De windmolens in het studiegebied tussen de dertiende en de vijftiende eeuw. De stippen geven 
de verschillende locaties weer voor afzonderlijke windmolens. De kaart is gebaseerd op onder andere Ro-
sendaal, Leenders, de Sluyterkaart, de kaart uit 1624 en de kaart van Jacob van Deventer. De schaallat is 5 
kilometer. In het zuidelijk deel van het plangebied zijn geen molens aangegeven omdat hier geen locaties 
bekend zijn van windmolens uit de dertiende tot en met de zestiende eeuw of van molens waarvan een 
voorganger in de dertiende of veertiende eeuw kan worden verondersteld.

82   Rosendaal, ‘De molenaar en zijn windmolens’, 78.
83   Rosendaal, ‘De molenaar en zijn windmolens’, 10.
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De meeste molens in het studiegebied waren eigendom van de ambachtsheer of wer-
den door de ambachtsheer van diens wereldlijk heer in leen gehouden. De oudste wind-
molens in het studiegebied waren die van Waalwijk (1291), Baardwijk en Besoijen (1330-
1340).84 De vermelding van de Waalwijkse molen is daarbij bijzonder, omdat we van deze 
molen niet alleen de oudste vermelding kennen, maar zelfs het moment waarop toestem-
ming werd verleend voor de bouw. Rosendaal plaatst de Waalwijkse molen, net als die van 
Baardwijk, ten zuiden van de nederzetting die aan de huidige Grotestraat lag. Dit doet ver-
moeden dat de molens in het open landschap hebben gestaan, te midden van de akkers 
en bereikbaar langs een van de paden langs een grotere ontwateringsloot, de latere Kloos-
tersteeg. De datering van de twee Oosterhoutse molens is niet duidelijk.85 Op basis van 
het eigendom van de johannieters van Ter Brake en van de heer van Strijen mag worden 
verondersteld dat deze in de tweede helft van de dertiende eeuw dateren.

Wanneer we het kaartbeeld in afbeelding 6.8 bekijken, valt op dat de plaatsing van 
de molens in de verschillende ambachten in het veendeel van de Langstraat de loop van 
de verschillende dekzandruggen in de ondergrond lijkt te volgen. Alleen de molens van 
Waalwijk, Besoijen en Baardwijk wijken hier van af. Mogelijk dat deze locaties nog de uit-
leg van het veengebied volgen. De locatie van de molen van ’s Gravenmoer lijkt bewust 
gekozen. Deze staat aan de rand van de nederzetting om een goede windvang te garan-
deren, maar ook in de buurt van de haven. In hoeverre dit met de aan- of juist de afvoer 
van goederen van of naar de molen te maken heeft gehad, is niet duidelijk. Bij Geertrui-
denberg staan op de kaart van Jacob van Deventer twee windmolens weergegeven, beide 
getekend als een open standaardmolen. De positie aan de veenzijde van Geertruidenberg, 
tussen de gemene weide van de stad en de stad zelf, lijkt om twee redenen verklaarbaar. 
Als eerste: alleen aan de westzijde was de stad over land benaderbaar. Aan de zuidzijde 
stroomde de Donge, die daarna aan de oostzijde in de Oude Maas uitliep. De noordzijde 
van de stad was voor de watersnood uit de vijftiende eeuw wellicht meer toegankelijk ge-
weest. Na 1424 werd dit deel als havengebied met een nieuwe havenkade in gebruik geno-
men. Als tweede lijkt de situering van een molen tussen enerzijds de landbouwgronden 
waar wordt geproduceerd en anderzijds de stedelijke nederzetting als afnemer zinvol. In 
hoeverre de twee weergegeven molens verband houden met de mate van productie, of dat 
er een andere reden is geweest waarom Van Deventer hier juist twee molens heeft afge-
beeld, is onbekend.

Op basis van de vele korenmolens in het plangebied mag worden verondersteld dat het 
veendeel van het studiegebied een aanzienlijke productie aan landbouwgewassen kende. 
De aanwezigheid van markten maakt aannemelijk dat een surplusproductie vanuit de 
Langstraat niet alleen mogelijk was, maar voorlopig ook als aangetoond mag worden ver-
ondersteld. Hiermee kan het oude beeld, waarin de Langstraat vooral als hooiland in ge-
bruik was voor de regio’s ten oosten en zuidoosten ervan, worden genuanceerd (zie ook de 
discussie in paragraaf 2.2). Helaas is het nog niet mogelijk om eventuele ontwikkelingen 
binnen deze 350 jaar aan te geven. Hiervoor is aanvullend historisch onderzoek naar con-
temporaine bronnen zoals de genoemde oorkonden noodzakelijk.

Naast de agrarische producten zal vanaf de late dertiende eeuw het exportproduct turf 
zijn opgekomen. De winning van turf als brandstof kunnen we met zekerheid koppelen 
aan ’s Gravenmoer, Dongen, Loon op Zand en de boezemzone rondom de Heidijk. Turf 
en turfvaarten zijn in paragraaf 3.5 al aan bod gekomen en op basis van die gegevens is 
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het hier alleen van belang in te gaan op de vraag waar de gestoken en gedroogde turf uit 
het studiegebied naartoe ging. Wanneer we de turfvaarten uit afbeelding 3.18 volgen, dan 
zijn dat drie voor de hand liggende plaatsen. Via de in 1388 gegraven turfvaart onder Loon 
op Zand zal de turf zijn afgevoerd naar ’s-Hertogenbosch. Craane plaatst dit met zeker-
heid in 1420.86 Via de turfvaarten in Dongen en ’s Gravenmoer kon de turf door de Donge 
naar Geertruidenberg en verder over de Maas worden afgevoerd. De derde stroom bestaat 
uit een aantal van zuid naar noord lopende turfvaarten binnen de bedijking van de Grote 
Waard. Turf zal dit gebied hebben verlaten via de Maas. In hoeverre Waalwijk of één van 
de Hollandse dorpen in de Langstraat hier een distributiefunctie heeft gehad, is niet dui-
delijk. De turfvaarten in het gebied van de Grote Waard lijken niet aan te sluiten op het 
havengebied van Waalwijk, wat doet vermoeden dat deze haven in de late veertiende en 
vijftiende eeuw alleen een functie had voor de aanvoer naar de lokale markt. De turfvaar-
ten binnen de Grote Waard zijn mogelijk hierop aangepaste oudere zijkades. Het grote 
aantal daarvan laat zien dat er in het zuidelijk deel van de Grote Waard sprake was van een 
dusdanig overschot aan turf, dat interregionale export kon plaatsvinden.

Het is bij eerdere auteurs nog niet benoemd, maar getuige de door De Bont aangeduide 
turfvaartrelicten, vormt de Heidijk een duidelijke scheiding tussen de turfvaarten binnen 
de Grote Waard, en de systemen naar het westen en het oosten daarbuiten. Bij gebrek aan 
archeologisch onderzoek naar turfvaarten in het studiegebied is het voorgaande gebaseerd 
op de veronderstelling dat het door De Bont waargenomen stelsel van vaarten teruggaat 
op een systeem dat al vóór 1421 bestond en als zodanig werd gebruikt. Zeker in het noor-
delijk deel van de microregio van de Langstraat kan niet worden uitgesloten dat enkele 
van de turfvaarten zijn aangelegd na het terugwinnen van deze gebieden op het water in 
de vijftiende en zestiende eeuw.

Samenvattend kunnen we stellen dat binnen het studiegebied vanaf de veertiende eeuw 
maar mogelijk al eerder interregionale export van turf plaats vond. Waar naartoe is niet 
duidelijk, maar verondersteld kan worden dat ’s-Hertogenbosch en Geertruidenberg ze-
ker tot de afnemers hebben gehoord. Wanneer we Toorians volgen, zal de export van turf 
als brandstof pas in de zeventiende zijn verdwenen.87

Conclusie

Wanneer de oorkonden uit Breda en van het Kartuizerklooster een goede afspiegeling vor-
men van de verbouwde producten binnen het studiegebied, kan worden gesteld dat rog-
ge het belangrijkste landbouwgewas is geweest. Maar ook wordt duidelijk dat dit niet het 
enige gewas is en dat daarnaast ook gerst, haver en vlas werd verbouwd. Wanneer we aan 
dat rijtje nog het zowel in Dongen als in Waalwijk archeobotanisch aangetroffen boekweit 
toevoegen, verkrijgen we een beeld van de verschillende gewassen die in het studiegebied 
zijn verbouwd. Op kleinere schaal zijn bij archeobotanisch onderzoek ook fruit en groen-

84   Waalwijk: Camps (red.), Oorkondenboek van Noord-Brabant I, 569, nr 466 (13 november 1291); Baardwijk en Be-
soijen: Rosendaal, ‘De molenaar en zijn windmolens’, 13.

85   Leenders, ‘Economie en bevolking’, 100.
86   Craane, Spatial Patterns, 111.
87   Toorians, Zandloper, 185.
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ten aangetoond, maar in beide gevallen beperkt dit zich tot individuele erven van Geer-
truidenberg-Bierstraat en het kasteel van Dongen.

Wanneer we dit vergelijken met de situatie in ’s-Hertogenbosch, dan kan het landbouw-
bedrijf worden aangemerkt als een verbeterde eeuwige roggeverbouw zoals zowel Jansen 
als Van Haaster die in hun studies benoemen.88 Het verbouwen van winterrogge zonder 
braak duidt, aldus Van Haaster, op een intensivering van de akkerbouw.89 Een dergelijke 
intensivering gaf de grond niet de kans om te herstellen, waardoor bemesten noodzake-
lijk werd. Een vergelijking met Waalwijk is nog niet goed mogelijk, omdat het archeo-
botanisch onderzoek uit de binnenstad van Waalwijk nog in de kinderschoenen staat. 
Wanneer de vergelijking met de situatie in ’s-Hertogenbosch en het omliggende land-
bouwgebied met de Waalwijkse situatie correct is, mag ook in de Langstraat een intensi-
vering van de verbouw van winterrogge worden verondersteld.

Kijken we naar de molendichtheid in het gebied, dan valt op dat die redelijk hoog was. 
Er wordt een dichtheid van bijna één molen per ontginningsambacht gehaald. De molens 
waren van het eenvoudige standaardtype, al dan niet met een gesloten voet. De molens 
stonden meestal in een open deel van het landschap, langs waterroutes of langs een dijk 
zoals het geval was met die van Vrijhoeve-Capelle.

Op basis van de archeobotanische, historische en iconografische bronnen kan een sur-
plusproductie binnen de akkerbouw niet worden bewezen, maar wel als waarschijnlijk 
verondersteld. Het is aan te bevelen zeker bij grotere opgravingen in de kernen van de 
huidige gemeente Waalwijk en Geertruidenberg archeobotanisch onderzoek verplicht te 
stellen om zo meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van de landbouwgewassen en hun 
teelt binnen het studiegebied.

6.7 Veranderingen binnen het agrarisch bedrijf tussen 1100 en 1450

Archeobotanisch onderzoek heeft op vindplaatsniveau voor het eerst een beeld gegeven 
van de microregio’s van het veengebied en de zandrand. Er zijn duidelijke bewijzen ge-
vonden voor een agrarische bedrijfsvoering waarbij naast rogge ook andere granen wer-
den verbouwd. Toch zijn deze spreekwoordelijke speldenprikken nog niet voldoende om 
het landschap van het gehele studiegebied, of zelfs voor een van de twee microregio’s, tus-
sen 1100-1450 te kunnen schetsen. De oudste fase van de agrarische bedrijfsvoering op de 
zuidelijke oeverwal onttrekt zich nog aan ons gezichtsveld. Voor de ingrijpende transfor-
matie van de microregio van de Langstraat tussen de elfde en de zestiende eeuw vormen 
de weinige pollenmonsters van de opgraving op het Waveemterrein alleen het begin van 
ons begrip van het menselijk ingrijpen in het landschap. Wel heeft het archeobotanisch 
onderzoek in het studiegebied aangetoond dat het een zinvolle en waardevolle bron van 
informatie vormt die zeker toegepast dient te worden bij toekomstig onderzoek in de vijf 
afzonderlijke gemeentes.

Archeozoölogisch is de aanwezigheid van de reguliere veestapel voor de middeleeuwen 
aangetroffen. Op vindplaatsniveau is een ontwikkeling in het slacht- en consumptiepa-
troon voor minstens één vindplaats vastgesteld, waaruit blijkt dat huisslacht ook voor de 
percelen grenzend aan de Bergse markt lange tijd de norm blijft. Met de vondst van een 
leerverwerkingszone achter de stedelijke hal kan worden vastgesteld dat Geertruidenberg 
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als marktplaats in ieder geval een regionale functie heeft gehad bij de verwerking van dier-
lijke producten. Hoornpitten die zijn aangetroffen op het terrein van de vleeshal leverden 
een datering op die in overeenstemming is met de historische bronnen. Door de aanwe-
zigheid van meerdere afvalkuilen met hoornpitten en van looikuilen kon ook een vlees- 
en huidverwerkende industrie worden aangetoond. Geertruidenberg betrok wellicht het 
vee hiervoor uit het directe achterland. Het is daarbij nog niet duidelijk wat als het ach-
terland geïnterpreteerd mag worden. De nabijheid van de grens tussen het graafschap en 
het hertogdom heeft daarin beperkingen opgeleverd. Tegelijk kan die grens ook een sti-
mulans hebben gevormd voor lucratieve handelsmogelijkheden. De aanwezigheid van di-
verse markten in Geertruidenberg en Waalwijk – in die laatste plaats schriftelijk bevestigd 
vanaf de dertiende eeuw en de veertiende eeuw – zou kunnen wijzen op een relatief om-
vangrijk toeleveringsgebied. Het vee zal de stad zowel over de Langstraatroute als vanuit 
de zuidelijke zandrand over de Koestraat hebben bereikt.

Bijzonder is dat we, ondanks de slechte conservering op de zandgronden, ook zijn in-
gelicht over het landbouwbedrijf gedurende de late negende tot de dertiende eeuw in de 
vorm van de fragmenten van gebitselementen en een enkel botfragment uit de opgravin-
gen van Oosterhout-Vlindervallei. Gezien de toename van vondstmateriaal en de ontwik-
keling van de bewoningskernen in het studiegebied mag worden verondersteld dat de 
bevolking tussen 1100 en 1450 is gegroeid. Er ontstonden nederzettingen waarin zich 
ambachtslieden vestigden en de structuur van bestaande nederzettingen veranderde als 
gevolg van de bevolkingsgroei. Het ontstaan van lintbebouwing is slechts één van de wei-
nige voorbeelden die archeologisch kon worden aangetoond. Verwacht mag worden dat 
bij toekomstig archeologisch onderzoek ook andere structuurwijzigingen zullen worden 
aangetroffen. Er zijn gedurende de onderzochte periode ook nederzettingen verdwenen, 
of beter gezegd verlaten.

Het over een periode van 110 jaar, maar toch vooral in de laatste dertig jaar verzamelde 
en vooral beschikbare archeologisch vondstmateriaal toont een beeld van bloeiende sa-
menlevingen op het zand en in het veen. De handelsproducten van beide lijken bij elkaar 
te komen op de markt en in de stedelijke nijverheid van de stad Geertruidenberg. Zeker 
voor de producten uit de Langstraat kan worden verondersteld dat zij per schip werden 
vervoerd vanuit onder andere de haven van Waalwijk, of over land via de Langstraat. De 
spreiding van molens en de gegevens uit de historische bronnen van twee kloosters la-
ten zien dat in beide microregio’s van het studiegebied het landbouwbedrijf goed ontwik-
keld was.

Er werd zeker voor de markt geproduceerd, al laat de omvang van deze surplusproduc-
tie zich nog niet benoemen. Vanuit Geertruidenberg konden de goederen verder worden 
verscheept door de Grote Waard of via onder andere Dordrecht ook verder weg. De handel 
zal in de elfde tot en met de dertiende eeuw gericht zijn geweest op landbouwproducten 
en op ambachtelijke producten zoals gelooide huiden. Ook de handel in levend vee, mede 
op basis van de in ieder geval interregionale, maar wellicht ook internationale trekroutes, 
was een belangrijke economische kracht van het gebied. Vanaf de veertiende eeuw en mo-
gelijk eerder werd het veen belangrijk en vormde de halfvergane plantenresten niet alleen 

88   Jansen, Landbouwpacht, 104; Van Haaster, Archeobotanica uit ’s-Hertogenbosch, 82-84.
89   Van Haaster, Archeobotanica uit ’s-Hertogenbosch, 84.

9789087044954.pinn.Koopmanschap.pdf   265 24-02-15   16:02



266 6 De ontwikkeling van de voedseleconomie van het studiegebied

de brandstof voor de Bergse en Bossche huizen, en natuurlijk de huizen van de nederzet-
tingen in het studiegebied, maar ook een motor voor de regionale handel. Veen werd ge-
wonnen op de grens van de Langstraat en de zandrand, want alle oudere veengebieden ten 
noorden en direct ten zuiden van het bewoningslint van nederzettingen op de lage zand-
rug in het studiegebied waren in de eeuwen daarvoor al ontgonnen tot landbouwgebied. 
Getuige de verschillende diepere gebieden tegen de Heidijk als grens van de Grote Waard 
(zie hoofdstuk 3) had men pas toen het gehele veengebied ontgonnen.
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7  Handelsnetwerken in  
archeologisch perspectief

7.1 Inleiding

In hoofdstuk 5 hebben we gezien dat een vorm van handel in agrarische producten tus-
sen de afzonderlijke nederzettingen kan worden verondersteld. Deze handel bekijken we 
hier nader. Veel van de voor dit hoofdstuk gebruikte vondstcomplexen zijn afkomstig uit 
onderzoek dat ook al in hoofdstuk 5 is besproken. Voor afzonderlijke beschrijvingen daar-
van en voor de feitelijke materiaalbeschrijving en determinaties wordt verwezen naar de 
afzonderlijke rapporten of publicaties die in de noten in hoofdstuk 5 en in dit hoofdstuk 
worden genoemd.

Paragraaf 7.2 gaat dieper in op de historische gegevens uit de tolrekeningen en markt-
rechten. Veel van de handelswaar bereikte beide microregio’s via waterwegen waarop de 
graaf van Holland tol hief. Op basis van de stedelijke marktrechten raken we geïnfor-
meerd over de grafelijke belasting en de aard van de producten die in Geertruidenberg 
op de markt kwamen. Aan de hand van het gevonden aardewerk, en meer specifiek het 
importaardewerk, is het mogelijk een beeld te krijgen van handelsrelaties met een groter 
gebied dan alleen het studiegebied. In de loop van de middeleeuwen kwam vanuit diverse 
productieplaatsen aardewerk terecht in het studiegebied. Het gaat daarbij meestal om pro-
ductiecentra in Duitsland en de Belgische Maasvallei. Net als De Groote in zijn onderzoek 
voor de regio Oudenaarde veronderstel ik, dat we een eerste beeld van productie, handel, 
distributienetwerk en consumptie nader kunnen onderzoeken.1 Archeologisch onderzoek 
in Oosterhout en Geertruidenberg heeft de aanwezigheid van pottenbakkers met een ei-
gen Brabants of Vlaams product min of meer aangetoond, maar bij gebrek aan duidelijke 
afvalkuilen zijn deze pottenbakkers vooralsnog archeologisch moeilijk grijpbaar.

Dit hoofdstuk gaat dieper in op trends en ontwikkeling in de herkomst van het aarde-
werk. Daarbij neem ik aan dat de aanwezigheid van aardewerk uit bepaalde productie-
centra kan duiden op handelscontacten met de betreffende regio. Het is van belang ons 
daarbij te realiseren dat de gebruikte gegevens primair ontleend zijn aan de datasets en 
bijbehorende rapportage van de afzonderlijke vindplaatsen. Vaak is de op vindplaatsni-
veau gebruikte literatuur omvangrijker dan wat hier wordt gebruikt en genoemd. In dit 
onderzoek wordt immers gekeken naar specifieke aspecten van het aardewerk uit de af-
zonderlijke vindplaatsen, namelijk de herkomst en de relatieve frequentie op vindplaats-
niveau.

1  De Groote, Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen, 389.
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Ook wordt aandacht besteed aan het nader in beeld brengen van de handelsnetwerken 
binnen het studiegebied aan de hand van de Hollandse tollen en de markten van Geertrui-
denberg en Waalwijk. Over de aard en omvang van deze handel zullen gezien de hoeveel-
heid beschikbare archeologische datasets geen gedetailleerde uitspraken mogelijk zijn. 
Wel kan de ontwikkeling tussen de twaalfde en het midden van de vijftiende eeuw wor-
den geschetst. Dit hoofdstuk sluit daarmee aan bij de tweede vraagstelling uit paragraaf 
1.1 naar de middelen van bestaan.

7.2 Tollen en markten

Naast archeologisch materiaal bieden ook historische bronnen informatie over handels-
netwerken. Hier ga ik specifiek in op de toloverzichten van het graafschap Holland en op 
het tolrecht van Geertruidenberg. Daarna bespreek ik wat we weten van de markten van 
Geertruidenberg en Waalwijk. De laatmiddeleeuwse markten van beide steden waren im-
mers niet alleen van belang voor de daadwerkelijke verhandeling van goederen die we in 
het bodemarchief terugvinden, zij vormden ook een belangrijke inkomstenbron voor de 
lokale heren en later het stadsbestuur en vormden daarmee een substantieel onderdeel 
van de economie van de microregio.

Toloverzichten
Niermeijer heeft in zijn publicaties uit 1942 en 1943 aangetoond dat Dordrecht vanaf het 
midden van de veertiende eeuw het centrum was van de grafelijke tolorganisatie voor de 
handelsstromen over water.2 Dordrecht lag op het punt waar de inlandse waterwegen on-
geschikt werden voor zeegaande koggen en hulken, maar waar kleinere schepen met ge-
ringere omvang en diepgang nog wel konden komen.3 Het voert ver buiten de doelstelling 
van deze paragraaf om het volledige Hollandse tolsysteem uiteen te zetten, maar enkele 
aspecten zijn van belang voor de reconstructie van de situatie in Geertruidenberg. Voor 
het Brabantse Waalwijk ontbreken vergelijkbare gegevens waardoor we hier alleen naar 
Geertruidenberg kunnen kijken. De Hollandse tollen werden tot in de veertiende eeuw 
geheven op enkele tolplaatsen langs de voornaamste waterwegen. Het Dordtse stapelrecht 
was hier onlosmakelijk mee verbonden. In Dordrecht werden de goederen van de grotere 
zeegaande schepen uitgeladen en ‘op stapel’ gezet of juist uitgeladen uit de kleinere rivier-
schepen voor overslag naar zeewaardige schuiten. Nadat de tol was betaald of de spullen 
waren verkocht, werden deze op een ander schip geladen en weggevoerd uit Dordrecht. 
Tijdens zijn reis kwam de schipper langs andere tolplaatsen, waar hij opnieuw tol over de 
goederen verschuldigd was. Onder deze tolplaatsen bevonden zich Niemandsvriend aan 
de Waal en later Woudrichem, Gouda, Geervliet, Strienemonde en Almsvoet. Met dit sys-
teem ging een administratie gepaard van toltekens, tolregisters en tolrekeningen die als 
informatiebron nog maar deels zijn ontsloten.4

Geertruidenberg bezat in het Hollandse tolsysteem alleen een landtol op goederen. 
Smit dateert het bestaan daarvan met zekerheid vroeg in de dertiende eeuw en baseert 
zich hierbij mede op de vrijstelling van tolbetaling voor de burgers van ’s-Hertogenbosch 
in Geertruidenberg.5 Deze tol lijkt vooral gericht op het handelsverkeer van en naar Breda 
en andere delen van Brabant. Er bestond in Geertruidenberg ook wel een scheepstol, maar 
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deze gold voor schepen als geheel en niet voor hun specifieke lading. Volgens Niermeijer 
moeten we aannemen dat de scheepstol van Geertruidenberg nog tot 1377 van belang was. 
Tot dan was het namelijk mogelijk om via een sluis vanuit Dordrecht via de Dubbel en de 
Oude Maas de Donge te bereiken en zo ook onder de wallen van Geertruidenberg te ko-
men.6 In 1377 werd deze sluis echter afgedamd ten behoeve van de waterkering binnen 
de Grote Waard, waarna alle voor Geertruidenberg bedoelde goederen in Dordrecht aan 
de dam moesten worden overgeladen en grotendeels over land werden getransporteerd. 
Hieruit blijkt dat Geertruidenberg tot in 1377 volwaardig deelgenoot was in het Hollandse 
handelsverkeer over water.

De landroute voerde door de Grote Waard, kruiste via een veer ter hoogte van Almsvoet 
de Oude Maas om ten slotte in Geertruidenberg te komen. Van daaruit kon men via de 
Markt en de Koestraat over land verder in zuidelijke richting naar Breda, of in oostelijke 
richting met een veer over de Donge naar Waalwijk en ’s-Hertogenbosch. Niermeijer stelt 
dat deze landweg hoofdzakelijk moet hebben gediend voor het drijven van kuddes vee, zo-
als we ook in paragraaf 6.3 al hebben gezien. Naar zijn mening waren deze cattle trains het 
enige soort landvervoer dat goedkoper was dan bulkladingen per schip. Smit ondersteunt 
deze mening en grijpt daarvoor terug op het tolrecht van Geertruidenberg zoals dit is over-
geleverd uit de periode tussen 1355 en 1358.7 We concluderen dat, behalve van een beperkt 
handelssysteem via water, Geertruidenberg in de veertiende eeuw in elk geval voor vee-
routes deel uitmaakte van een internationaal systeem van langeafstandshandel over land.

Voor het studiegebied is het van belang om behalve Hollandse toloverzichten van Geer-
truidenberg ook die van de stad Heusden te bekijken. Voor Heusden zijn uit de Holland-
se perioden namelijk ook enkele overzichten bewaard gebleven. Baardwijk wordt, anders 
dan de andere dorpen van de Langstraat, in de Hollandse bronnen gerekend tot het land 
van Heusden en niet tot Geertruidenberg. In de Heusdense tolrekeningen zit dan ook de 
kleinere tol van Baardwijk verborgen. Aangenomen mag worden dat een deel van de pro-
ducten van landbouw en nijverheid vanuit de microregio van de Langstraat via Heusden 
werd afgevoerd. Te denken valt daarbij aan turf, rogge en wellicht ook hooi. Smit plaatst 
de middeleeuwse oorsprong van de tol van Heusden onder de heer van Heusden.8 His-
torisch wordt deze tol in ieder geval al in de loop van de dertiende eeuw vermeld. In 1357 
wisselden zowel de heerlijkheid als de tol van Heusden van eigenaar. Beide kwamen in 
handen van de graaf van Holland.

De bewaard gebleven overzichten van de Heusdense tol dateren uit de perioden 1378-
1380 en 1391-1393. Wat daarin opvalt, is dat Heusden vooral zout, vis, turf en haver vanuit 
het westen importeerde, terwijl de producten die vanuit het oosten de stad in westelijke 
richting passeerden, vooral bestonden uit aardewerk, run, wede, rogge en soms laken.9 De 
oorspronkelijke herkomst van deze afzonderlijke producten is niet te achterhalen zonder 

2  Niermeijer ‘Dordrecht als handelsstad’.
3  Voor dit en het volgende: Niermeijer ‘Dordrecht als handelsstad’, 3-6.
4  Niermeijer, Bronnen voor de economische geschiedenis; Smit, Bronnen voor de economische geschiedenis.
5  Voor dit en het volgende: Smit, Bronnen voor de economische geschiedenis, xxxiv.
6  Voor dit en het volgende: Niermeijer ‘Dordrecht als handelsstad’, 5.
7  Smit, Bronnen voor de economische geschiedenis, xxxv.
8  Smit, Bronnen voor de economische geschiedenis, xxxviii.
9  Niermeijer, Bronnen voor de economische geschiedenis, 619-687.
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een diepgaande analyse te maken van de vele toloverzichten. Bovendien zijn de gegevens 
van de landtol van Baardwijk, de enige waarvan kan worden verondersteld dat het gaat om 
‘Langstraatproducten’, summier en is volstaan met het weergeven van de opbrengst in 
geld. De in- en uitgevoerde producten worden niet genoemd. Hierdoor weten we niet wel-
ke goederen vanuit Baardwijk binnen de muren van Heusden zijn gebracht.10 In de over-
zichten komen we als plaats van herkomst van de handelaars die tol moest betalen Baard-
wijk maar één keer tegen: in 1379/1380 was een zekere Gherijt voor twee witte lakens een 
bedrag van twaalf Hollandse penningen verschuldigd.11

Samenvattend blijkt dat de Grote Waard onderdeel heeft uitgemaakt van een omvang-
rijk grafelijk tolnetwerk met Dordrecht als centrum. Dankzij verschillende laat veertien-
de-eeuwse overzichten zijn we hierover enigszins geïnformeerd. Niermeijer en Smit heb-
ben met hun bronnenpublicaties een eerste aanzet gegeven, maar van een diepgaand 
begrip en een overzicht van de verhandelde producten en hun relevantie voor de archeo-
logie is nog geen sprake. Van de genoemde producten kunnen in ieder geval het aarde-
werk, de rogge en de lakenproductie archeologische sporen hebben nagelaten, zowel als 
importproduct als ook als ter plaatse geproduceerde handelswaar.

Ondanks het verwoed hanteren van de metaaldetector heeft archeologisch onderzoek in 
de Bergse binnenstad maar een zeer klein aantal lakenloodjes opgeleverd en deze spaar-
zame exemplaren zijn helaas nog niet geïnventariseerd. Voor een reconstructie van de 
handelsstromen binnen beide hier centraal staande microregio’s en voor de hier verbouw-
de producten helpen de tolrekeningen ons alleen indirect. Zo vangen we in Heusden een 
glimp op van wat deze stad passeerde, zonder dat een herkomst uit de Langstraat of de 
zuidelijke zandrand met zekerheid kan worden vastgesteld. Overigens zijn ook veel van 
deze producten standaard voor laatmiddeleeuwse steden. De goederen die via de landtol 
van Baardwijk werden vertold, worden niet bij naam genoemd. Gezien de hoogte van het 
bedrag dat deze tol de stad Heusden opleverde, zal het volume niet groot zijn geweest. De 
import van zout en vis vanaf zee tot aan Heusden ligt voor de hand, evenals de doorvoer 
vanuit het Rijnland van vaatwerk en wede. Wel opmerkelijk zijn de grotere hoeveelheden 
run die vooral door de schippers uit Gorinchem werden doorgevoerd. Hierin zou moge-
lijkerwijs een aanwijzing kunnen worden gezien voor leerverwerkende nijverheid in de 
Langstraat. We weten echter niet of de run in Heusden zelf werd verwerkt of aansluitend 
is uitgevoerd. Niettemin zien we hierin wel circumstantial evidence voor de mogelijke aan-
wezigheid van leernijverheid in de regio (zie paragraaf 6.3).

Het tolrecht van Geertruidenberg

De landtol van Geertruidenberg werkte anders dan de grafelijke tollen op de waterwegen. 
Van het landtolrecht is een overzicht bekend dat ons nader informeert over de tolsituatie 
in Geertruidenberg. Zagen we in paragraaf 6.3 dat het waarschijnlijk is dat Geertruiden-
berg al in de vroege veertiende eeuw doorvoerplaats was voor grotere rundertransporten 
over land, in het tolrecht zoals dat uit het midden van de veertiende eeuw bewaard is ge-
bleven, vinden we hiervoor nadere aanwijzingen.12 In de codificatie van de tollen van Nie-
mandsvriend, Ammers, Dordrecht, Strienemonde en Geervliet vinden we namelijk ook 
het tolrecht van de landtol van Geertruidenberg terug. Dit maakt melding van wagens en 
karren beladen met handelswaar, maar ook van vee, te weten paarden, runderen, varkens 
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en schapen. Bovendien gaat het veertiende-eeuwse tolrecht uitgebreid in op de verkoop 
van paarden en runderen en worden de tarieven voor varkens en schapen gelijkgesteld in 
de vertolling. Ook komen we in dit tolrecht de hiervoor al genoemde Geertruidenbergse 
scheepstol tegen, naast een tol die werd geheven op het gebruik van de havenkraan. Als 
laatste worden nog specifiek de lakenhandelaren (ghewantlude) en de slagers (vleeshou-
wers) genoemd, die een vast tolbedrag per te verkopen product moesten afdragen. De tol-
heffing voor de slagers gold alleen de slagers die van buiten Geertruidenberg kwamen. De 
regelingen uit de stedelijke keur van de schoenmakers zijn in paragraaf 6.3 al toegelicht.

Markten

Voor de markten van Geertruidenberg en Waalwijk gebruik ik twee recente studies die 
dieper ingaan op de laatmiddeleeuwse markten in Holland en in de meierij van ’s-Her-
togenbosch.13 Zowel Dijkman als Craane maken onafhankelijk van elkaar een belangrijk 
punt: we zijn alleen geïnformeerd over de markten, ongeacht of het jaar- of weekmarkten 
zijn, wanneer die zijn geformaliseerd in charters (die dan ook nog bewaard moeten zijn 
gebleven, en ontsloten). Dijkman benadrukt in haar onderzoek voor het graafschap dat 
zeker voor de vroege periode de kans niet gering is dat het aantal markten op basis van de 
beschikbare bronnen wordt onderschat.14 In navolging van Craane maak ik hier een on-
derscheid tussen wekelijkse markten en jaarmarkten. Craane stelt dat de wekelijkse markt 
weliswaar formeel gebonden was aan een vaste dag in de week, maar dat het daadwerke-
lijk plaatsvinden ondergeschikt was aan de kerkelijke kalender.15 Mocht een marktdag sa-
menvallen met een religieuze feestdag dan werd de markt veelal op een ander moment 
in de week gehouden. Het bereik van deze weekmarkten zal overwegend lokaal en mis-
schien regionaal zijn geweest.

Naast de weekmarkten waren er ook jaarmarkten. Anders dan de weekmarkt vonden 
die juist plaats op een vooraf bepaalde dag of week(deel) samenhangend met de kerkelij-
ke kalender. Het bereik van deze markten was in ieder geval interregionaal en mogelijk 
zelfs internationaal. Craane veronderstelt dat de weekmarkten in de Meierij voorzagen in 
de verhandeling van de dagelijkse behoeften en de jaarmarkten in levend vee en bulkgoe-
deren.16

Voor Geertruidenberg zijn uit schriftelijke bronnen vier middeleeuwse jaarmarkten be-
kend. De eerste drie staan vermeld in de stedelijke privileges van 1213 en vonden plaats in 
juli, oktober en november.17 Uit een oorkonde van circa 1274 blijkt deze situatie enigszins 
gewijzigd en is er een vierde jaarmarkt is bijgekomen. De Geertruidenbergse jaarmark-
ten worden dan gehouden op 1 juli (de dag voor Maria Visitatie), 13 juli (de dag voor Sint-
Margriet), 29 augustus (elf dagen voor Maria Geboorte) en 7 oktober (twee dagen voor 

10   Niermeijer, Bronnen voor de economische geschiedenis, 643, 657, 671, 680 en 687.
11   Niermeijer, Bronnen voor de economische geschiedenis, 655.
12   Voor dit en het volgende: Niermeijer, Bronnen voor de economische geschiedenis, 229.
13   Dijkman, Medieval Market Institutions; Craane, Spatial Patterns.
14   Dijkman, Medieval Market Institutions, 33.
15   Craane, Spatial Patterns, 91.
16   Craane, Spatial Patterns, 91.
17   Dijkman, Medieval Market Institutions, 302.
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Sint-Denijs). Over eventuele weekmarkten zijn we niet geïnformeerd, maar ook gezien 
het verkeer van goederen dat naar voren komt uit de tolrekeningen kan worden veronder-
steld dat deze wel hebben bestaan.

De Waalwijkse markten vinden we terug in de stedelijke privileges van 1303.18 De eerste 
jaarmarkt werd hier gehouden op de woensdag voor Pinksteren, de tweede op de woens-
dag voor Hemelvaart en de derde op de donderdag na de dag van Sint-Remigius. Daarmee 
behoren de markten van Waalwijk tot de oudste in de Meierij. Weekmarkten zijn in Waal-
wijk voor de late middeleeuwen niet in de geschreven bronnen overgeleverd. De oudste 
vermelding van een weekmarkt dateert van 1516.19 Als we vervolgens de jaarmarkten van 
Geertruidenberg en Waalwijk vergelijken met enerzijds die van de meierij van ’s-Herto-
genbosch en anderzijds met de grote stedelijke kernen van Dordrecht, Bergen op Zoom, 
Breda en Heusden, dan valt op dat het aantal jaarmarkten een vergelijkbaar verloop ken-
nen in aantal per maand door het jaar heen. Ongetwijfeld waren al deze jaarmarkten 
mede ingegeven door de cyclus van oogsten en levende have. In Waalwijk werd het sys-
teem van de laatmiddeleeuwse jaarmarkten in ieder geval nog tot in de zestiende eeuw 
volgehouden. Handelaren die aangaven voor hun handel in paarden en ander vee uit te 
wijken naar Baardwijk, omdat het in Waalwijk te smerig zou zijn, zagen namelijk in de 
zestiende eeuw hun argument vervallen met de aanleg van de Grotestraat als geplaveide 
straatweg.20

Samenvattend

In de tolrekeningen van het graafschap Holland schuilt een waardevolle informatiebron. 
Het verdient aanbeveling een nadere analyse te maken van de hierin genoemde goede-
renstromen voor specifieke gebieden en deze te vergelijken met patronen uit andere ge-
bieden. In de toloverzichten speelt Geertruidenberg een belangrijke rol. Daar waar Dord-
recht als stapelplaats voor alle handel over de waterwegen een voorname rol speelt, komt 
Geertruidenberg als doorvoer- en handelsplaats voor vee voor het zuidelijk deel van het 
graafschap naar voren. Geertruidenberg geldt daarbij als punt van binnenkomst van het 
vee vanuit Brabant en als tolplaats voor het vee dat op doortocht was vanuit Denemarken, 
voor zover niet het traject van de Vlaamse straat gevolgd werd. Dit is een nieuw aspect in 
onze kennis van de laatmiddeleeuwse Geertruidenbergse stedelijke economie.

Zowel de historische als de archeologische gegevens bevestigen het beeld van Geertrui-
denberg in de veertiende eeuw als een belangrijke stedelijke markt van bovenlokaal be-
lang, met een vleeshal en leernijverheid enerzijds en een weidegebied in de directe na-
bijheid waar de kuddes op krachten konden komen en in vleesmassa konden toenemen. 
Hoewel Niermeijer de positie van de landtol van Geertruidenberg enigszins bagatelliseert 
in vergelijking met de wijntol en andere grafelijke tollen van Dordrecht, vormde Geertrui-
denberg als veecentrum een onmisbare schakel in de economie van het veertiende-eeuw-
se en misschien ook al het dertiende-eeuwse graafschap Holland.

Deze tolgegevens bevestigen andermaal de bijzondere nadruk op vee en veevervoer in 
en door het onderzoeksgebied. In paragraaf 6.3 belichtten we de resultaten van de analyse 
van het botmateriaal uit de stad en van de landschappelijke situatie. Die wijst op de aan-
wezigheid van omvangrijke hooilanden (tussen de Maas en de Grotestraat) en van weide-
gronden ten zuiden daarvan. Al deze gegevens samen leiden tot de veronderstelling dat 

9789087044954.pinn.Koopmanschap.pdf   272 24-02-15   16:02



 7.3 Handelscontacten op basis van archeologisch vondstmateriaal 273

veeteelt en veevervoer in het onderzoeksgebied, zeker in de veertiende eeuw, van groot be-
lang zijn geweest. Bovendien is een verband met de in ieder geval later uiterst belangrijke 
leer- en schoenproductie in het gebied niet onaannemelijk.

Over de markten zijn we minder goed geïnformeerd. De lokale weekmarkten onttrek-
ken zich aan ons blikveld, maar we mogen veronderstellen dat deze in Waalwijk en Geer-
truidenberg bestonden. Geertruidenberg kende al in de dertiende eeuw vier jaarmark-
ten en Waalwijk had er gedurende de veertiende en vijftiende eeuw drie. Daaruit blijkt 
dat deze plaatsen meedraaiden in de interregionale cyclus van jaarmarkten en onderdeel 
vormden van een handelssysteem met van bovenregionaal karakter.

7.3 Handelscontacten op basis van archeologisch vondstmateriaal

Op basis van de uiteenzetting over de rurale nederzettingen en de stedelijke kernen kan 
worden gesteld dat de historische mens binnen het studiegebied onderdeel is geweest van 
een groter netwerk. Craane heeft dit recent nog op overtuigende wijze aangetoond door 
middel van een ruimtelijke analyse voor ’s-Hertogenbosch en de meierij.21 Daarbij mag 
worden verondersteld dat leden van de diverse gemeenschappen in het gebied in contact 
zijn gekomen met verschillende netwerken van menselijke relaties. Bij het bewerken van 
het land zal men bijvoorbeeld bij het zaaien en oogsten afhankelijk zijn geweest van bu-
ren of van tijdelijk ingehuurde krachten, al dan niet ter beschikking gesteld door de ver-
pachter.

Voor specifiek vaatwerk of een maalsteen zal handel zijn gedreven om een dergelijk 
voorwerp te verkrijgen, in ruil voor geld of een zelf vervaardigd product of grondstof. 
Niet duidelijk is waar de inwoners van het studiegebied vandaan kwamen, maar we mo-
gen aannemen dat een deel afkomstig was uit de zuidelijkere delen van het hertogdom 
Brabant. Dit naast Vlamingen die traditioneel met veenontginning in verband worden 
gebracht. Aan de hand van archeologisch vondstmateriaal kan een klein deel van het net-
werk waarbinnen deze mensen actief waren, zichtbaar worden gemaakt. Dit zichtbaar 
maken is echter niet eenvoudig en de archeoloog is nog niet in staat de complexe netwer-
ken achter een eenvoudig stuk importaardewerk volledig te doorgronden. De recent in 
Vlaanderen verschenen studie naar middeleeuws gebruiksaardewerk van De Groote toont 
aan dat we feitelijk nog maar aan het begin staan van een begrip van de technologische 
en economische ontwikkeling die met het aardewerk in de middeleeuwen samenhangt.22

In het verleden heeft de nadruk vooral gelegen op het interpreteren van het vondstma-
teriaal binnen de context van de opgraving en het verkrijgen van dateringen van de afzon-
derlijke sporen. Hoewel dat de basis vormt voor de uitwerking van iedere onderzoek, is 
tot op heden nog maar zelden gekeken naar het aardewerk als afzonderlijke materiaal-
groep.23 Wanneer een dergelijke detailstudie wordt verricht binnen het kader van de op-

18   Voor dit en het volgende: Craane, Spatial Patterns, 206.
19   Craane, Spatial Patterns, 215.
20   Bondam, Inventaris van oorkonden, nr 25.
21   Craane, Spatial Patterns.
22   De Groote, Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen.
23   Een uitzondering hierop is onder andere de studie van Verhoeven, Middeleeuws gebruiksaardewerk.
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graving zelf, zal de onderzoeker overigens alert moeten zijn op cirkelredeneringen waarin 
de uitwerking en de resultaten van de materiaalstudie in elkaars verlengde liggen en el-
kaar bevestigen. Voor het studiegebied kan worden gesteld dat met de uitwerking van oud 
onderzoek van een aantal vindplaatsen een begin kan worden gemaakt met een dergelijke 
detailstudie naar het voorkomen en de ontwikkeling van het aardewerk. Binnen de in het 
kader van deze studie uitgewerkte vondstcomplexen is gebleken dat complete objecten 
veelal ontbreken. Daardoor zal het scherp dateren van vondstcomplexen op vindplaatsni-
veau niet altijd mogelijk zijn. Door een vergelijking van het vondstmateriaal van diverse 
vindplaatsen is echter het schetsen van een algemene trend binnen de ontwikkeling van 
het vaatwerk wel mogelijk.

In deze studie is voor het opsporen en zichtbaar maken van de handelsnetwerken van 
de nederzettingen in het studiegebied, ongeacht of het gaat om rurale of stedelijke neder-
zettingen, het materiaal beperkt tot het alledaagse gebruiksaardewerk. Het doel is name-
lijk te komen tot een vergelijking tussen de situatie tot het begin van de dertiende eeuw 
en de periode daarna. Wanneer er geen verschil tussen beide perioden bestaat, zou moe-
ten worden aangenomen dat er geen veranderingen plaatsvinden in het handelsnetwerk 
waarvan het gebied onderdeel uitmaakt. Er zouden geen nieuwe contacten zijn opgedaan 
en bestaande contacten zouden niet zijn veranderd. Indien zou blijken dat er tussen bei-
de perioden wel een duidelijk verschil bestaat, dan moet hiervoor een verklaring worden 
gezocht.

Verhoeven heeft de mogelijkheden voor het in beeld brengen van handelsnetwerken 
aan de hand van aardewerk recent ter discussie gesteld.24 In de kern van zijn betoog stelt 
hij dat er van één, alles verklarend uitwisselingsmodel geen sprake kan zijn. De mense-
lijke voorkeuren voor bepaalde vormen of andere verschijningskenmerken van het aarde-
werk worden onvoldoende meegenomen in de verspreidingsmodellen. Hoewel ik het met 
Verhoeven eens ben dat modeverschijnselen, of zo men wil smaak, van invloed is geweest 
op de uiteindelijke keuze voor een bepaald product, ben ik toch van mening dat de aan-
tallen aardewerkfragmenten uit het studiegebied volstaan om handelsrelaties met verder 
weggelegen gebieden in grote lijn in beeld te brengen. Daarbij moet worden opgemerkt 
dat we archeologisch maar een beperkt deel van het huisraad zien. Veel van de houten, be-
nen en metalen voorwerpen die evenzeer deel uitmaakten van het dagelijks leven, worden 
volledig aan ons oog onttrokken. We werken dus met een beperkt deel van het oorspron-
kelijke geheel en kunnen naar de omvang van dat geheel enkel gissen.

Met de opkomst van het lokaal vervaardigde grijs- en roodbakkende aardewerk in de 
dertiende en veertiende eeuw lijkt het huidige Noord-Brabant meer en meer naar binnen 
te keren. De import van aardewerk neemt dan snel af. Dit komt overeen met de contrac-
tiefase in het model van Hoppenbrouwers. Dit model veronderstelt dat de toegang tot het 
grote netwerk waaruit vanaf de laat-Karolingische tijd materialen werden verworven, ver-
loren was gegaan. In hoeverre deze veronderstelling juist is en in hoeverre deze ontwikke-
ling vanuit de regio of vanuit de handelsnetwerken werd aangestuurd, kan alleen worden 
bepaald door deze relaties nader in beeld te brengen.

Een andere potentiële archeologische bron voor het in beeld brengen van netwerken 
waarbinnen de historische mens figureerde, is bouwmateriaal. Met bouwmateriaal be-
doel ik hier zowel natuursteen zoals bouwelementen uit bijvoorbeeld tufsteen, ledesteen 
en leisteen, als ook keramisch bouwmateriaal zoals baksteen, vloertegels en dakpannen. 
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Het gaat om een materiaalgroep die zowel archeologisch als bouwhistorisch kan worden 
onderzocht. Ook hiervoor geldt dat we inmiddels over voldoende materiaal beschikken 
om een eerste dekkend beeld van het studiegebied te verkrijgen. Bij het gebruik van deze 
materialen als informatiebron voor handelsnetwerken moet echter worden gesteld dat het 
een heel specifieke gegevensbron is met een eigen dynamiek. Anders dan bij het alledaags 
gebruiksgoed was de aanschaf en het gebruik van bouwmaterialen van vele verschillende 
factoren afhankelijk. Zo moeten we ons bijvoorbeeld afvragen wie de opdrachtgever voor 
het gebouw was en wat deze met het kerkgebouw wilde uitdrukken. Andere voorbeelden 
zijn vragen naar de beschikbare ruimte voor het kerkgebouw, de financiële mogelijkheden 
van de opdrachtgevers en de keuze voor de bouwmeesters. Daarnaast is uit het archeolo-
gisch onderzoek van de verschillende kerkgebouwen ook komen vast te staan dat het om-
vangrijke hergebruik van bouwmateriaal het lastig kan maken om de fasering van het ge-
bouw te ontwarren (zie hoofdstuk 9). Om deze en andere redenen wordt deze categorie 
vondstmateriaal hier buiten beschouwing gelaten en beperken we ons tot het gebruik van 
het gebruiksaardewerk voor het zichtbaar maken van handelsrelaties.

7.4 Middeleeuws importaardewerk

Bij de verschillende opgravingen uit het onderzoeksgebied vormen aardewerkscherven 
meestal het grootste gedeelte van het vondstcomplex. Voor de kasteelsites van Dongen 
en Strijen nemen ze ruim tachtig procent of meer van het totaal aan vondsten in. Traditi-
oneel is er voor deze specifieke vondstgroep op vindplaatsniveau altijd veel aandacht ge-
weest. Fragmenten aardewerk kunnen leiden tot een eenvoudige datering en aardewerk 
voorwerpen spreken tot de verbeelding van een breed publiek. In het verleden blijken op-
gravers naast hun inhoudelijke vraagstellingen vaak ook een tentoonstelling als doel voor 
ogen te hebben gehad. Die fungeerde daarbij als communicatiemiddel naar een groter pu-
bliek. Dit heeft geleid tot een overwaardering van deze specifieke vondstgroep ten koste 
van andere, vaak inhoudelijk zeker zo informatieve informatiebronnen.

Voor het studiegebied hebben het vroege onderzoek in en rondom Geertruidenberg, op 
het kasteelterrein van Dongen en die van de gemeentelijke archeologische dienst Ooster-
hout opnieuw geleid tot een scheve verhouding binnen het studiegebied. Het archeolo-
gisch onderzoek in de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Drimmelen is eigenlijk pas 
de laatste tien jaar echt op gang gekomen. Niettemin zijn er enkele onderzoeken uitge-
voerd die ons een representatief beeld geven voor het grotere plaatje van de handelscon-
tacten. Hoewel de archeologische bronnen voor de periode van de twaalfde eeuw daar nog 
ontbreken, mag worden verondersteld dat de bewoners van het veengebied toegang had-
den tot hetzelfde netwerk als de bewoners van de zandrand.

Volle Middeleeuwen (800 tot 1100)

Voor de negende en de tiende eeuw is aardewerk uit Badorf en het Vorgebirge aange-
troffen. Beide productiecentra liggen zuidelijk van Keulen, ter hoogte van Bonn. De aan-

24   Verhoeven, ‘De verspreiding van aardewerk uit Paffrath’, 151.
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getroffen fragmenten die als Badorf zijn gedetermineerd, komen voor in verschillende 
kleuren baksels, van wit tot zachtroze. Enkele fragmenten van reliëfbandamforen zijn 
herkend, maar deze vormen in aantallen niet het grootste aandeel binnen deze baksel-
groep. Het aardewerk uit het Duitse Vorgebirge is gedetermineerd als Karolingisch. Meer 
nog dan het materiaal uit Badorf gaat het om een vrij hard baksel dat op de breuk gelaagd 
is. Als gevolg van een gebrek aan zuurstof gedurende het bakproces is hierbij de binnen-
kant van de scherf donkerder dan de buitenzijde.

In zowel de rurale nederzettingen van Oosterhout-Vlindervallei en Oosterhout-Steelho-
ven als in de stedelijke nederzetting van Geertruidenberg is kogelpotaardewerk aangetrof-
fen. In de rurale vindplaatsen is het qua aantal meestal de grootste vondstgroep. In de ste-
den is dit niet het geval. Dat komt door de hoeveelheid later vondstmateriaal, omdat deze 
vindplaatsen langer in gebruik bleven. Kogelpotaardewerk, de naam zegt het al, betreft 
een vorm waarbij het lichaam bolvormig is, met een opstaande rand. De latere kogelpot-
ten hebben vaak een dakpanvormige, afgeschuinde rand en de nog latere modellen heb-
ben een rand die op de draaischijf is vervaardigde. Deze is dan gedurende het vormen van 
de pot aan het handgevormde potlichaam gezet. Anders dan het importaardewerk gaat 
het om relatief zacht gebakken aardewerk. In het studiegebied zijn de meeste kogelpot-
fragmenten grijs tot donkergrijs van kleur, hoewel ook een enkel roodbakkend fragment 
is aangetroffen.

Onder de stereomicroscoop bleek dat in het materiaal van Oosterhout-Vlindervallei ten 
minste zes verschillende manieren van het mageren (ook wel verschralen) van de klei aan-
wezig waren. Mageren is het vermengen van de klei met zand voordat de potten worden 
gevormd. Hierbij waren het vooral het verschil in zandkorrelgrootte en de omvang van in-
sluitingen zoals kiezelfragmenten die opvielen. Wanneer een voorwerp met pure klei zou 
zijn gevormd, zou deze tijdens het bakken in de oven uit elkaar springen. Door de klei 
met zand te mageren wordt dit voorkomen en kan men bovendien uit eenzelfde hoeveel-
heid klei meer potten maken.

In een meer geel baksel zijn voor de tiende tot en met de twaalfde eeuw ook fragmen-
ten aangetroffen van aardewerk uit Zuid-Limburg en Pingsdorf. Het gaat vooral om voor-
werpen die zijn geassocieerd met het bewaren en schenken van vloeistoffen. Het Zuid-
limburgs aardewerk is meestal iets bleker dan het materiaal uit Pingsdorf en heeft een 
grovere magering. Net als in Pingsdorf werd een deel van de hals vaak versierd met rood-
bruine verfstrepen.

Pingsdorf is een productiecentrum in Duitsland nabij de plaats Brühl. Het archeolo-
gisch onderzoek naar Pingsdorf als pottenbakkerscentrum begon al in 1898.25 Meer dan 
een eeuw later zijn er verschillende studies over het aardewerk uit Pingsdorf verschenen, 
met als bijkomend gevolg dat vaak een goede datering mogelijk is. De productie begon 
rond het eind van de negende eeuw en nam vanaf het midden van de twaalfde eeuw af.26 
Onderzoek in Noord-Brabant heeft echter aangetoond dat er zeker nog voor een halve 
eeuw daarna vanuit Pingsdorf of uit andere handelsplaatsen voldoende voorraad was om 
verder te verhandelen. Hiermee komen de geelwitte kannen en kruiken tot 1200 voor in 
onze nederzettingen. De pottenbakkers uit deze regio schakelden over naar de productie 
van proto-steengoed en steengoed.27

Van een echt nieuw product kan bij de omschakeling in gangbare vormen van de twaalf-
de-eeuwse naar de dertiende-eeuwse drink- en schenkkannen niet worden gesproken. 
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Veel meer gaat het om een technologische ontwikkeling van hetzelfde product. De hogere 
baktemperaturen die vanaf de dertiende eeuw haalbaar werden, maakten het voor de pot-
tenbakkers mogelijk een nieuw assortiment aan vormen te produceren. Hiermee verdwe-
nen de oudere vormen. De wisselwerking die aan deze omschakeling ten grondslag ligt, 
wordt nog niet goed begrepen. Er mag worden verwacht dat smaak- en modegevoeligheid 
een rol spelen, maar ook vraag en aanbod vanuit de markt zullen van invloed zijn geweest. 
Dat met een verandering van vorm en soms ook functie van vaatwerk ook een verandering 
in het laatmiddeleeuwse huishouden binnendringt, is een nog onvoldoende begrepen fe-
nomeen. Wel wordt duidelijk dat dergelijke ontwikkelingen zich eerder afspelen in decen-
nia dan binnen het tijdsbestek van enkele jaren.

In hetzelfde vormenscala als de kogelpot werden ook fragmenten aangetroffen van aar-
dewerk uit Paffrath en omgeving. Deze groep bevat onder andere materiaal uit Katerbach, 
maar kan niet tot op één productiecentrum worden herleid. De groep is dan ook in alle 
binnen dit onderzoek uitgevoerde uitwerkingen aangeduid als Paffrath-achtig. De date-
ring komt overeen met het materiaal uit Paffrath. Binnen het studiegebied zijn uit deze 
centra alleen kogelpotfragmenten aangetroffen. Het formaat van de potten is ongeveer ge-
lijk aan dat van het andere, zachter gebakken kogelpotaardewerk. Wel valt op dat de vor-
men in Paffrath en Paffrath-achtig baksel meer van gelijke grootte zijn dan bij de diverse 
andere kogelpotten. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn voor het gegeven dat de voor-
werpen in Paffrath- en Paffrath-achtig aardewerk op een meer gestandaardiseerde ma-
nier zijn gemaakt. Voor het kogelpotaardewerk volgt dan logischerwijs een minder strak 
georganiseerde productievorm, bijvoorbeeld in een huishouden. Daarbij moet ook wor-
den opgemerkt dat indien kogelpotaardewerk in meerdere centra zou zijn vervaardigd, dit 
vanzelfsprekend ook zou leiden tot een grotere variatie in de omvang van de potten. Voor-
alsnog blijven de herkomst en de organisatie van de productiewijze van middeleeuws aar-
dewerk in het algemeen en van de kogelpot in het bijzonder, onduidelijk.

Het materiaal uit Paffrath kenmerkt zich door een duidelijk gelaagde breuk met een zo-
genaamde bladerdeegstructuur. Het buitenoppervlak heeft vaak een metaalachtige glans. 
Het als Paffrath-achtig benoemde materiaal heeft deze kenmerken ook, maar minder dui-
delijk. Dit kan betekenen dat de glans ontbreekt, maar ook dat de glans aanwezig is, maar 
de structuur van de breuk afwijkt. De omvang van de potten en de soort randen zijn zowel 
voor het materiaal uit Paffrath als uit de nabij gelegen centra gelijk.

Eind jaren negentig werd de term Maasvallei-aardewerk geïntroduceerd. Hiermee 
wordt aardewerk aangeduid dat afkomstig is uit de streek tussen Luik en Namen.28 In 
deze streek werd gedurende de tiende en de veertiende eeuw aardewerk geproduceerd. 
Het meest bekende pottenbakkerscentrum is Andenne, maar ook in naburige plaatsen 
zoals Hoei werd aardewerk geproduceerd. Het kenmerkt zich door een over het algemeen 
fijn baksel dat lichtgeel, rossig of oranje van kleur is, en voorzien kan zijn van een niet-
dekkend loodglazuur. Het vormenspectrum beperkt zich tot een grote variëteit aan vloei-
stofcontainers.

25   Sanke, Die mittelalterliche Keramikproduktion, 9.
26   Sanke, Die mittelalterliche Keramikproduktion, 215.
27   Sanke, Die mittelalterliche Keramikproduktion, 182.
28   Kleij, ‘Aardewerk’; Van de Venne, ‘Aardewerk uit de Volle en Late Middeleeuwen’.
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In de overgangsperiode van de twaalfde naar de dertiende eeuw verschijnen twee an-
dere soorten aardewerk. Het gaat dan om grijsbakkend aardewerk uit de regio rondom 
Brüggen en om het zogenoemde Kempisch aardewerk. Het aardewerk uit Elmpt bestaat 
overwegend uit grote potvormen in grijsbakkend aardewerk. Zonder uitzondering is dit 
relatief dikwandig en is de kleur van de fragmenten bleekgrijs. Dit pottenbakkerscentrum 
komt aan het einde van de twaalfde eeuw op en neemt in diverse vondstcomplexen uit 
Noord-Brabant telkens een bescheiden plaats in. Binnen het studiegebied zijn zowel in 
Oosterhout als in Geertruidenberg diverse fragmenten aangetroffen. Vanaf de twaalfde 
eeuw werd een ander type grijs aardewerk aangetroffen in de nederzetting Dommelen en 
Verhoeven introduceerde er in 1988 de term Kempisch aardewerk voor.29 De klei is afkom-
stig uit Noord-Brabant en Kempisch aardewerk is daarmee een lokaal product. Het ken-
merkt zich als een bleekgrijs baksel met vaak een verweerd oppervlakte. Deze verwering 
kan worden geïnterpreteerd als slijtage doordat dit aardewerk relatief zacht is gebakken. 
Het is daarmee duidelijk een inferieur baksel, zowel ten opzichte van het uit dezelfde tijd 
daterende grijs- en roodbakkende aardewerk als ten opzichte van het materiaal uit Elmpt.

Binnen het studiegebied biedt de vindplaats Oosterhout-Vlindervallei met 9.743 frag-
menten een representatieve steekproef voor ontwikkelingen in de aanwezigheid van ge-
importeerd aardewerk. Omdat dit aardewerk afkomstig is uit de sporen van honderd af-
zonderlijke gebouwplattegronden hebben we een aantal assemblages waardoor we het 
verschijnen en verdwijnen van vaatwerk uit afzonderlijke productiecentra enigszins kun-
nen volgen. Het onderzoek in de binnensteden van Geertruidenberg en Oosterhout be-
vestigt het beeld van Oosterhout-Vlindervallei, maar bij deze opgravingen is het aantal 
fragmenten veel beperkter en zijn de contexten minder scherp te dateren.30

In het vondstcomplex komt een relatief hoog aantal fragmenten voor waarvan een lo-
kale herkomst wordt verondersteld. Het kogelpotaardewerk vormt ruim de helft van het 
totaal aantal fragmenten. Opmerkelijk is hierbij dat wanneer dezelfde grafiek zou worden 
gemaakt voor Oosterhout-Vlindervallei, maar dan op basis van het gewicht, het aandeel 
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kogelpot nog groter zou zijn. Veel van de aangetroffen fragmenten zijn relatief groot ten 
opzichte van die van het importaardewerk. Uit de samenstelling van het vondstcomplex 
komt duidelijk tot uiting dat men voor de periode van de zevende eeuw tot in de vroege 
dertiende eeuw toegang had tot een omvangrijk handelsnetwerk (zie grafiek 10). Wanneer 
een deel van het kogelpotaardewerk afkomstig zou zijn uit het Midden-Nederlandse rivie-
rengebied dan moet ook dit gebied aan het handelsnetwerk moeten worden toegevoegd.

Late Middeleeuwen (1100-1450)

Aan het einde van de dertiende eeuw maakte een aantal pottenbakkerscentra vooral in 
Duitsland en Zuid-Limburg enkele technologische ontwikkelingen door. Men kreeg meer 
controle over het stoken van de ovens en kon daardoor op hogere temperaturen bakken. 
Als gevolg daarvan kon zich in de loop van de dertiende eeuw uiteindelijk het zogenoem-
de steengoed ontwikkelen. Steengoed onderscheidt zich van aardewerk doordat het baksel 
volledig is gesinterd. Om een pot te maken verschraalde een pottenbakkerij de klei met 
een zekere hoeveelheid zand (of soms een ander materiaal). De korrelgrootte van deze 
verschraling is in veel gevallen kenmerkend voor het productiecentrum. Tijdens het bak-
procedé van regulier aardewerk bakt de kleivorm tot een solide pot. Hierbij wordt het wa-
ter uit de klei verdreven, wat van het bakken een onomkeerbaar proces maakt. Wanneer 
de pot breekt, kunnen op de breuk zowel de kleideeltjes als de gebruikte magering wor-
den herkend. Bij het bakproces van steengoed sinteren de klei en het zand samen, waarna 
klei en magering niet langer individueel onderscheiden kunnen worden. De poriën in het 
baksel worden daardoor kleiner, wat de pot meer waterdicht maakt.

Hoewel de ontwikkeling van aardewerk naar steengoed begint in de late dertiende eeuw, 
duurde het tot het tweede kwart van de veertiende eeuw voordat het echte steengoed dui-
delijk en talrijk in de vondstcomplexen in het studiegebied terecht kwam. De twee tussen-
vormen, proto-steengoed en bijna-steengoed, zijn eveneens aangetroffen in onder andere 
Geertruidenberg, Oosterhout-Steelhoven en kasteel Strijen. In het proto-steengoed komt 
de vorm van de voorwerpen al overeen met die van het latere steengoed, maar zijn op de 
breuk de magering en de klei nog goed van elkaar te onderscheiden. De potten hebben 
vaak ook een ruw oppervlak. Het bijna-steengoed ligt al veel dichter bij het echte steen-
goed, maar op sommige delen van het potlichaam is in de breuk het onderscheid tussen 
klei en magering nog te maken.

In het studiegebied is in een aantal opgravingen ook materiaal uit de laat dertiende-
eeuwse pottenbakkercentra van Langerwehe en Siegburg aangetroffen. Beide in Duits-
land gelegen centra vervaardigden een soortgelijk product van smalle hoge (drink)kannen 
en dito kroezen. Kenmerkend voor het materiaal uit Langerwehe zijn de kannen met een 
ijzerengobe waarbij de vorm doet denken aan de kannen in proto- en bijna-steengoed. 
Wanneer deze fragmenten uit Langerwehe vervolgens op de breuk worden bekeken, blijkt 
echter dat van een sintering geen sprake is en het aangetroffen fragment moet worden 
geclassificeerd als aardewerk. Gedurende de veertiende en tot in de vijftiende eeuw is het 

29   Theuws, Verhoeven en Van Regteren Altena, ‘Medieval Settlement at Dommelen’, 339-340.
30   Hierbij is uitgegaan van het materiaal dat is verzameld in de periode 1998-2001, wat overeenkomt met de op-

gravingen van erf 1 tot en met 4.

9789087044954.pinn.Koopmanschap.pdf   279 24-02-15   16:02



280 7 Handelsnetwerken in archeologisch perspectief 

aardewerk uit Siegburg talrijk aanwezig in de vondstcomplexen en domineert dit pot-
tenbakkerscentrum de andere pottenbakkercentra. Verwacht wordt dat het steengoed uit 
Duitsland uiteindelijk het aardewerk uit de Maasvallei verdringt, maar hiervoor is binnen 
het studiegebied onvoldoende talrijk en goed dateerbaar materiaal bekend om dit aan te 
tonen.

Vermoedelijk van lokale herkomst komt aan het einde van de dertiende eeuw het eerste 
grijs- en roodbakkende aardewerk op. Dit is vooral in Geertruidenberg aangetroffen, maar 
het materiaal komt in kleine aantallen ook voor in Oosterhout-Steelhoven en Oosterhout-
Vlindervallei. Het komt overeen met vergelijkbaar aardewerk uit de binnenstad van Bre-
da. Dit aardewerk kenmerkt zich door een vervaardiging op een snelle draaischijf en een 
relatief hoge baktemperatuur. Het latere veertiende en vijftiende-eeuwse product in beide 
bakselkleuren is meestal vervaardigd op een langzaam draaiende schijf en gebakken op 
lagere temperaturen. In Breda komt het laat dertiende en vroeg veertiende-eeuwse aarde-
werk vaak voor in combinatie met het zogenaamde ‘hoog versierd aardewerk’. Gedurende 
de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw werd in sommige gevallen het technolo-
gisch hoogstaande aardewerk weleens aangeduid als Vlaams aardewerk. Hierbij werd dan 
verondersteld dat Vlaamse pottenbakkers naar deze streken emigreerden, al dan niet in 
het kielzog van veenontginners uit dezelfde streken, en zich vestigden in de zich ontwik-
kelende stedelijke nederzettingen.

Handelsnetwerken aan de hand van aardewerk

Verhoeven heeft in zijn studie naar in Nederland aangetroffen gebruiksaardewerk zeven 
verschillende manieren onderscheiden voor het transport van maker naar gebruiker.31 
Vaak moesten de potten daarbij grote afstanden overbruggen. Verhoeven onderscheidt 
achtereenvolgens eigen fabricaat (1), een specialist binnen de nederzetting (2), een reizen-
de ambachtsman die voor korte tijd in de nederzetting verblijft (3), periodieke markten in 
de omgeving (4), reizende marskramers (5), afdracht en verplichte afname van de eigen 
heer (6) en als laatste als geschenk (7). Deze laatstgenoemde geschenkenuitwisseling kent 
Verhoeven geen rol van betekenis toe. Hooguit zou de inhoud van de pot ertoe doen, maar 
niet het voorwerp zelf.

Voor het studiegebied, zeker in de veertiende en vijftiende eeuw, moet dit nog worden 
bezien. Uit diverse kasteelopgravingen is bekend dat de adel onderling kacheltegels uit-
wisselde. Dergelijk tegels zijn bijvoorbeeld bekend van het kasteel van Breda, en in 1974 
werden meerdere fragmenten van dergelijke tegels opgegraven op het kasteelterrein van 
Huis Strijen. Imitatievormen van vijftiende-eeuws steengoed in roodbakkend aardewerk, 
eveneens aangetroffen op de kasteelterreinen van zowel Strijen als Dongen, kunnen mo-
gelijk worden geïnterpreteerd als prestigeobjecten. Soortgelijke voorwerpen zijn niet her-
kend in het aardewerk uit binnenstadsopgravingen in Oosterhout, Waalwijk en Geertrui-
denberg dat voor onderhavige studie is bestudeerd.

Dat een beperkt deel van het volmiddeleeuws kogelpotaardewerk in Oosterhout en 
Geertruidenberg door de bewoners van de nederzettingen zelf is vervaardigd, kan op voor-
hand niet worden uitgesloten. Wat dit echter lijkt tegen te spreken, is dat in het materi-
aal van Oosterhout-Vlindervallei binnen dezelfde erven verschillende mageringsvarianten 
zijn aangetroffen. Hierbij verschilt de magering in korrelgrootte en soms ook in het ge-
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bruikte materiaal. Dit wijst eerder op het verwerven van dit aardewerk door handel dan op 
eigen productie. Hoewel bij huishoudnijverheid onderlinge verschillen mogelijk zijn, zou 
de diversiteit niet zo groot moeten zijn als werd aangetroffen in de circa 2.800 fragmen-
ten kogelpot uit het volledige vondstcomplex van erf 1 tot en met erf 13.32 De mogelijkheid 
van een gespecialiseerde pottenbakker of een reizende ambachtsman die het materiaal al 
dan niet in de directe omgeving maakte, lijkt meer waarschijnlijk. De metaalvondsten uit 
Oosterhout-Vlindervallei laten zien dat de aanwezigheid van een dergelijk ambachtsman 
inderdaad in een rurale nederzetting aan de hand van vondstmateriaal kan worden aange-
toond. Zeker voor de stedelijke nederzettingen van Geertruidenberg en Waalwijk ligt dit 
voor de hand, al zijn hier nog geen directe archeologische aanwijzingen gevonden in de 
vorm van ovenresten of ander pottenbakkersafval uit de periode 1150-1450.

Blijven over de mogelijkheden van de verhandeling via de markt en voor de volle mid-
deleeuwen via het hofstelsel. Verhoeven heeft recent met zijn artikel over de versprei-
ding van aardewerk uit Paffrath nog aandacht gevraagd voor een verklaringsmodel met 
de grootgrondbezitters vanuit het hofstelsel.33 In het gebied is een lokale heer onder het 
Frankische hofstelsel niet bekend en al helemaal geen heer die voor de veertiende eeuw 
onder de domaniale economie invloed had op de productie van aardewerk. Het meest na-
bij gelegen kerkelijk goed was dat van Gilze, dat onder de abdij van Thorn ressorteerde. 
Een relatie tussen deze abdij en Geertruidenberg is door velen in het verleden veronder-
steld, maar nog nooit is deze relatie aangetoond of de aard ervan geduid. Een ‘gedwongen 
winkelnering’ van de inwoners van de verschillende kernen bij de hofheer is daarmee ook 
archeologisch niet aan te tonen. Ook voor het verspreidingspatroon van het Paffrath aar-
dewerk vormt verspreiding via het hofstelsel volgens Verhoeven niet het sluitende verkla-
ringsmodel.

Dan resteert de mogelijkheid van de handel in aardewerk op de markt. Dit wordt door 
de meeste archeologen gezien als het meest waarschijnlijk, waarbij de aanvoer zowel over 
water als over land kon plaatsvinden. De meeste nederzettingen binnen het studiegebied 
waren gelegen aan een waterweg, variërend van een turfvaart tot de hoofdstroom van de 
Donge. Hoogstwaarschijnlijk moet de centrale marktfunctie vooral worden toegedacht 
aan Geertruidenberg voor het Hollandse deel van het studiegebied en aan Waalwijk voor 
het Brabantse deel. Daarbij kunnen we veronderstellen dat de rol van Geertruidenberg 
groter is geweest dan die van Waalwijk. De haven en markt van Waalwijk zullen vooral 
het veenachterland hebben bediend, waarbij Waalwijk vooral zal hebben gefungeerd als 
onderdeel van het handelsnetwerk van ’s-Hertogenbosch.

Het zogenoemde klinkend hardgebakken, grijsbakkend aardewerk is een gidsfossiel 
voor de late dertiende eeuw. Het aantreffen hiervan in Geertruidenberg maakt aanneme-
lijk dat zich hier voor korte of langere tijd pottenbakkers bevonden. Dit type aardewerk 
is aangetroffen in diverse opgravingen in Geertruidenberg, maar vreemd genoeg niet in 
vindplaatsen uit dezelfde tijd in Oosterhout. Het werd vervolgens weer wel aangetroffen 
in Breda en ook daar lijkt het zich te beperken tot de binnenstad.34 Blijkbaar produceerde 

31   Voor dit en het volgende: Verhoeven, Middeleeuws gebruiksaardewerk, 272.
32   Zie ook Koopmanschap, De huisplattegronden van Vrachelen 3-Vlindervallei.
33   Voor dit en het volgende: Verhoeven, ‘De verspreiding van aardewerk uit Paffrath’, 151.
34   Koopmanschap en Hendriks, Breda Grote Markt.
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in de stedelijke nederzetting een pottenbakker gedurende enige tijd een eigen product 
dat daarna doorontwikkelde tot de later meer gangbare dikwandige voorwerpen. Dat de 
pottenbakkers de stedelijke nederzettingen in de loop van de veertiende eeuw hebben 
verlaten, kan niet worden uitgesloten. Het ligt echter meer voor de hand dat de kenmer-
kende laat dertiende- en vroeg veertiende-eeuwse aardewerkvormen werden verdrongen 
door nieuwe voorwerpen en vormen. Daardoor zouden deze van oorsprong Brabantse en 
Vlaamse pottenbakkers archeologisch niet langer aan hun producten (of afval) herken-
baar zijn. Dit past in een ontwikkeling die volgens De Groote plaatsvond tussen het mid-
den van de twaalfde en het midden van de veertiende eeuw.35 Hierbij ziet De Groote dat 
lokale pottenbakkers alle basistypen en vormen ontwikkelden die daarna gangbaar bleven 
en waarop meer en meer gevarieerd werd. Hij beschouwt de lokale pottenbakkers in de 
stedelijke centra als de voornaamste initiators achter deze ontwikkeling. Hoewel wat later 
dan de twaalfde eeuw kan worden verondersteld dat deze ontwikkeling ook binnen het 
studiegebied plaatsvond, waarbij de pottenbakkers zich vestigden in Geertruidenberg om-
wille van de infrastructuur en stedelijke afzetmarkt. De pottenbakkers die in het tweede 
kwart van de veertiende eeuw in ieder geval aanwezig waren in Oosterhout, zullen zich 
daar hebben gevestigd omwille van de directe toegang tot leem als grondstof uit Ooster-
houtse bodem en vanwege de infrastructuur in de vorm van een haven direct ten noord-
westen van het kasteelterrein van het Huis Strijen.

De ontwikkeling van technologisch hoogstaand dunwandig aardewerk naar eenvoudi-
ger dikwandig aardewerk laat ruimte voor de gedachte dat de pottenbakkers meekwamen 
met de veenontginners uit zuidelijk gelegen streken van Vlaanderen en Brabant. De latere 
omschakeling naar het lompere rood- en grijsbakkend aardewerk kan dan worden gezien 
als een aanpassing van het product aan de vraag vanuit de markt, of aan het opgaan van 
de oorspronkelijke pottenbakkers in de lokale samenleving. Hoe de kogelpot in het studie-
gebied buiten gebruik raakte in de vroege dertiende eeuw, blijft een onopgelost probleem. 
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Afb. 7.1 Productiecentra waar-
van aardewerk uit de volle mid-
deleeuwen is aangetroffen in op-
gravingen in het studiegebied.
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Het feit dat dezelfde ontwikkeling van het dunwandig aardewerk in de late dertiende eeuw 
zowel in Geertruidenberg als in Breda is aangetroffen, doet vermoeden dat deze niet ge-
biedsgebonden was. De ontwikkeling verloopt namelijk gelijktijdig en globaal via dezelf-
de vormen in het aardewerk in het Hollandse Geertruidenberg en het Brabantse Breda.

Wat veranderde er nu feitelijk in de omschakeling van de volle naar de late middeleeu-
wen? Vóór de dertiende eeuw betrokken de bewoners van het studiegebied hun impor-
taardewerk uit enkele centra gelegen in Duitsland en België zijn (zie afb. 7.1). Wanneer we 
kijken naar de verschillende pottenbakkerscentra dan valt op dat zowel de Duitse als de 
Belgische centra allemaal aan of nabij waterwegen liggen. In veel gevallen gaat het om zij-
rivieren van Rijn of Maas. Bovendien kan worden verondersteld dat ook een deel van het 
kogelpotaardewerk werd geïmporteerd, waarvoor dan bijvoorbeeld Tiel een waarschijn-
lijke overslagplaats is.

Wanneer we het beeld van afbeelding 7.1 vergelijken met dat van afbeelding 7.2, dan 
valt op dat er in essentie niet veel is veranderd in het netwerk waarvan het studiegebied 
onderdeel uitmaakte. Nog steeds was men in staat om producten te verwerven uit centra 
ver weg van het studiegebied. Wel veranderde de samenstelling en de hoeveelheid van de 
gebruikte producten. Zo werd de kogelpot vervangen door grijs- en vooral roodbakkende 
varianten en ontwikkelden zich voor opslag en transport van vloeistoffen de kannen en 
vaten die voorheen in andere varianten in de centra van Pingsdorf en Zuid-Limburg wer-
den vervaardigd. Bevolkingsgroei in de stedelijke kernen zal de vraag naar meer vaatwerk 
hebben gestimuleerd en door specialisatie van de bewoners van de nederzettingen naar 
één beroep, vaak buiten de landbouw, zal de hoeveelheid zelfgemaakt gebruiksgoed sterk 
zijn afgenomen.

35   Voor dit en het volgende: De Groote, Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen, 409.
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Conclusie

In de voorgaande paragrafen is een beeld geschetst van een regionaal distributiepatroon 
van gebruiksaardewerk dat niet afwijkt van vergelijkbare vindplaatsen in Noord-Brabant 
en Holland. Wie met wie handel dreef, is hierbij niet ter sprake geweest. Dit is een com-
plexe materie waarover binnen de archeologie van de middeleeuwen zeker nog niet het 
laatste woord is gezegd. Door hier de studie van Verhoeven als uitgangspunt te nemen, 
worden de gegevens van de verschillende vindplaatsen binnen het studiegebied wel bruik-
baar om de mogelijke aansluiting op handelsnetwerken in beeld te krijgen. Op deze wijze 
heb ik het aardewerk hier willen benutten.

Op basis van wat nu bekend is, moet worden aangenomen dat het meeste aardewerk 
dat in het studiegebied is aangetroffen, afkomstig zal zijn uit de handel. In ieder geval in 
Geertruidenberg was een klein deel afkomstig van eigen productie door lokale ambachts-
lieden. Productie op het niveau van het huishouden is niet heel erg waarschijnlijk, maar 
kan voorlopig niet worden uitgesloten. Gedurende de overgang van de volle naar de late 
middeleeuwen bleef de leefwereld van de bewoners van de nederzettingen in het studiege-
bied minstens even groot. Men hield toegang tot een groot handelsnetwerk dat naarmate 
de tijd vorderde alleen maar groter lijkt te zijn worden. Vanaf de late dertiende eeuw is het 
waarschijnlijk om in ieder geval in Geertruidenberg een lokale productie te veronderstel-
len. Voor Oosterhout is dit eerder vroeg in de veertiende eeuw het geval. Voor de ande-
re nederzettingen ontbreken hiervoor voldoende archeologische of historische gegevens.

7.5 Van import naar eigen fabricaat?

De opgraving Bierstraat 1991-1992 leverde een van de meest omvangrijke vondstcom-
plexen uit het studiegebied op. Een analyse hiervan leidt tot het beeld van grafiek 11. Hier-
in is een onderverdeling in twee perioden gemaakt en is vervolgens voor iedere periode de 
verhouding tussen importaardewerk en lokaal vervaardigd aardewerk weergegeven. Aan 
deze analyse kleven enkele beperkingen. Onder het generieke roodbakkende aardewerk 
zullen ongetwijfeld fragmenten schuilgaan die niet met zekerheid vóór 1500 zijn te date-
ren. Ook kan de vraag worden gesteld in hoeverre Oosterhouts aardewerk in Geertruiden-
berg geen importaardewerk is. Ik neem het beeld van grafiek 11 toch op als trend, omdat 
het in één oogopslag duidelijk maakt dat er ergens in de dertiende eeuw een verandering 
in de markt is opgetreden. Nog niet eerder – zie ook het materiaal afkomstig van Ooster-
hout-Vlindervallei in grafiek 10 – legden de productiecentra van elders het zo af tegen de 
lokale producenten.

Vanuit de lokale markt geredeneerd, klopt het dat de opkomst van steden in Brabant en 
Holland gepaard ging met de opkomst van stedelijke pottenbakkerijen. Waarom en hoe 
zij er vervolgens in slaagden om een aanzienlijk deel van de markt over te nemen, is een 
vraag die valt buiten het bereik van dit onderzoek. De ontwikkeling zou mogelijk kunnen 
worden verklaard uit de tariefstelling van de lokale producten, maar even zo goed aan de 
hand van de evolutie van het gebruiksaardewerk. Gedurende de elfde en twaalfde eeuw 
waren de productiecentra in Duitsland en België zich meer en meer gaan toeleggen op 
het vervaardigen van drink- en schenkgerei. Kookgerei en andere gebruiksvoorwerpen, 
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anders dan kannen, kroezen en bekers, zijn tot 1200 veelal varianten op de oude en ver-
trouwde kogelpot. Juist dit segment wordt vanaf 1200 explosief vergroot in een enorm 
scala aan grijs- en roodbakkende gebruiksvoorwerpen. En vanuit grapes, opslagkommen 
en dergelijke was het vervolgens een logische stap om ook grotere kannen te gaan vervaar-
digen waarmee het marktsegment van het importaardewerk vervolgens verder werd ver-
kleind. Wel moeten we constateren dat de importgoederen nooit helemaal zijn vervangen 
door lokale producten. In alle laatmiddeleeuwse en latere vondstcomplexen in Nederland 
zit een duidelijke component importaardewerk. Welke mechanismen hier achter schuil-
gaan, blijft onduidelijk. Wel is het van belang vast te stellen dat hier gedurende de vroege 
dertiende eeuw een omslag plaatsvond in het voordeel van de lokale markt.

De economie van de Langstraat en het bijbehorende zanddeel was onderdeel van een 
handelsnetwerk dat zich tot buiten onze huidige landsgrenzen uitstrekte. Hoewel er ge-
durende de dertiende eeuw een verandering plaatsvond van productiecentra, waarbij 
sommige producten uit het gebied verdwenen en nieuwe opkwamen, bleef het netwerk 
overeind. Men hield toegang tot een internationaal handelsnetwerk waarin de handel gro-
tendeels plaatsvond op via waterwegen met elkaar verbonden markten. Een nieuwe trend 
in de late dertiende eeuw was de introductie van een nieuwe, waarschijnlijk lokaal ver-
vaardigde aardewerkvorm, het grijs- en roodbakkende aardewerk. Hiervan is aannemelijk 
gemaakt dat het gaat om een ‘geïmporteerde’ ontwikkeling, die meekwam met nieuwko-
mers uit zuidelijker gelegen Brabantse gebieden en/of Vlaanderen. Dat vormen in grijs- 
en roodbakkend aardewerk daarna doorevolueren naar nieuwe vormen die afwijken van 
hun laat dertiende-eeuwse verwanten, is een ontwikkeling die nog nader onderzocht moet 
worden. Het betreft hierbij overigens een ontwikkeling die ook buiten het studiegebied, 
onder andere in Breda, is waargenomen en die daarom niet specifiek is voor de regio.
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Grafiek 11 de procentuele verhouding tussen het importaardewerk en het lokaal vervaardigde 

aardewerk uit het vondstcomplex van Geertruidenberg-Bierstraat (1991-1992) (n=23061)
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Het is voor het Oosterhoutse pottenbakkersproduct te betreuren dat de archeologen van 
het eerste uur ons al zijn ontvallen. Een inventarisatie van de documentatie die naast het 
vele vondstmateriaal is nagelaten, leert dat een aantal gegevens die tijdens het veldwerk 
ongetwijfeld zijn opgemerkt, voorgoed verloren zijn gegaan. Wat resteert, zijn de vond-
sten uit een aantal zeventiende en achttiende-eeuwse afvalkuilen die inmiddels zijn over-
gebracht naar het provinciaal depot van Noord-Brabant. Voor de laatmiddeleeuwse pro-
ducten zijn we aangewezen op twee afzonderlijke vondstcomplexen. Het eerste en meest 
omvangrijke is het veertiende en vijftiende-eeuwse complex uit de gracht van kasteel Strij-
en. Dit onderzoek is uitgevoerd in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Recent is dit voor 
Noord-Brabant unieke vondstcomplex van één van de invloedrijkste adellijk families uit 
de nalatenschap van de heer Bahiaoui integraal overgedragen aan het al genoemde depot, 
zodat het voor toekomstig onderzoek beschikbaar blijft. Het tweede vondstcomplex be-
staat uit een afvaldump in een laat veertiende-eeuwse sloot die in 1996 werd aangetroffen 
tijdens archeologisch onderzoek op het toenmalige Arendsplein. Ook dit complex is over-
gedragen aan de provincie Noord-Brabant. Ruim zeventien jaar van amateuronderzoek, 
twaalf jaar gemeentelijk onderzoek en negen jaar van bedrijfsmatige archeologisch onder-
zoek ten spijt, weten de laatmiddeleeuwse pottenbakkers van Oosterhout en hun produc-
ten zich verder nog steeds structureel aan ons oog te onttrekken.
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8  Machtsverhoudingen: heren, 
hofsteden en kastelen

8.1 Inleiding

In dit hoofdstuk kijken we naar de impact van de landsheerlijke en lokale heren op het ont-
ginningslandschap. In paragraaf 1.6 is onder meer de vraag gesteld wie de motor achter de 
veenontginningen was. Op voorhand zijn er drie partijen aan te geven die daarvoor in aan-
merking komen en die zijn in hoofdstuk 2 ook al aan de orde geweest. Als eerste kan wor-
den gedacht aan abdijen die in het gebied grond bezaten en mogelijk ook uithoven hebben 
gehad. Een tweede kandidaat is de grotere landsheerlijke adel die met instemming van 
graaf of hertog hun fortuin probeerde te vergroten of te maken. Als derde groep komen de 
boeren-ontginners zelf in beeld. Weggevlucht uit een overvolle stad of een aan de grond 
gebonden bestaan zagen zij in de veengronden een uitweg uit een leven met weinig per-
spectief en hoop op verbetering. De microregio van de Langstraat lijkt aan het begin van 
de twaalfde eeuw dunbevolkt te zijn geweest, om niet te zeggen leeg. Van de zandrand we-
ten we dat het gebied een omvangrijkere bevolking kende. In ieder geval in Oosterhout en 
Dongen en mogelijk in Loon op Zand bestonden enkele nederzettingen. Tegen het mid-
den van de vijftiende eeuw is het hele studiegebied opgevuld met tal van nederzettingen, 
verdeeld over Holland en Brabant en onderverdeeld in heerlijkheden, steden en vrijheden.

Binnen de machtsverhoudingen speelt natuurlijk de (ridder)adel een belangrijke rol. 
Graaf en hertog behoren tot de hoogste adel in respectievelijk Holland en het Brabant. De 
adellijke heren die we in het studiegebied tegenkomen zijn eveneens niet de minsten. Wel 
is duidelijk dat we in de veertiende eeuw binnen het studiegebied vooral heren zien die 
van oorsprong horen tot de lagere Hollandse adel, maar daarbinnen zijn opgeklommen 
en die tevens een positie aan het hertogelijk hof hebben verworven. Dit beeld sluit goed 
aan bij de situatie zoals Janse die schetst.1 De verhouding tussen adel en ridderschap was 
tot in de twaalfde en dertiende eeuw gecompliceerd. In de periode 1000-1200 bestond de 
West-Europese aristocratie uit een groep diverse individuen met daarin hoge edelen maar 
ook onvrije milites. In de periode van de twaalfde eeuw gingen elementen hieruit samen, 
wat rond het midden van de dertiende eeuw resulteerde in een nieuwe elitaire ridderschap 
met een formele riddertitel. Dit proces speelt binnen het studiegebied op het moment dat 
graaf en hertog zich meer en meer eigenaar maken van de rechten van Horn en Altena, 
zoals we hierna zullen zien.

De ontwikkelingen tijdens de veertiende eeuw in het studiegebied kunnen we zien als 
gevolg van de sociale mobiliteit binnen de elitaire ridderadel. Willem van Duvenvoorde 

1  Janse, Ridderschap in Holland, 29.
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behoort als bastaard van het Huis van Wassenaar tot één van de meest aanzienlijke adel-
lijke families van het graafschap Holland. Als bastaardzoon was hij gedwongen zijn eigen 
fortuin te maken, wat hem zeker is gelukt. Om toch bij de elitaire ridderschap te kunnen 
horen, zien we dat hij er voor zorgt dat hij wordt gewettigd door de Paus en dat hij formeel 
tot ridder wordt geslagen. Ondanks zijn fortuin hecht hij kennelijk ook aan de traditionele 
stappen om te horen bij de Hollandse ridderschap. Daarbij zal zeker hebben meegespeeld 
dat hij, zolang hij als bastaard te boek stond, zijn wettige kinderen zijn fortuin niet kon 
nalaten. Van Haastrecht komt op in de periode na Van Duvenvoorde, op een moment dat 
er weinig wildernis meer lijkt te ontginnen. Van Haastrecht klimt daarom op de sociale 
adellijke ladder door zijn adellijke rechten in Loon op Zand te combineren met het lucra-
tieve schoutambt in ’s-Hertogenbosch.

We veronderstellen dat een (lokale) heer zijn stempel zette op het gebied dat van hem 
afhankelijk was. Daarbij was hij veelal de eerste belasting- of pachtontvanger. Om de op-
brengsten van zijn landerijen te kunnen opslaan en redistribueren, moest hij over vol-
doende opslagcapaciteit beschikken. Vanaf de krijgshandelingen aan het begin van de 
dertiende en de vijftiende eeuw zijn er binnen het studiegebied burchten en hofstedes 
geweest. Deze dienden als tegenhangers voor de versterkte steden Geertruidenberg en 
Waalwijk. Vanaf het eind van de dertiende eeuw verrezen er naast kerken ook kastelen in 
het landschap. Die kerken vormen het onderwerp van hoofdstuk 9. In paragraaf 8.5 ko-
men de archeologische resten van de adellijke woningen binnen en buiten het studiege-
bied aan bod. Het is voor het eerst dat deze gegevens bijeen zijn gebracht en in onderlinge 
samenhang worden bestudeerd. Dat geeft een relatief traditioneel beeld van de heren en 
hun kastelen. De versterkte steden Geertruidenberg en Waalwijk kwamen we in hoofd-
stuk 5 al tegen en worden hier niet verder behandeld. Locatores en andere grotere heren 
in het studiegebied komen we in historische bronnen pas vanaf de late dertiende eeuw te-
gen. Uit diezelfde periode dateren ook de oudste archeologisch bekende kasteelterreinen. 
Hiermee vallen de vroegste ontginners opnieuw buiten beeld.

Om de ontwikkeling van de machtsverhoudingen in beeld te brengen, doorlopen we 
de volgende stappen. In paragraaf 8.2 wordt dieper ingegaan op de machtsverhoudingen 
binnen de Grote Waard. In paragraaf 8.3 zoomen we in op de situatie in het studiegebied. 
Om hierbij de grote lijn te kunnen aanhouden, is ervoor gekozen om dit te doen aan de 
hand van drie peiljaren: voor 1200, rond 1350 en 1450. De gekozen jaartallen zijn inge-
geven door de beschikbaarheid van historisch bronnenmateriaal dat enig houvast biedt. 
Rond 1350 werd de erfenis van Willem van Duvenvoorde opgesteld en verdeeld. Hierdoor 
zijn we voor die periode goed geïnformeerd over wie er waar bezit had. Het jaar 1450 mar-
keert het einde van de onderzochte periode.

De oudste aanwijzingen voor kerkelijk en landsheerlijk bezit in het studiegebied da-
teren uit de twaalfde eeuw. Hier begint dan ook de beschrijving van de ontwikkeling in 
machtsverhoudingen in het studiegebied.

8.2 Machtsverhoudingen binnen de Grote Waard

De microregio van de Langstraat besloeg ten tijde van de Grote Waard ongeveer de helft 
van de veenzijde van de Waard. In deze paragraaf worden de machtsverhoudingen in dit 
gebied weergegeven voor zover we daar historisch grip op hebben. Daarbij is een onder-
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verdeling gemaakt in de kleizijde van de Grote Waard, de westelijke zijde en als derde de 
oostelijke veenzijde. Het studiegebied zelf komt in paragraaf 8.3 aan bod.

Kleizijde

Ten noorden van de Maas in de Grote Waard kunnen we een onderscheid maken tussen 
een westelijke zone en een oostelijke zone. De westelijke zone is het gebied rondom de 
waterlopen Dubbel en Dusse. De oostelijke zone komt in grote lijnen overeen met het te-
genwoordige Land van Heusden en Altena.

De westelijke zone werd grotendeels gevormd door het stroomgebied van de Dubbel. 
De lokale machthebbers, (West)Friese graven die later graven van Holland werden ge-
noemd, breidden vanaf de tiende eeuw hun goed ten westen van de Dubbel uit.2 Daarbij 
kwamen zij geregeld in conflict met de bisschop van Utrecht die van oudsher bezittingen 
had in het veengebied. In een poging de invloed van de graven te beteugelen, schonk de 
bisschop gedurende de twaalfde eeuw veel van zijn bezittingen aan kloosters en kapittels. 
De bisschop hoopte dat die hun invloed in het gebied zouden doen gelden en inkomsten 
zouden generen ten voordele van de bisschop.

De ontginningen rondom de Dubbel werden voorvarend ter hand genomen en hiermee 
ontstonden onder meer de nederzettingen van Dordrecht-Dubbeldam en Dordrecht-Ge-
zondheidspark die in de hoofdstukken 4 en 5 aan de orde kwamen. De bisschop slaagde 

2  Voor dit en het volgende: ’t Jong, ‘Het troetelkind der Dortenaren’, 15-16.

Afb. 8.1 In 2013 werden de resten gevonden van een tot dan toe nog niet onderzocht kasteelterrein: een 
grafelijke ronde waterburcht te Giessen (foto auteur).
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er echter niet in de invloed van de Hollandse graaf in te perken. Vanaf de elfde of twaalfde 
eeuw was dit deel van de latere Grote of Hollandse Waard leenroerig aan de graaf van Hol-
land. De initiatiefnemen voor de ontginningen zijn mogelijk edellieden geweest, maar ze-
ker in deze zone kan het optreden van ondernemende types en van het patriciaat van de 
stedelijke nederzetting Dordrecht niet worden uitgesloten. De locatores in deze meest wes-
telijke zone zullen vooral uit laatstgenoemde groepen naar voren zijn gekomen.

Volgens Hendriks kwam de ontginning van het gebied rondom de Dusse vooral op 
gang door toedoen van de Hollandse graaf.3 Hendriks baseert deze conclusie op de aan-
wezigheid van een hoeve in Dussen die grafelijk bezit was. De ontginning van dit gebied 
vond plaats in de twaalfde eeuw en Hendriks veronderstelt dat de ontginning van het ge-
bied ver gereed moet zijn geweest toen de graaf in 1200 de hertog van Brabant als leen-
heer voor dit gebied moest erkennen. Ik kom hier in paragraaf 8.3 op terug.

In de oostelijke zone ziet Hendriks een ontwikkeling die vanaf de Karolingische periode 
was ingezet. Hier veronderstelt hij dat de lokale heren van Uitwijk, Rijswijk, Emmikho-
ven en Altena ieder de basis legden voor ontginningen en een eigen bezit of allodium op-
bouwden. Gedurende de twaalfde eeuw kwam het tussen deze vier heren tot een conflict. 
Altena wist het spel het handigst te spelen en behield vanaf de late twaalfde eeuw als eni-
ge invloed in het gebied. De van Altena’s brachten het gedurende de twaalfde eeuw onder 
andere tot adviseurs van de graaf en konden hun invloedsgebied uitbreiden tot Venloon.4

Westelijke veenzijde

In de loop van de twaalfde eeuw kreeg de veenzijde steeds meer Hollandse belangstel-
ling.5 In het gebied hebben in ieder geval Dirk II van Altena en zijn broer Willem van 
Horn bezittingen gehad. In 1230 droeg Dirk zijn bezittingen in Giessendam en Dordrecht 
en het kasteel Altena ten noorden van de Maas op aan de graaf, om ze daarna in leen terug 
te ontvangen.6 Hierbij wordt het kasteel een grafelijk leen.7 Twee jaar later moest Willem 
van Horn zijn bezittingen ten zuiden van de Maas opdragen aan de hertog van Brabant.8

Vanaf de dertiende eeuw ging de graaf van Holland zich intensief bemoeien met de uit-
gifte van de westelijke veenzijde. We kennen hier minder grote heren bij naam, al getuigt 
de hofstede van de heer van Drimmelen ervan dat lokale heren zich wel degelijk met hun 
woningen wisten te onderscheiden van andere bewoners en ontginners. De graaf gaf de 
nieuwe ambachten meestal uit aan de hoogste bieder. Gedurende de veertiende eeuw wist 
Willem van Duvenvoorde een aantal van deze ambachten te kopen en toe te voegen aan 
zijn bezittingen. Uiteindelijk werden sommige van deze bezittingen verkocht, andere gin-
gen over in handen van zijn bastaardkinderen, en weer andere werden na het overlijden 
van Van Duvenvoorde direct leenroerig aan het huis van Polanen. Polanen moest daar-
voor uiteraard nog steeds de Hollandse graaf als leenheer erkennen.

Oostelijke veenzijde

De oostelijke veenzijde, buiten het studiegebied, kunnen we kort kenschetsen als Heus-
dens gebied. Dit was tot aan de dertiende eeuw verdeeld tussen de graaf van Kleef en de 
graaf van Gelre. Binnen het gebied lagen daarnaast enkele kleinere allodia die ressorteer-
den onder de graaf van Holland.9 Gedurende de veertiende eeuw nam de macht van Gelre 
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en Kleef in dit gebied af en werd het een speelbal tussen Holland en Brabant. De oostelijke 
veenzijde van de Grote Waard kende dus tot in de veertiende eeuw andere spelers dan die 
we tegenkomen in het studiegebied.

Net als in het studiegebied blijven de bezitsverhoudingen ook binnen het grotere ge-
heel van de Grote Waard tot in de twaalfde eeuw een onduidelijk geheel. In de loop van 
de twaalfde eeuw hadden een aantal lokale heren zoals Van Altena en Horn die gebieden 
onder hun gezag. Deze lokale heren behoorden tot de hogere adel en waren vazallen van 
de Hollandse graaf. Kloosterbezit is in de westelijke veenzijde niet bekend, maar dat wil 
niet zeggen dat het er niet is geweest. De overdracht in 1200, waarbij de graaf van Holland 
het gebied in leen ontving van de Brabantse hertog, was waarschijnlijk een tijdelijk breuk 
in de Hollandse invloed. Hierop komen we nog terug. Nog in dertiende eeuw worden de 
bepalingen uit 1200 ongedaan gemaakt en komen de gebieden weer direct in handen van 
het Hollandse gravenhuis. Binnen het studiegebied is vast te stellen dat, anders dan in de 
rest van de veenzijde, ook inmenging vanuit het zuiden aanwezig was. De heren van Bre-
da vormen daarbij een tegenhanger voor de Altena’s en Van Horns. Voor het gebied tus-
sen Oosterhout en Dongen weten we dat voor de grenszone tussen beide bezittingen dui-
delijke markeerpunten werden gehanteerd, zoals de loop van de rivier de Donge.

8.3 Een leeg gebied stroomt vol

Na in de vorige paragraaf de politieke machtsverhoudingen binnen de Grote Waard uit-
een te hebben gezet, wordt in deze paragraaf dieper ingegaan op de situatie in het studie-
gebied zelf. Dit zowel voor de microregio van de Langstraat als die van de zuidelijke zand-
rand. Geschreven bronnen zijn tot in de veertiende eeuw schaars.

Tot 1200

Anders dan op basis van de archeologische gegevens kan worden verwacht, bevindt de 
oudst vermelde nederzetting zich niet op de zuidelijke zandrand. De oudste vermelding 
betreft namelijk Baardwijk, dat aan de oostrand van het studiegebied ligt.10 Baardwijk 
hoort tot de meest zuidelijke van de bezittingen van de abdij van Sint-Truiden in het ge-
bied van het Land van Heusden en Altena.11 Recent heeft Toorians nog geconstateerd dat 
we de plaatsnaam Baardwijk niet goed kunnen verklaren.12 De meest gangbare verklaring 
wordt gezocht in een uitleg van ‘baard’ als rand in het landschap en wijk als (handels)

3   Voor dit en het volgende: Hendriks, Archeologie en bewoningsgeschiedenis, 121-127.
4   Hendriks, Archeologie en bewoningsgeschiedenis, 127
5   Leenders, Van Turnhoutervoorde, 387.
6   Kruisheer (red.), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, 498, nr 100 (29 maart 1230).
7   Kruisheer (red.), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, 504, nr 108 (7 mei 1230).
8   Camps (red.), Oorkondenboek van Noord-Brabant I, 230-231 nr 155 (8 februari 1232).
9   Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, 4-6.
10   Barduvich 1134: Künzel, Blok en Verhoeff, Lexicon van Nederlandse toponiemen, 75.
11   Bijsterveld, ‘Een zorgelijk bezit’, 10.
12   Toorians, Zandloper, 59.
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plaats. Op basis van de hoogtekaart die eerder in hoofdstuk 3 aan de orde kwam, is deze 
verklaring nog niet zo evident. Baardwijk op de huidige locatie ligt weliswaar enigszins 
op de noordelijke flank van de lage dekzandrug, maar het is zeer de vraag of dit de land-
schappelijke situatie weergeeft op het moment dat de nederzetting haar naam kreeg. Eer-
der kan worden verondersteld dat Baardwijk als nederzetting elders lag en dat de naam 
de landschappelijke situatie van die eerdere nederzetting weergeeft. Dat kan de zuidelijke 
oeverwal van de Maas zijn geweest, maar ook andere plaatsingen zijn mogelijk. Hoppen-
brouwers situeert Baardwijk als onderdeel van een nederzettingspatroon samen met Els-
hout en Haarsteeg onder het land van Heusden.13 Als onderdeel van de huidige gemeente 
Waalwijk ligt de kern van Baardwijk nog steeds excentrisch van Waalwijk en Besoyen. Uit 
de kadastrale minuut blijkt dat de ruimte tussen Waalwijk en Baardwijk zich pas in de ne-
gentiende en twintigste eeuw vulde met eenvoudige woningen en fabrieksterreinen. Tot 
dan toe was het als afzonderlijke nederzetting nog duidelijk herkenbaar op de kaart en in 
het landschap.

In de studies van Hendriks en Hoppenbrouwers wordt Baardwijk behandeld als respec-
tievelijk een onderdeel van het kloosterbezit van Sint-Truiden en als één van de Heusden-
se dorpen.14 Als Barduvich komt het voor in de twaalfde-eeuwse kroniek van de abdij van 
Sint-Truiden.15 De abdij beschikt dan over de tiendheffing op diverse landerijen waaronder 
Baardwijk. Rooms-koning Willem II, graaf van Holland, bevestigt de abdij vervolgens in 
1250 in haar bezittingen en beleent de abt en diens opvolgers met de voogdij van de goe-
deren en lieden rondom Aalburg.16 Het bezit in Baardwijk kan daarbij worden beschouwd 
als onderdeel van een groter complex bezittingen rondom Aalburg. Een dergelijk bezit is 
niet uitzonderlijk.17 Zo heeft ook de abdij van Berne eigendommen in het gebied, zoals 
blijkt uit een oorkonde uit het eerste kwart van de dertiende eeuw.18

De kern van dit bezit van Sint-Truiden gaat volgens Hendriks terug op twee oude do-
meinen van de graaf van Holland in Aalburg.19 In zijn laatmiddeleeuwse fase zal het dorp 
meer georiënteerd zijn geweest op het nabijgelegen Elshout en Haarsteeg. Hoppenbrou-
wers zag deze drie nederzettingen als een ‘vooruitgeschoven’ nederzettingslijn vanuit het 
Heusdense gebied. Een koppeling tussen het laatmiddeleeuwse Waalwijk en Baardwijk 
was daarmee vanuit staatkundig opzicht haast onmogelijk geworden. De enige zaken die 
beide plaatsen gemeen hadden, waren een soortgelijke nederzettingsvorm, namelijk die 
van een streekdorp met naar twee zijden opstrekkende verkaveling, en de waterstaatkun-
dige noodzaak van de gemeenschappelijke Winterdijk.20

Voor de rest van het studiegebied is de oudste historische vermelding de oorkonde uit 
november 1200 waarin een deel van de microregio van de Langstraat wordt uitgegeven als 
Brabants leen aan de graaf van Holland. Deze oorkonde zegt dat Comes resignavit in manus 
ipsius ducis opidum Durtreth ex utraque parte aque Durtret(s)werde, Harredeswerde, Dusne, 
ac totam terram inter Strine et Walwic, hetgeen neerkomt op de erkenning door de graaf 
van Holland dat de Brabantse hertog zijn leenheer is voor de streek rondom Dordrecht en 
tussen Strijen en Waalwijk.21 Opmerkelijk is wel dat Geertruidenberg in deze oorkonde 
niet wordt genoemd. We kunnen dat mogelijk verklaren doordat Geertruidenberg op dit 
moment nog geen stad was, of doordat het in de oorkonde beschreven gebied wat noorde-
lijker moet worden gezocht. In dat laatste geval zou hier het gebied bedoeld kunnen zijn 
van de zuidelijke oeverwal van de Maas.

Voor de naam Waalwijk geeft Toorians als meest waarschijnlijke verklaring dat hier al 
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een kleinere groep mensen woonde voordat de ontginningen in de Langstraat van start 
gingen.22 De taal die deze groep gebruikte week dan af van die van de ontginners. In het 
kader van deze studie wil ik poneren dat de these van Toorians wellicht andersom even-
zeer geldig lijkt. Het zou in dat geval kunnen gaan om een groep ontginners die van el-
ders kwam en wiens taalgebruik daarom afweek van de ontginners of wellicht zelfs al de 
bewoners van Baardwijk. Dat zou dan betekenen dat een groep Vlamingen, Hollanders of 
Brabanders zich vestigde op enige afstand van Baardwijk, waar men op dat moment een 
andere taal gebruikte. Zoals ook in andere studies al is aangegeven, geeft de naam Waal-
wijk genoeg aanleiding voor speculatie en moeten we er vanuit gaan dat we deze niet met 
zekerheid kunnen verklaren. Indien bij archeologisch onderzoek met zekerheid de locatie 
kan worden bepaald van het elfde-eeuwse en mogelijk nog oudere Waalwijk dan zijn er 
nieuwe argumenten om opnieuw naar een naamsverklaring te kijken.

Geertruidenberg, Oosterhout en Steelhoven werden voor het eerst genoemd in de stads-
rechtverlening van Geertruidenberg uit 1213.23 We gaan er daarbij vanuit dat het in 1213 
verworven marktrecht de bevestiging is van een toen al bestaande markt nabij het Fernbe-
zitz van de abdij van Thorn van Geertruidenberg (zie ook paragraaf 2.5). In 1232 komen 
we dan Waalwijk weer tegen wanneer Diederik van Altena afstand doet van de heerlijk-
heid, dominium et iurisdictionem de Walewijc, ten gunste van de Brabantse hertog.24 In 1232 
doet de hertog vervolgens afstand van het patronaatsrecht van de kerken van Walewic, nec-
non de Lon (Loon op Zand) et de Onen, ofwel Drunen.25 Daarmee hebben we dan ook de 
oudste vermelding van Venloon ofwel Loon op Zand. Als laatste wordt in 1269 melding 
gemaakt van Dongen, al is niet duidelijk of hier de nederzetting of het stroomgebied van 
de rivier is bedoeld.26 Zeker weten we dat wel voor een oorkonde waarin Dongen het mid-
delpunt is van een geschil dat diende voor het hof in Herentals. Aanleiding voor de on-
enigheid vormde de verkoop van de lage rechtspraak van Dongen aan Wouter Volkaart 
door Willem van Horn en Altena.27 Raamsdonk, tot slot, komen we in 1273 voor het eerst 
tegen in een historische bron.28 De andere dorpen duiken pas op in verschillende oorkon-
den uit het tweede kwart van de veertiende eeuw of later.

Archeologisch gezien zijn er slechts incidenteel aanwijzingen voor de aanwezigheid 
van een mogelijke locator of grootgrondbezitter. De oudste archeologische aanwijzing is 
een huisplattegrond in Oosterhout-Vrachelen 3, erf 1. Gebouw 10 werd hier in 1998 opge-

13   Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, 40.
14   Hendriks, ‘De oerparochie van Aalburg’; Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving.
15   Hendriks, ‘De oerparochie van Aalburg’, 6.
16   Kruisheer (red.), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, 524-529, nr 858 (9 mei 1250).
17   Bijsterveld, ‘Van Taxandrië naar de Kempen’, 67.
18   Camps (red.), Ooorkondenboek van Noord-Brabant I, 202, nr 133 (eerste kwart 13de eeuw).
19   Hendriks ‘De oerparochie van Aalburg’, 6.
20   Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, 40.
21   Koch (red.), Ooorkondenboek van Holland en Zeeland I, 407-414, nrs 244 en 245.
22   Toorians, Zandloper, 58-59.
23   Koch (red.), Oorkondenboek van Holland en Zeeland I, 510-513, nr 334 (21 september 1213).
24   Camps (red.), Oorkondenboek van Noord-Brabant I, 230-231, nr 155 (8 februari 1232).
25   Camps (red.), Oorkondenboek van Noord-Brabant I, 252-253, nr 174 (1 april 1233 - 22 april 1234).
26   Camps (red.), Oorkondenboek van Noord-Brabant I, 402-404, nr. 317( 4 mei 1269).
27   Cerrutti, Middeleeuwse rechtsbronnen I, 48-51, nr 64 (20 februari 1287; Paasstijl).
28   Kruisheer (red.), Oorkondenboek van Holland en Zeeland III, 734-735, nr 1642 (23 augustus 1273).
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Afb. 8.2 Gebouwplattegrond 10 tijdens de opgravingen Oosterhout-Vlindervallei door de gemeentelijke 
dienst in 1998 (foto archief gemeentelijke archeologische dienst).

Afb. 8.3 Globaal beeld van het studiegebied omstreeks 1200. In rood de gebiedsdelen die in bezit waren 
van de graaf van Holland, maar waarvoor hij de hertog als leenheer moest erkennen. In geel het bezit van 
de familie Van Horn en Altena. In groen het gebied dat later Oosterhout werd en in lichtblauw het gebied 
rondom Heusden, met Baardwijk.
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graven en wijkt met een lengte van 30,6 meter sterk af van de in totaal 95 teruggevonden 
gebouwplattegronden. Het is verleidelijk om in deze grote boerderij een leidend figuur 
van de nederzetting te zien. Hoe groter het huis, des te groter de sociale status, zouden 
we kunnen denken. Bij gebrek aan aanvullende elementen zoals een dubbele of zelfs en-
kele greppel of brede sloot kan vooralsnog alleen worden geconcludeerd dat dit gebouw 
uitzonderlijk groot is geweest. Bovendien kan dit gebouw bij gebrek aan daterend vondst-
materiaal alleen ruim worden gedateerd in de elfde of het begin van de twaalfde eeuw. De 
toewijzing van gebouw 10 aan een lokale grootgrondbezitter moet daarom een veronder-
stelling blijven. Een parallel met veennederzettingen uit dezelfde tijd, waar in het lint van 
hoeves een uitzonderlijk groter kavel of een grotere boerderij een sterk argument voor een 
locator-woning zou vormen, is op het zand helaas niet zo eenvoudig te trekken.

Wanneer we proberen ons de machtsverhoudingen binnen het studiegebied omstreeks 
1200 voor te stellen, dan ontstaat globaal het beeld van afbeelding 8.3. In het noorden is 
in rood weergegeven waar de Hollandse graaf de Brabantse hertog tijdelijk als leenheer 
moest erkennen. Ten westen daarvan de kleine nederzetting Geertruidenberg, die in deze 
periode mogelijk als marktplaats en Fernbesitz van de abdij van Thorn is ontstaan. Hele-
maal rechtsboven en in blauw het gebied rondom Baardwijk dat onder invloed stond van 
het land van Heusden en de abdij van Sint-Truiden, maar ook van de hertog van Gelre. 
Het zuidelijk gedeelte is verdeeld in het grotendeels nog onontgonnen gebied onder het 
gezag van Willem van Horn en Altena met ten westen daarvan in lichtgroen het gebied 
van de huidige gemeente Oosterhout. Hiervoor heeft Leenders recent nog vastgesteld dat 
dit gebied in de dertiende eeuw was verdeeld onder de abdij van Thorn, de heer van Breda 
en Schoten en de orde van de tempeliers.29 In afbeelding 8.3 blijven nog grote delen niet 
ingevuld. Enerzijds omdat ons over die gebieden gegevens ontbreken en anderzijds om-
dat in het gebied nog wildernis, onontgonnen gebieden, aanwezig moeten zijn geweest.

De periode rond 1350

Over de machtsverhoudingen aan het begin van de dertiende eeuw zijn we fragmenta-
risch ingelicht. Wat gebeurde er in de periode daarna? Als tweede ijkpunt is gekozen voor 
het midden van de veertiende eeuw. In die periode, ongeveer tussen 1340 en 1370, werd de 
erfenis van Willem van Duvenvoorde geregeld. Daardoor beschikken we over talrijke his-
torische bronnen waarmee we deels ook de bezitsverhoudingen voor de vroege veertiende 
eeuw en voor de dertiende eeuw kunnen reconstrueren. Het goederencomplex dat Van 
Duvenvoorde door aankoop en politiek gemanoeuvreer had weten te veroveren op wilder-
nis, graaf en hertog viel na zijn dood in 1353 tijdelijk weer uiteen. Deze grootgrondbezitter 
uit het graafschap Holland, die het bracht tot kamerling van de graaf en vertrouwensman 
van de hertog, liet uit zijn huwelijk geen wettige nakomelingen na. Daarmee viel veel van 
zijn bezit terug aan de graaf en aan het huis van Polanen. Kleinere eenheden daarbinnen 
waren erfgoederen aan enkele van zijn bastaardkinderen die binnen één of twee genera-
ties alsnog aan het huis van Polanen en later het huis van Nassau kwamen.

Het gebied ten zuiden van de lage centrale dekzandrug en ten noorden van de hoge dek-
zandrug waarop nu Oosterhout, Dongen en Loon op Zand liggen, was aan het begin van 

29   Leenders, ‘Zoe lanck ende breedt’, 125-126.
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de dertiende eeuw waarschijnlijk nog grotendeels wildernis. Langzamerhand werd dit ge-
bied gedurende de veertiende eeuw in ontginning genomen ten behoeve van landbouw-
gronden en later voor de turfwinning.30

De oudst bekende heer in het studiegebied is Willem II van Horn als heer van Venloon. 
Klaversma heeft de geschiedenis van deze familie opnieuw uiteengezet.31 Dankzij zijn kin-
derloos overleden oom, Dirk III van Altena, verwierf Willem I van Horn in 1242 omvang-
rijke bezittingen in het Land van Heusden en Altena. De familie zou vanaf dat moment 
bekend staan als Van Horn en Altena, met als familieburcht kasteel Horn in de huidige 
provincie Limburg. Vanaf ongeveer 1258 was deze familie beleend met de ondervoogdij 
over de abdij van Thorn.32 Willem I werd opgevolgd door zijn zoon Willem II en het is 
deze Willem II die we tegenkomen in Dongen en Venloon.33 De hertog van Brabant had 
in 1269 zijn wildernisregaal benut om het gebied tussen Venloon en Dongen ten oosten 
van de rivier de Donge in leen uit te geven aan Willem II van Horn en Altena. Deze gaf 
een deel van zijn verworven gebied vervolgens zelf weer in leen uit, aan Gerard Ysga.34 
Deze Ysga ontving de belening uit handen van Horn in ieder geval vóór 1288, want in dat 
jaar gaf Willem van Horn onder andere de lage rechtspraak in Dongen in leen aan Wou-
ter Volkaert.35 De erven van Ysga verkochten in dat jaar ook hun bezittingen aan Volkaert. 
Deze Volkaert was niet de eerste de beste edelman: hij was rentmeester van de hertog van 
Brabant en hij zal brood hebben gezien in de uitgifte van de vele veengronden die Don-
gen in de dertiende eeuw rijk was. Hierbij verzamelde Volkaert aan het einde van de der-
tiende eeuw bezittingen die de kern vormen van wat later de gemeente Dongen zou wor-
den. Naast de rentmeester van de hertog probeerde ook de Hollandse graaf delen te laten 
ontginnen: in 1293 gaf de graaf aan Steven van Waalwijk als locator enkele gronden aan de 
Ham in Dongen in erfpacht. Het ging daarbij om vijftien hoeves aan onontgonnen land.36 
Zo zien we in de tweede helft van de dertiende eeuw in zowel de microregio van de Langs-
traat als ook op de zandrand een gebied dat duidelijk in ontginning en ontwikkeling is. 
Zoals blijkt uit de uitgifte van gronden aan de Ham werd ook vanaf de zandrand het noor-
delijk daarvan gelegen veengebied in cultuur gebracht.

Naast het gebied van Venloon ontwikkelde ook het zuidwestelijke deel van het studie-
gebied zich. Willem van Duvenvoorde smeedde delen van Dongen en Oosterhout aaneen 
door grote gebieden op te kopen van hun voormalige eigenaars. Andere stukken ontving 
hij van de hertog in leen. De ontginningen die hij al eerder in eigendom had verworven, 
vormden de basis voor zijn rijkdom. Hier wreekt zich het probleem dat in het hele gebied 
vele grenzen door elkaar heen lopen. Bij de verwerving van bepaalde bezittingen is daar-
door niet altijd duidelijk wat nu precies werd verworven en hoe we die gebieden tegenwoor-
dig geografisch kunnen duiden. Leenders stelde in 2009 vast dat er nabij het huis Strijen 
in Oosterhout niet minder dan vijf soorten grenzen lagen.37 De eerste lag wat noordelijker 
dan het kasteel en was de grens tussen het graafschap Holland en het hertogdom Brabant. 
Een tweede grens was die tussen het hoge rechtspraakgebied van enerzijds de heer van 
Breda in Oosterhout en anderzijds van de graaf in Geertruidenberg en Raamsdonk. Ook 
de grens tussen de parochies van Oosterhout, Raamsdonk en Geertruidenberg lag in de 
directe omgeving van het kasteel. Een vierde grens was die tussen de gemene weiden van 
Geertruidenberg en Oosterhout en als vijfde en laatste was er de grens van het marktrecht 
van Geertruidenberg. Ook die laatste grens liep juist ten noorden van het kasteel langs.38

Van Duvenvoorde werd bij zijn aantreden rond 1322 geconfronteerd met deze warboel 
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van bezittingen en rechten. Hij slaagde erin binnen een periode van circa tien jaar de no-
dige bezittingen te verwerven en duidelijkheid te scheppen. Niet alle gronden verwierf hij 
overigens door koop of belening. Als heer van Oosterhout gooide hij het op een akkoordje 
met de bestuurders van Geertruidenberg en door een uitruil van gronden veranderde hij 
de situatie tussen Oosterhout en Geertruidenberg. In hoeverre hij daarbij grootschalige 
ingrepen in het landschap heeft verricht, zoals Zijlmans veronderstelt, is niet duidelijk 
(zie paragraaf 3.5).

Aan de noordzijde van het studiegebied was Geertruidenberg in 1213 Hollands gewor-
den en was er van een aantoonbare invloed van de abdij van Thorn geen sprake meer. 
Door de invloed van Van Duvenvoorde op de inrichting van de stad met de grafelijke 
burcht en de nieuwe landroutes ten zuiden van de stad zal de grenssituatie in het gebied 
tussen Geertruidenberg en Oosterhout zijn veranderd. Maar niet alleen Van Duvenvoor-
de kan als drijvende kracht worden gezien: door toedoen van de Hollandse graaf was het 
stadsbestuur al rond 1319 begonnen met het moderniseren van de ommuring van de stad 
en het opnieuw vormgeven van de stedelijke nederzetting. In dat opzicht kunnen de ver-
richtingen van Van Duvenvoorde worden gezien als een logisch gevolg van een al eerder 
ingezette ontwikkeling. De mate waarin het gebied werd heringericht is uiteraard wel te 
danken aan de inspanningen van Van Duvenvoorde. Behalve landsheerlijke heren als de 
graaf en de hertog, zullen weinig andere edellieden of grootgrondbezitters over voldoende 
kapitaal hebben beschikt om een dergelijk werk uit te voeren.

In het tweede kwart van de veertiende eeuw verwierf de hertog van Brabant Heusden, 
ten koste van de graaf van Holland.39 Dit volgde op de periode 1290-1318, waarin het Land 
van Heusden achtereenvolgens bezit was van de graaf van Kleef, de graaf van Holland en 
de hertog van Brabant.40 Uiteindelijk kwam de Heusdense regio in 1357 bij het Verdrag 
van Bergen op Zoom alsnog in handen van de graaf van Holland die daarmee hij een aan-
eengesloten strook bezittingen langs de Maas verkreeg.41 Een uitzondering hierop vorm-
de de stad (en vanaf 1364 de Vrijheid van) Waalwijk die Brabants bleef. Hiermee behield 
Brabant aan de zuidzijde een toegang tot de Maas en de Grote Waard. Hoppenbrouwers 
heeft overtuigend aangetoond dat Brabant diverse lokale rechtsdistricten aan weerszijden 
van de Maas bezat, maar Waalwijk was het enige rechtsdistrict aan de zuidzijde van de ri-
vier.42 In de voor of in 1357 verworven gebieden was de graaf van Holland leenheer van de 
ambachten en dorpen in dit gebied. Het bezit hiervan werd vervolgens tegen betaling uit-
gegeven aan lokale heren, veelal afkomstig uit de lagere Hollandse adel.

30   Leenders, Van Turnhoutervoorde, 213.
31   Zie voor een samenvatting: Graef e.a., Kasteel Horn, 29-65.
32   Graef e.a., Kasteel Horn, 38.
33   Graef e.a., Kasteel Horn, 40.
34   Koopmanschap, ‘De heerlijkheid Dongen’, 41.
35   Koopmanschap, ‘De heerlijkheid Dongen’, 41.
36   Dijkhof e.a. (red.), Oorkondenboek van Holland en Zeeland V, 299, nr 2802 (7 juni 1293).
37   Leenders, ‘Zoe lanck ende breedt’, 130.
38   Leenders, ‘Zoe lanck ende breedt’, 130.
39   Van Asseldonk, De Meierij ontrafeld, 44.
40   Van Engen. ‘Heusden mijn, Mechelen dijn’, 9-11.
41   Van Asseldonk, De Meierij ontrafeld, 44.
42   Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, 29-33.
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bezittingen Willem van Duvenvoorde

de heren van Horn en Altena

Grote Waard

het hollandse blok

bezittingen Polanen-Nassau
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Afb. 8.4 De situatie omstreeks 1350. In paars het Hollandse blok aan de noordzijde. Heusden werd hieraan 
pas in 1357 toegevoegd. In groen de bezittingen van Willem van Duvenvoorde en zijn nazaten, die als com-
plex leenroerig werden aan de Polanens. In rood het gebied van de heren van Horn en Altena. Dit kwam via 
een huwelijk in de veertiende eeuw in bezit van het huis van Abcoude.

Afb. 8.5 De situatie rond 1450. Van onontgonnen terreinen is haast geen sprake meer. Het centraal gelegen 
gebied dat rond 1200 nog relatief leeg leek, is compleet verdeeld in ambachten of anderszins. In vergelij-
king met 1350 zijn alle gronden ook daadwerkelijk ontgonnen ten behoeve van landbouw of het winnen van 
turf. De positie van Van Duvenvoorde is ingenomen door Polanen-Nassau. Het gebied van Loon op Zand 
is nu in handen van de familie van Haastrecht. Het gebied is een lappendeken van diverse kleinere am-
bachtsheren en enkele edellieden die zijn doorgedrongen tot de top van laatmiddeleeuwse samenleving.
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Wat opvalt op de kaart (afb. 8.4) in vergelijking met de situatie van honderdvijftig jaar 
eerder is de paarse strook tussen de noordelijke Hollandse strook met Geertruidenberg 
en het bezit van Van Duvenvoorde. In dit gebied ten zuiden van de Heidijk van de Grote 
Waard lag onder andere ’s Gravenmoer. Het is het restant van de wildernis – de wildernis 
die lag tussen de Grote Waard en de zandrand – die nog niet was ontgonnen en die zo-
wel door de graaf als door de hertog werd uitgegeven. Een oorkonde uit 1474 spreekt over 
moergronden die dan in Dongen nog als bezit van de heer aanwezig zijn.43 De heer van 
Dongen gaf hier tot in de zestiende eeuw nog grond uit, al zal de kwaliteit van dit veen 
ver zijn achtergebleven bij wat aan het begin van de ontginningsperiode kon worden ge-
dolven.

Rond 1450
Tegen het midden van de vijftiende eeuw was er niet veel veranderd in het studiegebied. 
De grootste verandering was opgetreden in het zuidoosten. Na eeuwenlang in het be-
zit geweest te zijn van de Van Horn en Altena’s kwam hier een nieuwe heer: Paulus van 
Haastrecht. Als edelman uit de lagere Hollandse adel had hij zich weten op te werken tot 
een niveau net onder de status en positie van Van Duvenvoorde. Van Haastrecht bekleed-
de met regelmaat het schoutambt van ’s-Hertogenbosch en laveerde in het begin tussen 
het Hollandse gravenhuis en hertogin Johanna van Brabant. Uiteindelijk werd hij in het 
graafschap beschuldigd van fraude en verdween hij uit Holland. De heren van Haastrecht 
bleven wel een grote rol spelen binnen het hertogdom en in de stad ’s-Hertogenbosch. 
Ook behielden zij lang hun binding met en titel als heren van Loon op Zand.

Veel van de rond 1350 door kinderen van Van Duvenvoorde verworven bezittingen vie-
len door de leenconstructie terug aan de Polanens. Dit was in een groot aantal gevallen al 
zo geregeld in het testament van Willem van Duvenvoorde. Zijn bastaardkinderen raakten 
in de veertiende eeuw financieel aan de grond of stierven zonder wettige nakomelingen. 
Ook liepen de inkomsten uit het gebied terug doordat veel gronden al waren ontgonnen 
en de oogsten als gevolg van bodemdegradatie steeds minder opbrachten. Anderzijds wa-
ren de veengronden ver ontgonnen en leverden zij weinig turf meer op voor de handel 
met de steden.

Het gebied dat Willem van Duvenvoorde had bijeengebracht en dat in de laatste jaren 
van zijn leven weer versnipperd raakte, kwam in de loop van de late veertiende en de vijf-
tiende eeuw weer bijeen onder de Polanens en via hen onder de Nassau’s. Dit geldt voor 
zowel de grotere bezitscomplexen als Oosterhout en Dongen als voor de kleinere zoals 
Drimmelen. Aan de noordkant van het studiegebied lag de Hollandse stad Geertruiden-
berg en ten oosten daarvan de Langstraat. De Langstraat was een keten van kleinere am-
bachten met afzonderlijke ambachtsheren of ambachtsvrouwen behorende bij de top of 
subtop van de Hollandse adel. Ook Baardwijk was een onderdeel van deze keten. Ooster-
hout en Dongen waren landelijke nederzettingen met een eigen kasteel. De gerechtsheer 
daar was de graaf van Nassau die vanuit Breda de scepter zwaaide over zijn Brabantse be-
zittingen. Loon op Zand had met Van Haastrecht een eigen heer, een situatie die nog en-
kele eeuwen zo zou blijven voortbestaan. Van een lege wildernis was geen sprake meer.

43   Cerrutti, Middeleeuwse rechtsbronnen, 588, nr 782 (14 juni 1474).
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Samenvattend

Op basis van de gereconstrueerde kaartbeelden voor 1200, 1350 en 1450 kunnen we de 
volgende ontwikkeling schetsen. In het studiegebied zijn in ieder geval vanaf de twaalfde 
eeuw twee kloosters actief op eigen bezittingen. De abdij van Thorn beschikte over een 
kleine nederzetting en mogelijk een markt in Geertruidenberg. De abdij van Sint-Truiden 
had bezittingen in of rondom Baardwijk. Over de aard en omvang van de bezittingen in 
Geertruidenberg tasten we nog compleet in het duister, maar op basis van archeologi-
sche gegevens zijn deze nu wel nader te duiden. Dat er in de rest van het studiegebied 
bezit aanwezig was, is vrij duidelijk. De nederzettingssporen op de Markt in Oosterhout 
en Oosterhout-Vrachelen tonen duidelijk aan dat daar werd gewoond. Ook het noordelijk 
gelegen gebied was bewoond. Dit blijkt uit vondstmateriaal uit de elfde en twaalfde eeuw 
van Steelhoven en Geertruidenberg. De namen van de lokale heren en de wijze waarop 
hun bezittingen waren georganiseerd, zijn echter niet bekend. Vanaf de twaalfde eeuw 
zullen de graaf van Holland en de hertog van Brabant zich meer en meer zijn gaan roeren 
in dit gebied. Formeel sluitstuk van deze bemoeienis is de belening van het gebied tot en 
met Waalwijk door de hertog aan de graaf in 1200.

In de loop van de dertiende eeuw komen we in de historische bronnen voor het eerst 
grotere heren tegen. Grootgrondbezitters zagen de noodzaak in om hun bezit schriftelijk 
te laten vastleggen. Voor de lagere adel en andere grondbezitters zal dit minder vanzelf-
sprekend zijn geweest of zijn de oorkonden niet bewaard gebleven. De verwerving van 
gronden door de grotere edellieden binnen het gebied gaat echter ook ten koste van de-
zelfde groep: voor de nieuw verworven bezittingen moest de graaf of de hertog worden 
erkend als leenheer. Zo moest bijvoorbeeld Horn in 1232 zijn bezittingen in Waalwijk en 
Drunen in leen opdragen aan de hertog. De hertog gaf vervolgens de kerkelijke tienden 
niet terug aan Horn, maar hij schonk die aan een van zijn dan nog jonge kloosterstichtin-
gen. De opbrengsten uit Waalwijk gingen hierdoor naar de abdij van Tongerlo. Hiermee 
lijkt ten aanzien van het Fernbesitz van abdijen een herhaling van zetten op te treden. Wel 
wordt verondersteld dat de nieuwe, in de dertiende eeuw gestichte kloostergemeenschap-
pen veel actiever en voortvarender zijn omgegaan met hun ver weg gelegen bezittingen.44

De lokale grondbezitters gaven gedurende deze periode van 1200 tot 1350 een groot deel 
van hun bezittingen af aan de landsheer. De wildernis werd meer en meer in ontginning 
uitgegeven en slonk aanzienlijk in omvang. Alleen grootgrondbezitters zoals Willem van 
Duvenvoorde waren in staat de agenda van het graafschap of hertogdom te beïnvloeden. 
Van Duvenvoorde wist een groot deel van zijn rijkdom te verwerven uit bezit dat hij bin-
nen het studiegebied had. Dit gold zeker voor de vroege fase van zijn opkomst rond 1322 
en mogelijk in wat mindere mate na 1340.

Gedurende de periode van 1350 tot 1450 wordt het grondbezit verdeeld onder de Hol-
landse en Brabantse adel. Van Haastrecht met Loon op Zand en Brederode met Waalwijk 
zijn hiervan de duidelijkste voorbeelden. In de periode tussen 1325 en 1450 wordt het stu-
diegebied onderdeel van het krachtenspel van verschillende politieke agenda’s. Ondanks 
het feit dat het zich bevond in het grensgebied van hertogdom en graafschap, is de ver-
deling van het gebied grotendeels langs niet-militaire wijze geregeld. Grondaankopen en 
huwelijken bleken succesvollere methodes, enkele kleine schermutselingen zoals in 1304 
daargelaten.
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Pas vanaf de veertiende eeuw worden, dankzij het archief van Willem van Duvenvoorde, 
de machtsverhoudingen duidelijker. Dit archief bleef via de Van Polanens grotendeels be-
waard en staat tegenwoordig bekend als het archief van de Nassause Domeinraad. Tegen 
1450 blijkt het studiegebied dan in zijn geheel verdeeld en ingericht. Voor de dertiende 
eeuw ontbreken helaas de archeologische en dikwijls ook de historische gegevens. Pas te-
gen het midden van de veertiende eeuw wordt het mogelijk de machtsverhoudingen geo-
grafisch en archeologisch wat beter in beeld te krijgen, en wel in de vorm van adellijke 
huizen.

8.4 Adellijke huizen

Binnen het studiegebied waren verscheidene grote heren met bezitscomplexen aanwezig. 
De begrenzingen van deze gebieden kennen we maar gedeeltelijk en vaak alleen op ba-
sis van latere reconstructies. Om archeologisch meer greep te krijgen op de ligging van 
de verschillende bezittingen, gaan we in deze paragraaf dieper in op een van de onderde-
len van het adellijke bezit dat we archeologisch kunnen onderzoeken: het kasteelterrein.

Binnen het studiegebied komen kastelen in diverse vormen voor. Zij variëren van mili-
taire burchten tot eenvoudig omgrachte, stenen zaalhuizen. Zoals Van Beek in 2010 stel-
de, hebben adellijke huizen met elkaar gemeen dat het gaat om door de adel bewoonde ge-
bouwen met een hoge status.45 De heren ontleenden status aan de verschijningsvorm en 
de omvang van het kasteelterrein. Van Beek stelde deze definitie op voor kasteelterreinen 
in Oost-Nederland, maar deze is zeker ook bruikbaar binnen dit studiegebied.

De kasteelterreinen dienden niet alleen als woning, maar ook voor opslag van landbouw- 
producten die als pacht waren afgedragen. Een deel hiervan werd vervolgens opnieuw 
verdeeld als afdracht naar de landsheer. Totdat de geldeconomie het feodale systeem van 
pachtgoederen had vervangen was redistributie van have en goed één van de belang-
rijkste activiteiten op het kasteelterrein. Naast de woon- en distributiefunctie speelde 
in beperkte mate ook de beschermfunctie van kasteelterreinen een rol. De noodzaak 
om verdedigbaar te zijn, heeft invloed hebben gehad op de ontwikkeling van sommige 
kasteelterreinen binnen het studiegebied dat zeker tot aan het begin van de veertiende 
eeuw een vaak betwist grensgebied was. De Hollands-Brabantse conflicten over Heus-
den zorgden tot in de veertiende eeuw voor onrust. Dit gaf aanleiding tot de bouw van 
militaire burchten.

De opkomst van de familie Van Duvenvoorde is al vaker aan de orde geweest. Willem 
van Duvenvoorde ‘verzamelde’ adellijke huizen en liet er ook een aantal bouwen. Uitein-
delijk zouden de kasteelterreinen die hij bezat door vererving overgaan op de Polanens. 
Daarbij bleef over het algemeen de graaf of hertog de uiteindelijke leenheer. Het lukte Van 
Duvenvoorde om enkele grotere complexen, namelijk die van Oosterhout en Dongen, te 
vermaken naar respectievelijk een bastaardzoon en een bastaarddochter. Ook verkocht hij 
kort voor zijn dood een aantal van zijn omgrachte hofstedes aan zijn bastaardkinderen. 
Die kinderen waren over het algemeen getrouwd met telgen van de lokale, lagere adel. 

44   Bijsterveld, ‘Een zorgelijk bezit’.
45   Van Beek, Reliëf in tijd en ruimte, 98.
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Een duidelijk voorbeeld hiervan is het huwelijk van Willem van Duvenvoordes bastaard-
dochter Clemence met de tweede ambachtsheer van Drimmelen.

Andere hofstedes gingen door toedoen van Van Duvenvoorde op in een groter geheel, 
zoals die van de heer van Wieldrecht die de basis vormde voor het veertiende-eeuwse kar-
tuizerklooster. De bebouwing op en rond deze hofstede zal zijn gesloopt of geïncorpo-
reerd in de eerste fase van het klooster. Door verbouwingen, en uiteindelijk bij de nieuwe 
inrichting van het terrein, werden de vroeg veertiende en mogelijk nog dertiende-eeuw-
se gebouwen gesloopt. Daarmee verdween een tastbaar relict uit de voorgaande ontgin-
ningsfase definitief. Archeologische en soms ook bouwhistorische waarnemingen zijn 
dan onze enige bronnen. In de hierna volgende paragraaf worden de nog bekende kas-
teelterreinen binnen het studiegebied beschreven aan de hand van het meest recente on-
derzoek. Aan het eind van deze paragraaf zal de ontwikkeling binnen het studiegebied 
worden vergeleken met de ontwikkeling van enkele nabij gelegen kasteelterreinen waar-
van mag worden verondersteld dat zij een soortgelijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. 
Het gaat om de burcht van Breda, het Huis te Merwede en een hofstede of moated site in 
de huidige Sliedrechtse Biesbosch.

8.5 Kastelen en omgrachte hoeves binnen het studiegebied

Om de ontwikkeling van de in het studiegebied aanwezige kasteelterreinen te kunnen 
plaatsen, is het van belang om kort de ontwikkeling van het kasteel in Nederland te schet-
sen. De meest recente uiteenzetting daarover is in 1996 samengesteld door Janssen, Kyl-
stra-Wielinga en Olde Meierink.46 Deze publicatie heeft echter niet kunnen profiteren van 
wat er de laatste jaren is opgegraven, zoals het burchtcomplex van Sint-Oedenrode.47 De 
ontwikkeling van het kasteel in Nederland kan dan ook op basis van recentere inzichten 
op onderdelen worden genuanceerd. De hoofdlijnen van de door Janssen, Kylstra-Wielin-
ga en Olde Meierink geschetste ontwikkeling veranderen daarmee echter niet. Het betreft 
een ontwikkeling van mottekastelen uit de tiende eeuw via ronde en veelhoekige kastelen 
naar het type van het vierkante kasteel zoals we dat zien in de late dertiende eeuw. Uiter-
aard gaat niet aan iedere vierkante burcht een mottekasteel vooraf, net zo min als iedere 
motte uiteindelijk uitgroeide tot een vierkant kasteel. Gelijktijdig met de vierkante kas-
teelvariant ontstaan er bij de lagere adel woontorens, zaaltorens en uiteindelijk de com-
pacte zaaltorenkastelen. Die laatste bestaan in hun kern uit één of meer zaal- of woonto-
rens, waarna de bouwmassa met nieuwe elementen zoals bijgebouwen werd uitgebouwd 
tot een complex geheel. Ook zijn varianten bekend waarbij de kern een zaalbouw is die is 
opgenomen in een relatief kleine ringmuur. Gedurende de ontwikkeling van kasteelter-
reinen kwam de nadruk steeds minder te liggen op het militaire karakter en stonden het 
wooncomfort en prestige van de bewoners steeds meer centraal.48

Mottes en woontorens

Het vroegste kasteeltype, de motte, wordt gedateerd rond het jaar 1000.49 Binnen het stu-
diegebied zijn er archeologisch gezien geen mottekastelen bekend. De meest nabijgele-
gen voorbeelden zijn die in Almkerk van de heren van Altena en mogelijk een oudste fase 
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van de burcht van Breda van de heren van Breda. Ook voor Uitwijk, Rijswijk en Emmik-
hoven, alle drie in het Land van Heusden en Altena, is een motteburcht verondersteld.50 
Ronde of veelhoekige kastelen komen in het gebied en direct daarbuiten niet voor, waar-
bij we ervan uit gaan dat het grondplan van de burcht van Geertruidenberg vierkant was 
en niet rechthoekig. Strijen en Geertruidenberg zijn in hun kern waarschijnlijk vierkante 
burchten geweest. Strijen zou mogelijk een groot uitgevallen, vroeg en compact zaaltoren-
kasteel geweest kunnen zijn.

Binnen het studiegebied treffen we van de door Janssen, Kylstra-Wielinga en Olde Meie-
rink vastgestelde kastelen van de lagere adel alleen de woontorens en compacte zaaltoren-
kastelen aan. Daarnaast komen ook vaak versterkte, of in ieder geval omgrachte hofstedes 
voor. Deze zien Janssen, Kylstra-Wielinga en Olde Meierink als het sluitstuk van kastelen-
bouw in Nederland vanaf het midden van de vijftiende eeuw. Wel stellen zij dat het beeld 
van de verspreiding en verschijningsvorm van deze moated sites en of ‘steenhuizen’ nog 
tekortschiet. Dit is nog steeds het actuele beeld, al voegt dit onderzoek er mogelijk een 
veertiende-eeuwse datering aan toe.

46   Janssen, Kylstra-Wielinga en Olde Meierink (red.), 1000 jaar kastelen.
47   Voor dit en volgende: Peters en Van Genabeek, Sint-Oedenrode Kerkstraat.
48   Voor dit en volgende: Peters en Van Genabeek, Sint-Oedenrode Kerkstraat, 106-111.
49   Janssen, ‘’s-Hertogenbosch een novum oppidum’, 4.
50   Hendriks, Archeologie en bewoningsgeschiedenis, 126.

Afb. 8.6 Op enige afstand ten noorden van het studiegebied is een kleine heuvel het enige dat nog herin-
nert aan het mottekasteel van de heren van Altena (foto auteur 2010).
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Burchten en heerlijke woningen

Over een aantal woningen van grootgrondbezitters uit de dertiende en veertiende eeuw 
zijn we dankzij archeologisch onderzoek beter geïnformeerd. Zo kennen we binnen het 
studiegebied de burchten van Gansoyen, Geertruidenberg en Oosterhout. Op kleinere 
schaal zijn er de heerlijke woningen van Dongen en Loon op Zand. Als voorbeelden van 
moated sites zijn uit historische en iconografische bronnen de huizen van Besoyen en 
Waalwijk bekend. De hofstede van Drimmelen werd in 1976 deels opgegraven en Huis 
Zuidewijn bestaat nog steeds, zij het in een sterk verbouwde vorm. Een aparte categorie 
vormen de Oosterhoutse slotjes. Deze bevinden zich in een kring rondom de laatmiddel-
eeuwse kern van Oosterhout. Een aantal hiervan heeft nog een sterk kasteelachtig uiterlijk 
en in de bouwmassa van het huidige klooster Sint-Catharinadal gaat op grond van bouw-
historisch onderzoek een zogeheten ‘stenen kamer’ schuil.51 Enkel andere zijn verloren 
gegaan en kennen we alleen van historische afbeeldingen. Voor al deze slotjes kunnen 
we stellen dat er nog geen gelegenheid is geweest om deze archeologisch te onderzoeken, 
maar voor het lint van slotjes langs de Ridderstraat weten we uit historische gegevens dat 
sommige sterk zijn verbouwd. Andere zijn pas beduidend later aan dit lint toegevoegd. 
De slotjes Brakenstein, Limburg, Beveren en Borssele behoren tot de oudste. Zij hebben 
vanaf de veertiende eeuw en daarna gefungeerd als herenhoeve. Vanuit deze hoeves wer-
den de zuidelijke gronden ontgonnen. Deze ontginningen sloten niet aan bij de laatmid-
deleeuwse veenontginning op de rand van veen en zand, maar dateren uit de late veertien-
de en vijftiende eeuw. Omdat verdere gegevens, zowel archeologisch als bouwhistorisch, 
voor deze slotjes veelal ontbreken, blijven zij in deze studie verder buiten beschouwing.

Gansoyen

Kasteel Gansoyen werd in 1892 opgegraven en is daarmee de oudste opgraving binnen 
deze studie. Het onderzoek begon met het uitgraven van de zomerbedding voor de nieu-
we Bergsche Maas waarbij resten van het kasteel als plattegrond werden gedocumenteerd. 
De opmeting is zo nauwkeurig uitgevoerd dat uit de tekening veel is af te leiden.

Het kasteel stond op de noordoever van de oude Maasloop en werd waarschijnlijk ge-
bouwd in opdracht van hertog Jan III van Brabant. Door de ligging op de noordelijke oe-
ver van de Maas bevindt het kasteel zich strikt genomen juist buiten het studiegebied. 
Tijdens de hier onderzochte periode van 1100 tot 1450 behoorde het kasteel tot de Waal-
wijkse invloedsfeer daarom wordt het hier toch besproken. Aangenomen wordt dat het 
kasteel werd gebouwd tussen 1334 en 1340.52 In 1511 werd de burcht in opdracht van de 
landvoogdes geslecht, om vervolgens al in 1515 weer te worden opgebouwd. In 1829 wer-
den de kasteelgebouwen met uitzondering van de oostelijke ronde toren gesloopt. Deze 
werd opgenomen in een nieuw gebouwd landhuis, ongetwijfeld met gebruikmaking van 
bouwmaterialen afkomstig van de sloop.

Het kasteel werd gebouwd als een rechthoek met een lengte van 22 meter die door een 
dubbele binnenmuur wordt verdeeld. Op basis van de profieltekening kan worden veron-
dersteld dat de linker binnenmuur van latere datum is en dat het oostelijke gedeelte van 
het complex de oudste bouwfase is. Dit zou leidden tot een eerste fase voor het kasteel 
waarbij de bouwmassa bestond uit een rechthoekige zaalbouw van twaalf meter lang bij 
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51   Mosselveld, ‘Het slotje’, 225.
52   Van Loon en Aarts, ‘Gansoyen: het kasteel in de Maas’, 14.

Afb. 8.7  De originele tekening van de opgraving van kasteel Gansoyen wordt bewaard in de Brabant-Col-
lectie, Tilburg University. Deze opgraving uit 1892 is het oudst bekende archeologisch onderzoek binnen 
het studiegebied.

Afb. 8.8 Hypothetische recon-
structie van kasteel Gansoyen 
in haar vroeg veertiende-eeuwse 
verschijningsvorm. In rood de 
aangetroffen funderingen en in 
wit het veronderstelde verloop.
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tien meter breed met aan de oostzijde een ronde toren. De buitendiameter van deze toren 
bedroeg acht meter. In een tweede fase werd dan de zaalbouw met tien meter verlengd en 
afgesloten door een – in ieder geval in de fundering – ronde toren met een diameter van 
ongeveer 5,5 meter. Tijdens de opgraving werd echter vastgesteld dat de opbouw op deze 
ronde fundering die van een veelhoekige toren is. Van Loon en Aarts verklaren dit verschil 
in constructie door te stellen dat deze veelhoekige toren waarschijnlijk onderdeel is van de 
herbouw in de vroege zestiende eeuw.

Aan de noordwestelijke hoek wordt de rechthoek afgesloten met twee steunberen, wat 
niet het geval is aan de tegenoverliggende hoek zonder toren. Het oostelijk gedeelte be-
schikte over een uitbouw in een kleiner baksteenformaat. Het betreft hier waarschijnlijk 
de resten van een poorttorentje of een uitbouw die op een later moment aan het veer-
tiende-eeuwse kasteel is toegevoegd. Bij gebrek aan informatie over oversnijdingen in de 
funderingen van de zaalbouw tussen de oudste fase en een mogelijke westelijke verlen-
ging van het gebouw, blijft de oudste verschijningsvorm van kasteel Gansoyen een ver-
onderstelling. De door Van Loon en Aarts geschetste opbouw van een veelhoekige toren 
komt overeen met de afbeelding uit 1652 die van het kasteel bewaard is gebleven.53 De 
aan de zuidzijde van het kasteel aangetroffen voorburcht was rechthoekig en kende min-
stens twee fases. Deze voorburcht heeft een lengte van in ieder geval vijftig meter en een 
breedte van zeventien meter. Op de noordwestelijke hoek van de voorburcht bevond zich 
een kleine, smalle toren en aan de zuidoostelijke zijde een beerput. Op een prent van het 
kasteelterrein van de hand van Rademaker zijn aan de in 1892 aangetroffen funderingen 
geen gebouwen te koppelen.

Gansoyen past binnen het type van het compacte zaaltorenkasteel. Als de oudste fase 
inderdaad heeft bestaan uit een rechthoekige zaalbouw met één ronde toren, dan heeft de 
Hertog hier een destijds modern type weggezet om de dijk langs de Maas te kunnen be-
schermen. De kleine voorburcht had meer een militaire dan een duidelijke woonfunctie. 
De verdubbeling van het oppervlak van de hoofdburcht kan al vrij snel na de bouw van het 
oostelijk gedeelte zijn uitgevoerd. Dit is gebeurd door het spiegelen van de al bestaande 
bouwmassa, waardoor een voor Nederland unieke kasteelplattegrond ontstond. De bouw 
van dit kasteel in opdracht van hertog Jan III kan worden geplaatst tegen de achtergrond 
van de verwerving van Vlijmen, Engelen, Oud-Heusden en Hedikhuizen in 1334, in ruil 
voor de voorheen Brabantse lenen Heerewaarden, Zandwijk en Tiel.54 Met de bouw van 
Gansoyen bestendigde Brabant zijn rechten over voorheen Gelres gebied.

Afb. 8.9 Het vroeg in de zes-
tiende eeuw herbouwde kas-
teel Gansoyen zoals we dit uit 
het midden van de zeventiende 
eeuw kennen. Niet bekend is of 
ook de voorburcht werd terugge-
bouwd of werd vergroot.

9789087044954.pinn.Koopmanschap.pdf   306 24-02-15   16:02



 8.5 Kastelen en omgrachte hoeves binnen het studiegebied 307

Geertruidenberg

Over de burcht van Geertruidenberg is ook voor de daadwerkelijke vondst van de funde-
ringen in 2002 al veel gezegd en geschreven. Uit historische bronnen was dit kasteel be-
kend, maar niemand wist waar het had gestaan. Zijlmans heeft vanuit de Oudheidkun-
dige Kring ‘Geertruydenberghe’ en later ook op eigen titel veel onderzoek gedaan naar de 
ligging van de Bergse burcht.55 Wat begon met een zoektocht naar funderingen aan de 
zuidoostelijke zijde van de laatmiddeleeuwse stadskern, werd in 2002 bekroond met het 

53   Zie prent Rademaker II:116, in: Beelaarts van Blokland en Dumas, De kasteeltekeningen van Abraham Radema-
ker, 212.

54   Van Asseldonk, De Meierij ontrafeld, 44.
55   Zijlmans, ‘De grafelijke burcht’ (2001a); Zijlmans, ‘De grafelijke burcht’ (2001b); Zijlmans, ‘De Bergse tekenin-

gen’; Zijlmans, ‘Het grafelijk kasteel van Geertruidenberg’.

Afb. 8.10 Foto van een deel van 
de weergang van kasteel Geer-
truidenberg, gemaakt tijdens het 
veldwerk van de AWG in 2002. 
Met het aantreffen van deze fun-
deringen werd de ligging van het 
kasteel definitief bevestigd (foto 
Oudheidkundige Kring ‘Geer-
truydenberghe’).
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aantreffen van de funderingen van muurwerk van de hoofdburcht. Door een in 2006 uit-
gevoerd grondradaronderzoek in combinatie met weerstandsmetingen bleek het mogelijk 
te komen tot een voorlopig beeld van het kasteel.56 Dit gebied is aangemerkt als een ter-
rein van hoge archeologische waarde en wordt hopelijk bij toekomstige bodemingrepen 
ontzien of nader onderzocht.

Op basis van de aangetroffen funderingen, het historisch bronmateriaal en het grond-
radaronderzoek zou het kasteelterrein er uit hebben gezien zoals weergegeven in afbeel-
ding 8.11. Gelegen op een smalle zandopduiking lag het kasteelterrein met hoofd- en voor-
burcht op de zogenaamde Borchwerf. Deze Borchwerf is ontstaan bij de aanleg van het 
kasteelterrein vanaf 1323 door het graven van een gracht aan de westzijde tussen de werf 
en stad. Aan de oostzijde werd het terrein begrensd door de nieuwe loop van de Donge. 
Aan de overzijde van deze loop lagen de dekzandkoppen Wieldonk en Lindonk met daar-
achter de vroegere loop van de Donge.57 Zijlmans veronderstelt dat de oorspronkelijke 
verbinding tussen de stedelijke nederzetting en het kasteelterrein liep via de Oude Borg-
straat. Deze kwam vanuit de Koestraat als smalle steeg achter de percelen van de Markt 
langs. In de tweede helft van de veertiende eeuw kreeg het kasteel via de Nieuwe Borg-
straat een directe ontsluiting naar de Markt.58

De bouwheer van het kasteel van Geertruidenberg is Willem van Duvenvoorde. Dat 
blijkt uit een oorkonde uit 1323 waarin de graaf van Holland in 1323 hem opdraagt het kas-
teel te bouwen. De graaf stelde hiervoor grond en bakstenen ter beschikking.59 De reden 
voor de bouw wordt vaak gezocht in de krijgshandelingen van 1304 en de nabijheid van de 
grens tussen het graafschap en hertogdom. Toch lijkt dat niet de enige reden te zijn ge-
weest. De meest dichtstbijzijnde burchten van enig formaat waren die van Altena en van 
Breda. Beide lagen op aanzienlijke afstand. De burcht van Oosterhout, het huis Strijen, 

Wieldonk

Lindonk

Borchwerf

Stad

Oude Borgstraat

Nieuwe Borgstraat

Afb. 8.11 Voorlopige reconstruc-
tie van het kasteelterrein van 
Geertruidenberg en de belang-
rijkste elementen van de onder-
grond tussen de Donge en de 
stadsgracht. Het kasteelterrein 
lag op het Borchwerf-eiland. Een 
nadere duiding van hoofd- en 
voorburcht is niet mogelijk.
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lag dichterbij maar was ook in handen van Willem van Duvenvoorde.60 Van Duvenvoorde 
moest in 1344 de graaf nog wel bevestigen dat het Huis Strijen nimmer zou worden inge-
zet tegen de belangen van het Hollandse gravenhuis.

Een even waarschijnlijke verklaring voor de snelle bouw van het kasteel is de opkomst 
van Geertruidenberg als stedelijke nederzetting. In de veertiende eeuw groeide het kleine 
Geertruidenberg uit tot één van de Hollandse hofsteden. In 1319 had de stedelijke neder-
zetting van de graaf gronden verworven rondom het huidige Made.61 Met de inkomsten 
hieruit konden de verdedigingswallen worden vervangen door een stadsmuur en werd 
mogelijk ook de stad uitgebreid in westelijke en zuidelijke richting. De bouw van het kas-
teel vervolmaakte de verdediging van de stad en herinnerde de poorters van Geertruiden-
berg er tegelijkertijd aan dat zij deel uitmaakten van het graafschap. Zijlmans wijst erop 
dat het kasteel ook diende als verblijf voor de graaf op zijn tochten tussen Brussel en Den 
Haag.62 Het is opvallend dat de graaf veel van zijn bezittingen aan de Markt in Geertrui-
denberg verkoopt nadat het kasteelterrein is klaargekomen.

Het complex zal door de tijd heen niet veel zijn veranderd. Het kasteel bleef in functie 
vanaf de bouw in 1323 tot aan de belegering in 1420 in het kader van de Hoekse en Kabel-
jouwse twisten. Zijlmans ziet de teloorgang direct na de slag van 1420 en stelt dat de kasteel-
gebouwen in de tweede helft van de vijftiende eeuw niet meer als woning te gebruiken wa-
ren. De sloop van de gebouwen zal kort na 1420 zijn begonnen, maar het zou tot 1547 duren 
voordat ook de laatste bakstenen van het terrein waren afgevoerd voor hergebruik elders.

Uitgaand van de door Zijlmans gereconstrueerde situatie kan de burcht van Geertrui-
denberg worden gezien als een eenvoudige variant op het vierkante kasteel. De bebou-
wing van de hoofdburcht bleef beperkt tot opslagruimtes en enkele eenvoudige functies 
zoals voedselbereiding en slaapvertrekken. Uit historische informatie blijkt dat de meer 
luxueuze grafelijke verblijven zich bevonden op de voorburcht. Door de plaats van de 
burcht als onderdeel van de stedelijke stadsommuring is dit een van de vroegste kastelen 
die onderdeel vormen van een stadsommuring. Janssen, Kylstra-Wielinga en Olde Meie-
rink plaatsen dit type, waaronder ook het kasteel van Breda, in de tweede helft van de veer-
tiende eeuw.63 Het kasteel van Geertruidenberg dateert van ongeveer dertig jaar eerder.

Oosterhout

Het huis Strijen, ook wel het kasteel van Oosterhout genoemd, werd vanaf 1289 gebouwd 
in opdracht van Willem van Strijen. Hij was door een overstroming verdreven uit zijn 
eigen gebied rond het huidige Strijen in Zuid-Holland. Willem van Strijen meende dat 
het kasteel werd gebouwd op de grens tussen graafschap en hertogdom. Volgens diverse 
getuigenissen uit 1326 en 1388 over de paalscheiding tussen Holland en Brabant waren 

56   Van Kempen, Het kasteel van Geertruidenberg.
57   Zie ook Zijlmans, ‘Het grafelijk kasteel van Geertruidenberg’, 69, afbeelding 7.
58   Zijlmans, ‘Het grafelijk kasteel van Geertruidenberg’, 74.
59   Drossaers, Het archief van den Nassauschen Domeinraad, 45 (24 augustus 1323).
60   Zijlmans, ‘Het grafelijk kasteel van Geertruidenberg’, 66-68.
61   Mollenberg, Onuitgegeven bronnen, 185 (12 mei 1319).
62   Voor dit en volgende: Zijlmans, ‘Het grafelijk kasteel van Geertruidenberg’, 67-70.
63   Janssen, Kylstra-Wielinga en Olde Meierink (red.), 1000 jaar kastelen, 74.
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meerdere mensen dezelfde mening toegedaan.64 Toorians heeft recent, met medewerking 
van Leenders, naar voren gebracht dat de stelligheid over de ligging van die grens niet op 
zijn plaats is.65 Waarschijnlijk werd het kasteel wel op een grens gebouwd, maar dan op 
de grens van de gemeint van Geertruidenberg.

Het kasteelterrein zou gedurende de vroege veertiende eeuw evolueren van een zaal en 
donjon die aan elkaar vast waren gebouwd naar een hoofdburcht en voorburcht binnen 
dezelfde gracht, maar door een tussengracht van elkaar gescheiden (zie afb. 8.14). Het ge-
heel lag vervolgens binnen een aarden wal met kademuren ofwel een singel. Buiten deze 
singel bevond zich een tweede gracht die eveneens door een singel werd omsloten. De 
aanwezigheid van een derde gracht is archeologisch niet aangetoond. De buitenste singel 
zal in het westen hebben aangesloten op het laatmiddeleeuwse havengebied van Ooster-
hout. In 1974 werden hier de resten aangetroffen van een waterpoort. Via deze poort kon-
den kleinere boten met een beperkte diepgang vanuit het havengebied de grachten van 
het kasteelcomplex opvaren.

Van de kasteelgebouwen resteert nu alleen nog een hoek van de donjon. De sloot die te-
genwoordig het hele terrein omsluit, dateert uit de vroege jaren dertig van de vorige eeuw. 
In 1974 werd nabij de ruïne van de donjon archeologisch onderzoek verricht. Daarbij werd 
gegraven aan de binnenzijde van de toren en er werd ook onderzoek gedaan aan de bui-
tenzijde. Een beperkt deel van de gracht tussen de voorburcht en de hoofdburcht werd 
hierbij opgegraven. Ook werden in kleine opgravingsputten delen van de gracht, kademu-
ren en een waterpoort blootgelegd. In 1986 is door de ROB een beperkt onderzoek inge-
steld naar de kademuur van de binnenste singel aan de zuidzijde van het kasteelterrein 
en in 1994 is door de gemeente Oosterhout een archeologisch onderzoek verricht bij de 

Afb. 8.12 Huis Strijen te Oosterhout omstreek 1653. Dit is de oudst bekende tekening van het kasteel-
terrein die we kennen (Brabants Historisch Informatie Centrum).
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aanleg van een nieuwe parkeerplaats en aan de westzijde van het terrein. Ook in 1994 was 
bij de opgravingen op het voormalige volkstuinencomplex een deel gezien van het tracé 
van de laatmiddeleeuwse Hoofseweg. Destijds was het niet mogelijk om dit tracé vast te 
leggen binnen de kadastrale situatie. Met een herinrichting van het terrein ten oosten van 
het kasteel tot waterpark deed zich in 2012 een mogelijkheid voor om dit alsnog te doen.66 
Een synthese van het archeologisch onderzoek tussen 1974 en 1994 is om diverse rede-
nen uitgebleven, maar vanaf 2006 is hier door Koopmanschap en Bahiaoui alsnog aan  
gewerkt. Deze synthese is gebaseerd op het archeologisch vondstmateriaal van de cam-
pagnes 1974-1994, op de opgravingsdocumentatie en op losse archiefstukken die waren 
verzameld door de Stichting Oosterhouts Cultuurgoed. Het beeld van de hier beschreven 
ontwikkeling is mede gebaseerd op deze uitwerking.67

In eerste aanleg bestond het kasteelterrein uit een vierkante hoofdburcht en een recht-
hoekige voorburcht. Dit kasteel zal grotendeels voor het overlijden van Willem van Strijen 
in 1294 zijn voltooid. De hoofdburcht bestond waarschijnlijk uit een donjon – waarvan de 
huidige Slotbosse Toren nog een restant is – en een daaraan vastgebouwde zaal die beide 
behoren tot dezelfde laat dertiende-eeuwse bouwfase. De overige bebouwing zal hebben 
bestaan uit houtskeletbouw. Mogelijk stond in de zuidwestelijke hoek een kleinere toren. 
Een dergelijke torenpartij is namelijk zichtbaar op de afbeelding van het kasteel uit 1653. 
Ook op de voorburcht zal een soortgelijke bebouwing hebben gestaan. De veronderstel-
ling van Kamphuis dat de bovenste drie verdiepingen van de donjon een latere verhoging 
van de toren zijn, is niet waarschijnlijk.68 De belangrijkste aanwijzing hiervoor is dat de 
dakmoet van de zaalbouw op de prent van C. Pronk uit 1721 nog duidelijk zichtbaar is ter 
hoogte van deze verdiepingen.

In zijn laat dertiende-eeuwse fase kan Strijen worden aangemerkt als een compact zaal-
torenkasteel op een vierkant grondplan. Met dit bouwplan volgde Willem van Strijen Flo-
ris V en diens kastelenbouw, wat gezien het feit dat hij als Hollands edelman behoorde 
tot de kring rond de graaf niet hoeft te verwonderen. Bovendien was de keuze voor een 
vierkante hoofdburcht modern. Het kastelenprogramma van Floris V omvatte de bouw 
en modernisering van diverse vierkante kastelen die in het huidige Noord-Holland wer-
den gebouwd ter consolidatie van het gebied dat hij kort daarvoor veroverde op de West-
Friezen.

Via het huwelijk van de dochter van Willem van Strijen kwam het Huis Strijen vervol-
gens in bezit van de heren van Putten en Strijen. Later huwde Beatrijs van Putten en Strij-
en met Guy van Vlaanderen en van hen nam Willem van Duvenvoorde het Huis Strijen 
met bijbehorende bezittingen in erfpacht. Hij vergrootte het kasteel door het aan de oost-
zijde uit te breiden met een nieuwe vleugel en mogelijk een kleinere, vierkante toren. Het 
oude gebouw en de nieuwe vleugel werden daarna verbonden door een halfronde toren. 
Een soortgelijke toren kennen we ook van de plattegrond van het kasteel Batenstein te 
Via nen. Ook daar was Willem van Duvenvoorde betrokken bij verbouwingen aan het kas-

64   Cerrutti, Middeleeuwse rechtsbronnen, 127- 129, nrs 130-131 (beide 8 oktober 1326).
65   Toorians, ‘Heren en heerlijkheid’, 129-131.
66   Koopmanschap, Waterpark Slotbosse toren.
67   Koopmanschap en Bahiaoui, De archeologische collectie van het kasteelterrein van Strijen.
68   Kamphuis en Hermans, Ruïne van Strijen; zie ook Leenders, ‘Landschap, ontginning en bewoning’, 88-89.
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Afb. 8.13 Reconstructie van de 
oudste fase van Huis Strijen 
rond 1294: het kasteelterrein van 
Willem van Strijen. De tegen el-
kaar geplaatste zaalbouw en de 
donjon zijn duidelijk zichtbaar. 
Vermoedelijk had het complex in 
deze fase maar één gracht.

Afb. 8.14 Reconstructie van het 
kasteelterrein van Huis Strijen 
rond 1350. Willem van Duven-
voorde heeft op twee manie-
ren het complex vergroot: met 
een tweede zaalgebouw aan de 
oostzijde van het terrein en mo-
gelijk ook met een nieuwe toren 
aan de zuidzijde. Het halfronde 
torentje aan de noordoostzijde 
komt overeen met een vergelijk-
bare torenpartij aan het kasteel 
Batenstein van Vianen dat even-
eens onder Van Duvenvoorde 
werd verbouwd. Ook werden 
het singelsysteem en de tweede 
gracht aangelegd.

Afb. 8.15 Reconstructie van het 
rechthoekige hoofdcomplex van 
kasteel Dongen met op de voor-
grond de voorburcht. Links is 
de bakstenen duiventoren nog 
zichtbaar.
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teel. Zijn echtgenote was Heilwich van Vianen en door dit huwelijk had Willem voor het 
leven de beschikking over het kasteel van Vianen.

Het complex bij Oosterhout werd verder vergroot door de aanleg van singels en een 
tweede gracht. Hiermee benadrukte Van Duvenvoorde het militaire karakter van zijn 
nieuwe residentie. Als bastaard uit het geslacht van Wassenaar kon hij immers niet terug-
vallen op het kasteel van zijn vader, Philips van Wassenaar. Het kasteelterrein werd buiten 
de grachten voorzien van meerdere bossen, jachtgronden en mogelijk een eigen diergaar-
de. Op de voorburcht bouwde Van Duvenvoorde een nieuwe slotkapel. Voor de stelling 
van Leenders dat Van Duvenvoorde een compleet nieuw kasteel bouwde in Oosterhout en 
het voorgaande liet slopen, ontbreken alle mogelijke archeologische aanwijzingen.69 Te-
gelijkertijd is er nog niet veel archeologisch onderzoek uitgevoerd op het omgrachte ter-
rein zelf. Hierdoor is over de feitelijke vorm en ontwikkeling van het kasteelterrein nog 
veel onduidelijk.

Na de dood van Willem van Duvenvoorde kwam het kasteelterrein in handen van Wil-
lem van Oosterhout, een bastaardzoon van Van Duvenvoorde. Formeel hield deze het in 
leen van de heer van Breda Jan II van Polanen, een neef (oomzegger) van Willem van Du-
venvoorde. Dankzij meerdere oorkonden uit de periode 1344-1357 weten we dat Willem 
van Oosterhout het met deze leenverhouding niet eens was, en ook meende dat de heer-
lijkheid Dongen hem toebehoorde. Het kasteelterrein werd na de dood van Willem van 
Duvenvoorde niet verder uitgebreid, maar raakte meer en meer buiten gebruik. Het kas-
teel werd uiteindelijk nog bewoond door een kastelein en diende in onrustige tijden als 
verblijf voor ingekwartierde soldaten. Uit vroeg zestiende-eeuwse rekeningen weten we 
dat de hoofdburcht over kerkers heeft beschikt. In 1573 sloegen Spaanse troepen het beleg 
voor het kasteel dat toen een Staatse bezetting had. In de eindfase van het beleg werd met 
drie grote kanonnen op het kasteel geschoten. Kamphuis meent dat het kasteel daarbij 
zo zwaar werd beschadigd dat herstelwerkzaamheden daarna achterwege zijn gebleven. 
Het kasteel verviel uiteindelijk tot een steengroeve.70 Daarmee verwerd één van de meest 
omvangrijke waterkastelen van Nederland tot een fraaie, maar compacte ruïne.

Dongen

Het kasteel van Dongen lag in een bocht van de rivier de Donge in het zuiden van de hui-
dige gemeente. Het werd mogelijk vóór 1344 gebouwd door Willem Van Duvenvoorde, 
aangezien we zijn oudste (bastaard)zoon in dat jaar in een oorkonde tegenkomen als Wil-
lem van Dongen. Zekerheid over het bestaan van het kasteel krijgen we bij de verkoop van 
het terrein in 1350 aan Beatrijs, bastaarddochter van Willem van Duvenvoorde en haar 
man Roelof van Dalem. De oorkonde en een afschrift waarin deze verkoop werd vastge-
legd, zijn bewaard gebleven.

Het kasteelterrein werd in de jaren 1979 tot en met 1988 grotendeels opgegraven door 
verschillende instanties. Nadat het kasteelterrein in 1976 door lokale amateurarcheologen 
was gevonden, voerde de ROB in 1979 een opgraving uit.71 Daarbij werden resten aange-

69   Leenders, ‘Landschap, ontginning en bewoning’, 85; zie ook Toorians, ‘Heren en heerlijkheid’, 135.
70   Kamphuis en Hermans, Ruïne van Strijen, 7.
71   Koopmanschap, ‘Opgravingen op het kasteelterrein’, 98.
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troffen van een rechthoekige voorburcht en een rechthoekige hoofdburcht (zie afb. 8.15). 
In 1980 werden bij werkzaamheden aan de Dongebedding de resten aangetroffen van een 
bakstenen duiventoren op de voorburcht. Uiteindelijk werd deze duiventoren en een deel 
van de voorburcht in 1983 door de gemeentelijke archeologische dienst van Tilburg opge-
graven. In 1987 waren er plannen om een nieuw industrieterrein te ontwikkelen, ook op de 
plaats van het voormalig kasteelterrein. Hierdoor werd in 1988 een opgraving noodzakelijk 
die in enkele campagnes werd uitgevoerd door het Instituut voor Toegepast Historisch On-
derzoek (ITHO). Op grond van bouwplannen ter hoogte van het hoofdcomplex werd alleen 
dit terrein onderzocht. Na afronding van de veldfase bleven de vondsten en de documen-
tatie tijdelijk opgeslagen in Tilburg totdat deze begin jaren negentig werden overgebracht 
naar het depot van de ROB in ’s-Hertogenbosch. Uitwerking van al het uitgevoerde archeo-
logisch onderzoek vond pas plaats in 2003 en 2004 door de lokale heemkundekring.72

Uit het onderzoek is gebleken dat het kasteel van Dongen valt onder het type moated 
site. De grootste muurdikte werd aangetroffen aan de noordzijde en betrof 1,6 meter.73 De 
weinige overige muurresten of funderingen waren maximaal 85 centimeter breed. Uit de 
puinbanen die in de periode 1979-1988 werden aangetroffen, blijkt dat het terrein waar-
schijnlijk alleen langs de noord- en oostzijde bebouwing heeft gekend. Via twee houten 
bruggen was de voorburcht toegankelijk en vanaf de voorburcht was door middel van een 
vaste houten brug de hoofdburcht toegankelijk. De kademuur op de hoofdburcht was tot 
manshoogte opgemetseld. Bij het kasteel van Dongen was het wooncomfort belangrijker 
dan de verdedigbaarheid, al kon bij een eventueel beleg wel enige tijd weerstand worden 
geboden door gebruik te maken van de ligging in het dal van de rivier. De bouw van het 
heerlijk huis in Dongen onder Willem van Duvenvoorde is hierin bijzonder. Anders dan 
bij de burcht van Geertruidenberg en de burcht van Oosterhout had Van Duvenvoorde bij 
de bouw van het heerlijk huis van Dongen niet de behoefte om een militaire vesting te 
bouwen. In het geval van Geertruidenberg was sprake van een grafelijke opdracht om een 
nieuw, sterk, kasteel te bouwen. In Oosterhout moderniseerde Van Duvenvoorde het kas-
teel met een nieuwe vleugel en twee nieuwe torens. Met de bouw van het huis van Don-
gen zet hij opnieuw een kleiner kasteel weg dan van een edelman van zijn statuur zou 
mogen worden verwacht.

We kunnen dus stellen dat Willem van Duvenvoorde, nadat hij zijn positie en territo-
rium in het gebied zichtbaar had gemaakt bij graaf en hertog, zich vooral pragmatisch in 
het gebied liet gelden. Naast de koorpartijen aan enkele kerkgebouwen en mogelijk de to-
ren van de Lambertuskerk in Raamsdonk, zijn de meest in het oogspringende fysieke res-
ten van zijn nalatenschap de kasteelterreinen en de eerste fase van het kartuizerklooster.

Loon op Zand

De bouw van de oudste fase van het kasteel van Loon op Zand wordt toegedicht aan heer 
Paulus van Haastrecht. De bouwwerkzaamheden begonnen in 1383.74 In zijn oudste vorm 
is het kasteel van Loon op Zand te classificeren als een woontoren van ongeveer dertien 
meter lang en 11,5 meter breed. De toren was inclusief het dak waarschijnlijk zeventien 
tot achttien meter hoog. De gebruikte baksteenformaten van zowel de eerste als de tweede 
fase waren 26,5/28 x 12,5/14,5 x 6/7 centimeter.75 Het is één van de kleinste kastelen bin-
nen het studiegebied.

9789087044954.pinn.Koopmanschap.pdf   314 24-02-15   16:02



 8.5 Kastelen en omgrachte hoeves binnen het studiegebied 315

De tweede fase van het kasteelterrein die Renaud op basis van archeologische gegevens 
veronderstelde, wordt door Hermans en Orsel in hun bouwkundig onderzoek niet in twij-
fel getrokken. Ook zij beschrijven hoe het kasteel kort na 1400 aan de oostzijde met een 
lagere aanbouw werd uitgebreid. Deze aanbouw diende als nieuwe ingangspartij. Tot in 
de zeventiende eeuw zou de hoofdburcht van het kasteel niet meer van vorm veranderen. 
Wel kregen de gebouwen nog de nodige vernielingen te verduren. Het steeds opnieuw 
moeten herstellen van de gebouwen leidde uiteindelijk in de zeventiende eeuw tot een 
modernisering waaronder de verhoging van de woontoren en een ingrijpende verbou-
wing van het inwendige van de laatmiddeleeuwse woontoren.

Van Haastrecht was pas relatief laat binnen de onderzochte periode in het studiegebied 
actief. Er waren toen in het zuiden nog genoeg veengebieden te ontginnen. De producten 
werden via een uitgebreid stelsel van turfvaarten verscheept waarbij zowel Geertruiden-
berg als ’s-Hertogenbosch belangrijke afnemers waren. Paulus van Haastrecht was een 
aanzienlijk man aan zowel het Hollandse als het Brabantse hof en hij probeerde daar op 
kleinere schaal de politieke carrière van Willem van Duvenvoorde te evenaren. Een be-
langrijk verschil was daarbij dat de macht en inbreng van de steden in de vijftig jaar tijd 
na van Duvenvoorde aanzienlijk was toegenomen. Van Haastrecht wist daar, gezien zijn 
functies in de stad ’s-Hertogenbosch, goed gebruik van te maken.

De verplaatsing van het dorp Venloon naar het nieuwe kasteelterrein in opdracht van 
Paulus van Haastrecht, laat zien dat hij in staat was de regie te voeren over grote ruim-
telijke ontwikkelingen. Het kasteelterrein in Loon op Zand was vooral een residentieel 
verblijf, maar was ook in staat om weerstand te bieden. Dit blijkt wel uit de belegering in 
1400, waarbij de hoofdmacht van de belegeraar niet voor het kasteel zelf lag. De bouw van 
een woontoren binnen het studiegebied is laat, en vormt een uitzondering. De bouw van 

72   Koopmanschap (red.), In Dongen stond een huis; Koopmanschap, ‘Het kasteel of huis van Dongen’.
73   Koopmanschap, ‘Opgravingen op het kasteelterrein’, 113.
74   Hermans en Orsel, ‘Het kasteel van Loon op Zand’.
75   Hermans en Orsel, ‘Het kasteel van Loon op Zand’, 222 en voetnoot 15.

Afb. 8.16 De ontwikkeling van de 
woontoren van het kasteel van 
Loon op Zand van 1387 tot en 
met 1450. Gebaseerd op het on-
derzoek en de reconstructie van 
Hermans en Orsel (2009).
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rechthoekige zaalgebouwen als onderdeel van een niet-militaire hofstede (moated site) was 
de norm voor de lagere adel.

Drimmelen

In hoofdstuk 1 is kort het stenen huis van Drimmelen aan de orde geweest. In 1976 werd 
in een slootbedding ten westen van Geertruidenberg een aantal bakstenen gevonden. Na 
overleg tussen de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ en de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek kreeg de toen nog maar net opgerichte vereniging toe-
stemming om een nader onderzoek in te stellen naar de aangetroffen bakstenen. Op basis 
van een kort toponiemenonderzoek werd vastgesteld dat het stuk grond waarop de vondst 
was gedaan de naam ‘de Blauwe Kamer’ droeg.76

Op de flank van de dekzandrug bleek hier een hofstede te liggen. Deze bestond uit een 
rechthoekige voorburcht en een omgrachte hoofdburcht. Op het grachteiland was een 
rechthoekige zaalbouw gebouwd met een lengte van 16,7 meter en een breedte van zeven 
meter.77 Het gebouw zal in ieder geval één verdieping en een zolder hebben gehad. Voor 
een kelder zijn geen aanwijzingen aangetroffen. Aan de noordzijde bevond zich een klei-
ne torenuitbouw. Deze was bescheiden van omvang en diende alleen ter verfraaiing van 
het gebouw. Hier was ook de ladder opgesteld waarmee de eerste verdieping kon worden 
bereikt. Het gebruikte baksteenformaat van het hoofdgebouw was 25,5 x 12 x 6 centimeter. 
De funderingen waren 70 tot 80 centimeter dik, en het opgaande muurwerk 50 centime-
ter. Op basis van de vondst van een aantal fragmenten van natuurstenen raamtraceringen 
kan worden verondersteld dat het gebouw een rijk voorkomen had. Desondanks had het 

Afb. 8.17 De noordelijke uitbouw 
van de hofstede in Drimme-
len tijdens de opgraving in 1976 
(foto Bas Zijlmans).
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gebouw een rieten kap. Dit wordt bevestigd door de vondst van meerdere fragmenten van 
grote rietvorsten van grijsbakkend aardewerk. Een pakket riet dat werd waargenomen tij-
dens het veldwerk en waar geen verdere aandacht aan werd geschonken, kan achteraf ge-
zien een deel van het dak zijn geweest.78

De materiële resten van het huisraad maken duidelijk dat de hofstede in de veertiende 
en mogelijk al in de late dertiende eeuw druk werd bewoond. Het aardewerk en overig 
vondstmateriaal hoort niet tot wat men bij de hoogste sociale klassen mag verwachten. Zo 
ontbreken kacheltegels zoals die wel bij het Huis Strijen zijn gevonden. De vondsten ko-
men wel overeen met de gebruiksvoorwerpen zoals die bij het kasteel van Dongen in de 
grachten zijn aangetroffen. Uit de vondst van diverse leren zolen kon worden vastgesteld 
dat er zowel volwassenen als kinderen op het terrein hebben gewoond.

Zijlmans en Koopmanschap hebben aangetoond dat deze in 1976 opgegraven resten de 
hofstede van de heren van Drimmelen betreffen. In de laatmiddeleeuwse situatie lag het 
terrein op circa 130 meter van de Stadsweg van Geertruidenberg naar Made. De oudst be-
kende ambtsheer van Drimmelen was Willem Janszoon van Dubbelmonde.79 Hij had al 
enige bezittingen in Drimmelen toen hij in 1336 ook de rechten van het ambacht Stand-
hazen verwierf. In de buurt van dit laatste ambacht heeft Van Dubbelmonde in het twee-
de kwart van de veertiende eeuw zijn hofstede gebouwd, langs de doorgaande weg van de 
westelijke veenontginningen naar Geertruidenberg. Willems Janszoon liet dit huis na aan 
zijn zoon, Jan Willemszoon van Drimmelen, die was getrouwd met een bastaarddochter 
van Willem van Duvenvoorde. Deze bastaarddochter ontving de hofstede van Drimmelen 
samen met 12 morgen land in 1385 als onderpand voor een lening aan haar zoon, de derde 
heer van Drimmelen. Deze verpanding is de laatste historische vermelding van de hofste-
de van de heren van Drimmelen.

76   Koopmanschap en Zijlmans, Archeologisch rapport 4, 5.
77   Koopmanschap en Zijlmans, Archeologisch rapport 4, 18.
78   Koopmanschap en Zijlmans, Archeologisch rapport 4, 29.
79   Voor dit en het volgende: Koopmanschap en Zijlmans, Archeologisch rapport 4, 39-40.

Afb. 8.18 Hypothetische recon-
structie van de hofstede van 
Drimmelen op basis van de on-
derzoeksgegevens uit 1976.
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De hofstede is door brand verloren gegaan kort voor of tijdens het beleg van Geertrui-
denberg in 1420. Dit blijkt uit een brandlaag die verspreid over het hele omgrachte ter-
rein werd aangetroffen. Boven op de brandlaag werden een aantal plaatsen aangetroffen 
waar na de sloop de mortel van de bakstenen was gekapt, waarna de stenen voor her-
gebruik zijn afgevoerd. Ook werd in de gracht een stapel bakstenen aangetroffen. Die 
werd door de onderzoekers geïnterpreteerd als een omgevallen kruiwagen met schoon-
gekapte bakstenen. Deze vondsten wijzen op sloop van het pand na de brand die naast 
historische gegevens kon worden gedateerd op basis van het vondstmateriaal en een 
C14-datering.80

Na de stormvloed van een jaar later was er geen reden meer om de hofstede te herbou-
wen. De landerijen die bij de hofstede hoorden, waren onder water gelopen of het ontbrak 
de eigenaren aan de financiële middelen om het bestaan van voor 1420 weer op te pakken. 
Vloed en krijgsgeweld zullen de hele Bergse regio zwaar hebben getroffen.

Waalwijk

Voor Waalwijk en Besoyen geldt dat beide nederzettingen zeker al in de veertiende eeuw 
beschikten over een hofstede voor de locator en mogelijk de latere ambachtsheer. De hof-
stede van Besoyen lag ter hoogte van het voormalige Sint-Nicolaasziekenhuis (nu Twee-
Steden ziekenhuis) van Waalwijk. De hofstede van Waalwijk lag volgens een historische 
bron langs de Grotestraat en de Putsteeg. Uit een oorkonde uit 1388 blijkt namelijk dat 
Jan de Blonde hier met zijn moeder woonde, tussen de Roden Biezen en de Noormans-
put.81

Aan het einde van de dertiende en tijdens de veertiende eeuw komen Steven van Waal-
wijk en Jan de Blonde (van Waalwijk) voor in historische bronnen. Ze verwerven dan 
grondbezit in Waalwijk en in de Langstraat tot aan Dongen.82 Waarschijnlijk hebben bei-
den in het huis in Waalwijk gewoond. Dit huis stond aan de noordzijde van de Grotestraat 
ter hoogte van het huidige Hoekeinde. In 1917 werden hier aangetroffen bij de bouw van 
de fabriek van Hoffmans & Zonen ‘zeer brede en zware fundamenten’.83 Op de afbeelding 
van Waalwijk en omgeving uit 1624 zijn geen resten te zien van de op het Hoekeinde aan-
getroffen funderingen. Mogelijk is het kasteel van Waalwijk verloren gegaan in de brand 
die Van Genabeek constateerde op basis van een opgraving ter hoogte van Grotestraat 371-
373.84 Daar werd een afvalpakket aangetroffen dat was gebruikt als ophogingspakket. Het 
werd door de opgravers geïnterpreteerd als een brandlaag waarbij gesmolten glas in lood 
en dakleien wezen op een hevige brand in een voornaam complex. Gezien de nabijheid 
van de in 1917 vermelde locatie aan het Hoekeinde is het waarschijnlijk dat in dit gedeelte 
van Waalwijk de hofstede of het kasteel van Waalwijk stond.

Het kasteel of de hofstede van Waalwijk was waarschijnlijk een soortgelijk gebouwen-
complex als de hofstede van Drimmelen. Door de ligging nabij de Grotestraat was de in-
deling van het kasteelterrein anders dan de traditionele hoofd- en voorburcht. Hiervoor 
ontbrak simpelweg de ruimte tussen de Winterdijk en de Grotestraat. Het kasteel bestond 
waarschijnlijk uit een hoofdgebouw vergelijkbaar met dat in Drimmelen en meerdere 
bijgebouwen op hetzelfde omgrachte terrein. Op basis van historische gegevens vond de 
bouw van de eerste fase van het complex plaats in de late dertiende eeuw. Mogelijk is het 
kasteelterrein gemoderniseerd of uitgebreid nadat Reinoud van Brederode in 1364 was be-
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leend met de heerlijkheid Waalwijk.85 Bij de belening met Waalwijk kreeg Brederode van 
hertogin Johanna van Brabant en haar man hertog Wencesclas ook het recht er een veste 
te bouwen. Dat er sprake moet zijn geweest van een adellijke woning blijkt uit het feit dat 
Brederode dit huis vijftien jaar later in leen gaf aan een Waalwijkse ridder. De ligging van 
het complex is overigens niet geheel duidelijk: de vermelding van funderingen in 1917 
doet vermoeden dat het ten noorden van de Grotestraat lag, terwijl Rosendaal de ligging 
van het huis Waalwijk aan de zuidzijde van de Grotestraat plaatst. Hij veronderstelt daar-
bij een situering nabij de grens met Baardwijk. Dat het kasteelterrein ten oosten van de 
kern van Waalwijk gezocht moet worden, is overigens wel evident. De grens met Besoyen 
aan de westzijde van de stedelijke nederzetting Waalwijk was vanaf de vroege dertiende 
eeuw of eerder al ingericht als haven en mogelijk marktterrein.

Na de veronderstelde brand op het terrein aan het einde van de vijftiende eeuw zal het 
gebouwencomplex niet meer zijn hersteld. De heer van Waalwijk zal daarna waarschijn-
lijk in een grote stadswoning in Waalwijk hebben betrokken, voor die keren dat hij daad-
werkelijk in Waalwijk verbleef.

Besoyen

Ten zuiden van de Grotestraat lag het kasteel of huis van Besoyen. Rosendaal veronder-
stelt dat Willem van Duvenvoorde moet worden gezien als de opdrachtgever voor de bouw. 
Als rechtsheer van Besoyen plaatst Van Duvenvoorde in de eerste helft van de veertiende 
eeuw één van zijn bastaardzonen op het huis. Uiteindelijk zou het huis Besoyen door ver-
erving in handen komen van de Van Polanens en de Nassau’s en zouden de ambachtshe-
ren van Besoyen het terrein tot in de zestiende eeuw bewonen. De laatste ambachtsheren 
kwamen uit het geslacht van Van Assendelft. Zij zullen het kasteel minder vaak hebben 
bewoond en de voorkeur hebben gegeven aan hun stadswoning in Breda.

Er zijn met betrekking tot dit kasteel alleen korte waarnemingen gedaan in 1975 en 1983 
in de sloot op het ziekenhuisterrein en archeologisch weten we nog weinig over de ver-
schijningsvorm van het kasteelterrein in Besoyen.86 In de tweede helft van de zestiende 
eeuw zal het huis, net als het kerkgebouw aan de haven, sterk te lijden hebben gehad van 
de krijgsonlusten. Hierna raakte het gebouw in verval en werd het onbewoonbaar. Op de 
overzichtstekening uit 1624 van Waalwijk en directe omgeving verkeert het kasteelterrein 
al in ruïneuze toestand. Dit beeld zien we ook op enkele tekeningen uit de vroege acht-
tiende eeuw. Hierop is telkens een rechthoekig gebouw afgebeeld met diverse openingen 
op de plaatsen waar ramen en deuren waren of waar simpelweg de muur is ingestort.87 Als 
de kadastrale situatie uit 1813 overeenkomt met de oorspronkelijke situatie, dan bestond 

80   GRN-28941, 580± 30 (1383-1416).
81   Cerutti, Middeleeuwse rechtsbronnen, 327-330, nr 279 (14 juli 1388): p. 329.
82   Dijkhof en Kruisheer (red.), Oorkondenboek van Holland en Zeeland V, 299, nr 2802 (7 juni 1293).
83   Vugts, ‘Heeft in Waalwijk een kasteel gestaan?’.
84   Van Genabeek, Waalwijk, archeologisch onderzoek Grotestraat 371-373, 24.
85   Voor dit en het volgende: Rosendaal, ‘Heren, regenten en burgers’, 36-40.
86   Rosendaal, Beknopt verslag.
87   Onduidelijk is welke van de verschillende tekeningen van het ruïneuze huis Besoyen origineel is. Zie de discus-

sie in Beelaarts van Blokland en Dumas, De kasteeltekeningen van Abraham Rademaker, 212.
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het kasteelterrein uit twee rechthoekige terreinen, ieder binnen een eigen gracht. De in-
gang van de voorburcht lag richting Grotestraat in het noorden.

In het kasteel van Besoyen is de typische indeling van de hofstede van Drimmelen her-
kenbaar. Mogelijk is de hofstede van Besoyen een latere variant op de Drimmelse situatie. 
De tekeningen van het ruïneuze hoofdgebouw maken aannemelijk dat het hoofdcomplex 
wel is geëvolueerd. Uit de hoeveelheid rechthoekige gaten waarin voorheen ramen zaten, 
blijkt dat het gebouw was aangepast voor een groter wooncomfort. Getuige de balkgaten 
ter hoogte van het dak heeft het hoofdgebouw van Besoyen de rudimentaire rechthoekige 
zaal met twee verdiepingen als basis gehad. In hoeverre hier later elementen aan zijn toe-
gevoegd en hoe de bebouwing op de voorburcht zich heeft ontwikkeld, is bij gebrek aan 
archeologisch onderzoek niet bekend.

Zuidewijn

Huis Zuidewijn in Vrijhoeve is een van de laatste van de hofstedes van de Langstraat die 
bovengronds nog als zodanig herkenbaar is. Het oorspronkelijke kasteel of huis Zuide-
wijn lag noordelijker dan het huidige gebouw en was als gevolg van de Sint-Elisabeths-
vloed in 1421 onbewoonbaar geworden. De locatie hiervan is onbekend en zou alleen door 
archeologisch onderzoek kunnen worden opgespoord. De naam van het kasteel ging na 
1421 over op een gebouw dat eerder bekend stond als ‘De Stenen Camer’.88 Een datering 

Afb. 8.19 Het ruïneuze hoofdgebouw van Besoyen rond 1718 (Brabant-Collectie, Tilburg University).
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voor de bouw van dit complex is niet bekend. Het was een kleinere hofstede. In de loop 
van de tijd werd het ‘nieuwe’ Zuidewijn verbouwd en uitgebreid tot het gebouwencomplex 
dat nu nog in Sprang-Capelle staat.

Het studiegebied bevat meer adellijke woningen dan op voorhand werd verondersteld. 
Anders dan de kerkgebouwen zijn de meeste kasteelterreinen nu niet meer bovengronds 
zichtbaar. Van een aantal weten we weinig over de locatie en de inrichting van het kasteel-
terrein. Wat opvalt, is dat de meeste van deze terreinen dateren uit de veertiende eeuw en 
dat slechts in een enkel geval een datering in de late dertiende eeuw vaststaat. Het meest 
voorkomende type is dat van de adellijke hofstede, naast enkele grotere kasteelterreinen. 
Zonder uitzondering zijn de grotere terreinen verbonden geweest met Willem van Du-
venvoorde, zij het dat sommige in zijn opdracht zijn gebouwd en anderen alleen vergroot. 
Alleen voor Geertruidenberg, Gansoyen en mogelijk Strijen kan een duidelijk militair ka-
rakter worden verondersteld.

8.6 Burchten en hoeves buiten het studiegebied

Binnen het studiegebied zijn de aanwezige kasteelterreinen benoemd. Om een vergelij-
king mogelijk te maken en deze terreinen in een bredere context te plaatsen, worden nog 
drie vergelijkbare terreinen besproken die zich bevinden in de directe omgeving van het 
studiegebied of in de Grote Waard. Met het kasteel van Breda vergelijken we de burchten 
van Geertruidenberg, Gansoyen en Strijen. Het huis te Merwede kan dienen als vergelij-
king voor het kasteelterrein van Dongen en mogelijk ook dat van Waalwijk. Voor de ver-
onderstelde hofstedes van Besoyen, Drimmelen en Zuidewijn wordt kort een vindplaats 
in de Sliedrechtse Biesbosch besproken.

Voor het kasteel van Breda, het Huis te Merwede en de hofstede van de Sliedrechtse 
Biesbosch geldt, net als voor de kasteelterreinen binnen het studiegebied, dat het wen-
selijk zou zijn om over meer (uitgewerkte) data te beschikken. Bij het kasteel van Breda 
onttrekken locatie en verschijningsvorm van de vroegste kasteelfasen zich nog aan ons 
oog. Pas vanaf het midden van de veertiende eeuw kunnen we de ontwikkeling van het 
kasteel van Breda enigszins volgen. Voor het Huis te Merwede geldt weliswaar dat dit 
terrein vlakdekkend is onderzocht, maar is een volledig rapport nog niet beschikbaar. De 
hofstede in de Sliedrechtse Biesbosch is als een bakstenen hoofdgebouw in de bodem 
aanwezig. Het totaal opgegraven oppervlak en de stand van uitwerking maken echter dat 
we weinig weten over deze adellijke woning. In de volgende paragraaf worden de ont-
wikkeling van de kasteelterreinen en adellijke woningen in en rondom het studiegebied 
vergeleken met de landelijke ontwikkeling. Een vergelijking tussen de ontwikkeling van 
de woningen van de adellijke (ambachtsheren) en die van de machtsverhoudingen vind 
plaats in paragraaf 8.8.

88   Toorians, Zandloper, 56-57.
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Het kasteel van Breda

Het kasteelterrein van Breda is misschien wel een van de meest onderzochte kasteelter-
reinen van Noord-Brabant.89 Dit is mede te danken aan het actieve onderzoeksbeleid van 
de gemeente Breda en ook omdat het kasteelterrein als Koninklijke Militaire Academie 
(KMA) nog steeds in gebruik is. Tot op heden is een synthese van het archeologisch on-
derzoek vanaf de jaren tachtig tot nu achterwege gebleven. Van Wezel heeft vooral de late-
re kasteelfasen onderzocht. Hoewel zijn publicatie een eerste synthese bevat voor het laat 
veertiende-eeuwse kasteel, zijn daarvoor vooral iconografische en historische bronnen be-
nut.90 De archeologische data bleken bij gebrek aan uitwerking niet beschikbaar. Het hui-
dige kasteelterrein ligt in de oeverzone van de Mark. Het eerste kasteel van Breda zal heb-
ben gestaan waar de landwegen van de Visserstraat en de Torenstraat de rivier kruisen. 
Verondersteld wordt dat het kasteel of de burcht van Breda altijd in de oeverzone heeft ge-
legen, maar dat het kasteel in de veertiende eeuw is verplaatst.

De nederzetting van de huidige Visserstraat lag in de schaduw van de oudste fase van 
het kasteel. Op de kruising van de Visserstraat met de Schoolstraat kon men naar het 
noorden richting het kasteel en via het tracé van de huidige Torenstraat naar het zuidelijk 
gelegen dekzandgebied. Over de vorm en de exacte situering van het kasteel tastten we 
in archeologisch opzicht in het duister. Waarschijnlijk was het een motteburcht met mo-
gelijk twee of meerdere eilanden. Mogelijk stond op één van de eilanden ook het oudste 
kerkgebouw van Breda, als eigenkerk van de heren van Breda. Dit is in overeenstemming 
met de oudste datering van het kerkhof dat onder de huidige Grote Kerk werd aangetrof-
fen. De oudste resten op de huidige locatie van de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk zijn 
die van een begraafplaats en niet van een kerkgebouw. Wanneer we veronderstellen dat 

Afb. 8.20 De opgraving ter hoogte van de torens van het veertiende-eeuwse kasteel van Breda, 1992 (foto 
Gemeente Breda/Erfgoed).
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de oudste fase van dit kerkhof alleen een kleine kapel heeft gekend dan is de vermelding 
uit 1269 van ‘een stenen munster’ het oudste kerkgebouw geweest op de huidige locatie. 
De twaalfde- en dertiende-eeuwse fase van het kasteel van Breda vertoont in deze inter-
pretatie een gelijkenis met de gelijktijdige ontwikkeling van de burcht van de heren van 
Rode in Sint-Oedenrode.

De eerste archeologische gegevens van het kasteel van Breda dateren uit de veertiende 
eeuw. In het tweede kwart van de veertiende eeuw werd de stadsmuur aan de noordzijde 
van de stad gebouwd. Dit was waarschijnlijk een gezamenlijke actie van het stadsbestuur 
en de Brabantse hertog. De hertog kocht in 1327 de stad Breda van Gerard van Rasseghem. 
Delen van het tracé van de stadsmuur en van torens in de muur werden aangetroffen bij 
opgravingen in het Park Valkenberg. Waarschijnlijk begon de hertog rond deze tijd ook 
met de bouw van een nieuw hertogelijk kasteel, omdat met de nieuwe stadsmuur de ou-
dere burcht buiten de stedelijke ommuring kwam te liggen. Mogelijk liet de hertog een 
kleiner kasteel bouwen als onderdeel van de ommuring.

In 1339 treedt Willem van Duvenvoorde naar voren als heer en vruchtgebruiker van de 
stad Breda. Anders dan in Geertruidenberg en Oosterhout vernemen we van hem niets 
over bouwactiviteiten aan het Bredase kasteel. Uit deze hertogelijke periode kennen we al-
leen de bouwmassa van een vierkante toren met een breedte van 10,5 meter en een muur-
dikte van twee meter. De bouw van deze toren wordt gedateerd rond 1332.91

Dit veranderde vanaf 1350. In dat jaar volgde Jan II van Polanen zijn oom Willem van 
Duvenvoorde op als heer van Breda. Er werd begonnen aan de bouw van een nieuwe 
burcht. Hierbij incorporeerde Van Polanen vermoedelijk delen van de hertogelijke burcht. 
De bouwmassa werd daarmee vergroot en gemoderniseerd. Gezien het feit dat hij van de 
Bredase parochiekerk zijn grafkerk maakte, kan worden verondersteld dat het kasteel van 
Breda voor Jan II van Polanen hetzelfde zou moeten worden als Huis Strijen voor Wil-
lem van Duvenvoorde. Op basis van iconografische en archeologisch onderzoek weten we 
dat een deel van de ‘Polanenburcht’ bestond uit twee vergelijkbare torens van ieder acht 
verdiepingen hoog. Daar tussenin lag een lagere zaalbouw van in ieder geval vier verdie-
pingen en met een zolder. In 1994 werd op de binnenplaats van het hedendaagse kasteel 
mogelijk een hoekpunt van deze zaalbouw aangesneden. De hoofdburcht van het kasteel 
van Breda werd onder de familie Van Polanen dus gebouwd als een rechthoekig kasteel 
dat onderdeel uitmaakte van de stedelijke ommuring. De meest noordwestelijke toren is 
gebouwd onder een afwijkende hoek ten opzichte van de rest van het kasteelterrein. Dit 
komt omdat deze toren, als onderdeel van het hertogelijk kasteel uit 1332 in deze hoek 
meeboog met de stadsmuur. Zowel Jan III van Polanen als René van Châlon zou verder 
bouwen aan de veertiende-eeuwse burcht, totdat Willem III van Oranje-Nassau in 1686 
overging tot sloop van de laatste veertiende-eeuwse onderdelen van het kasteel.

Voor het kasteel van Breda kunnen op basis van de uitgevoerde opgravingen en waarne-
mingen in ieder geval drie afzonderlijke fasen worden onderscheiden. De oudste fase is 
archeologisch niet aangetoond, maar kan worden verondersteld op basis van historische 

89   Het volgende is gebaseerd op de gegevens op de website van de gemeente Breda: www.archeologie.breda.nl. 
Zie ook de daar gegeven verwijzingen naar archeologische en bouwhistorische rapporten.

90   Van Wezel, Het paleis.
91   Voor dit en het volgende: Van Wezel, Het paleis, 41-42.
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gegevens. Deze dateert uit de twaalfde eeuw en zal bestaan hebben uit een motteburcht, al 
dan niet verdeeld over meerdere eilanden. De tweede fase is een hertogelijke versterking 
als onderdeel van de stadsmuur en waarvan alleen een toren is teruggevonden. Deze ver-
sterking wordt rond 1350 (deels) gesloopt en er wordt dan een vierkant kasteel gebouwd 
door Jan II van Polanen. Op basis van iconografisch materiaal van deze derde fase, de 
zogenoemde Polanentoren en de aangrenzende zaalbouw, is de gelijkenis met het vroeg 
veertiende-eeuwse Huis Strijen uit Oosterhout opmerkelijk. In overeenstemming met de 
bepalingen in het testament van Willem van Duvenvoorde bleef het Huis Strijen na zijn 
dood in handen van zijn zoon Willem van Oosterhout. Onderdeel van de ruil tussen Van 
Duvenvoorde en Van Polanen die dit mogelijk moest maken, was de overdracht van de 
stad Breda aan Jan II van Polanen. Dit gebeurde met instemming van de Brabantse hertog.

Dordrecht, Huis te Merwede

Naast Breda vormt het huis van de heren Van der Merwede een tweede kasteel waarmee 
de kasteelterreinen uit het studiegebied kunnen worden vergeleken. De oudste fase van 
het Huis te Merwede dateert uit dezelfde periode als de oudste fase van het Huis Strijen, 
namelijk het laatste kwart van de dertiende eeuw.92 Hendriks vermoedt dat Daniel IV van 
de Merwede de bouwheer is geweest van de oudste fase van Huis te Merwede.93 Deze fase 
besloeg ongeveer vijfentwintig bij vijfentwintig meter en bestond in ieder geval uit twee 
ronde torens, enkele rechthoekige woonvertrekken en een weergang op bogen (zie afb. 
8.21). Bij de opgraving in 1940 bleek dat het kasteel aan verschillende kanten behoorlijk 
was verzakt. Hendriks verklaart dit door een overstroming van de nabij gelegen rivier.94

0 10 meter

Fasering

a b c

Afb. 8.21 Huis te Merwede. 
Renaud dateerde fase a in de 
eerste helft van de veertiende 
eeuw en fase b in aanleg in de 
tweede helft van de veertiende 
eeuw. De ruïneuze woontoren 
van afbeelding 8.22 is onder-
deel van fase b, maar is hier om-
wille van de overzichtelijkheid 
als apart element (c) weergege-
ven. Vrij naar opgravingsplatte-
grond RCE.
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Afb. 8.22 Een deel van de woontoren uit de tweede fase is het enige dat bovengronds nog rest van Huis te 
Merwede (foto auteur 2007).

92   Hendriks, ‘Huis te Merwede’, 9; Janssen, Kylstra-Wielinga en Olde Meierink (red.), 1000 jaar kastelen, 71-72.
93   Hendriks, ‘Huis te Merwede’, 9.
94   Hendriks, ‘Huis te Merwede’, 9.
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Vóór het midden van de veertiende eeuw werd begonnen aan de tweede fase van het 
kasteel waarbij het grondplan werd vergroot tot 34 x 35 meter en het gebouw in zuidelij-
ke en oostelijke richting werd uitgebreid.95 De eerdere buitenmuren aan deze zijden van 
het kasteel werden nu binnenmuren en zo ontstond een volledig gesloten kasteel. Jans-
sen, Kylstra-Wielinga en Olde Meierink typeren de tweede fase dan niet langer als vierkant 
kasteel, maar eerder als het type compact zaaltorenkasteel. Uiteindelijk ging het kasteel 
in 1418 bij het beleg van Dordrecht ten onder en was er als gevolg van de Sint-Elisabeths-
vloed in 1421 definitief geen reden of mogelijkheid meer voor herstel.

Dordrecht, hofstede Houweninghe

Naar aanleiding van een aantal losse vondstmeldingen uit de Sliedrechtse Biesbosch werd 
in 1983 door de AWN, afdeling Lek- en Merwestreek, een kort onderzoek ingesteld.96 Bij 
grondboringen werden aardewerkfragmenten opgeboord. Het vondstmateriaal bestond 
onder andere uit Paffrath en Maasvallei aardewerk, maar het meer lokale grijs- en roodbak-
kende aardewerk werd ook aangetroffen. In een nabij gelegen sloot werden meerdere bak-
stenen gevonden waarvan een aantal onderdeel leken te zijn van een grotere fundering. 
Vervolgens werden hier proefsleuven gegraven en werden meerdere funderingen van het-
zelfde gebouw aangetroffen. De funderingen waren gemetseld met verschillende baksteen-
formaten. Er waren bakstenen van het formaat 29 x 14 x 6,5 centimeter en van 22 x 10,5 
x 5 centimeter. Daarom is het waarschijnlijk dat hier gebruik is gemaakt van hergebruikt 
materiaal. De fundamenten liggen anderhalve meter beneden het maaiveld, wat aanmer-
kelijk dieper is dan de resten van de hofstede van Drimmelen.97 Oorspronkelijk dachten de 
onderzoekers dat zij de resten van het kerkgebouw van het verdronken dorp Houwening-
he hadden gevonden. Bij een weerstandsonderzoek in 1996 werd echter vastgesteld dat de 
funderingen niet die van een kerk zijn, maar van een groter huis moeten zijn geweest.98

Het is opvallend dat dit huis, dat in deze studie wordt geïnterpreteerd als een hofstede 
vergelijkbaar met die van Drimmelen, ook op een soortgelijke wijze werd ontdekt. Ook 
hier was het aantreffen van bakstenen in een sloot voldoende om een kleinschalig onder-
zoek uit te voeren naar de aard van de vindplaats. Het is jammer dat dit onderzoek niet 
omvangrijker werd uitgevoerd, zodat de interpretatie als hofstede kon worden bevestigd 
of van de hand kon worden gewezen.

8.7 De archeologisch bekende adellijke woningen in het studiegebied

De in het studiegebied aanwezige kasteelterreinen kunnen worden verdeeld in enerzijds 
militaire vestingen en anderzijds kleinere terreinen van de lokale adel. De burcht van 
Geertruidenberg is enig in zijn soort en was gebouwd om de grenzen en de belangen van 
het graafschap veilig te stellen. Daarnaast diende de burcht als verblijf voor de graaf en 
zijn hof in het zuiden van het graafschap. Door het afnemend belang van Geertruiden-
berg ten opzichte van Dordrecht bleef de noodzaak tot modernisering en eventueel uit-
breiding van dit kasteel achterwege en na het desastreuze beleg in 1420 was er geen di-
recte aanleiding meer om de grafelijke burcht te herstellen.

Het huis Strijen voldeed als compact zaaltorenkasteel onder Willem van Strijen. Door 
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diens opvolger werd het kasteel uitgebreid tot een vierkante plattegrond. Daarbij waren 
de zijden langs de landweg van de Hoofseweg en de noordzijde van het kasteel goed ver-
dedigbaar door de daar opgetrokken gebouwen. De rest van het kasteelterrein moest het 
voor de verdediging hebben van het uitgebreide stelsel van singels en grachten. Hoewel 
Strijen goed verdedigbaar was voor een langere periode, werd dit kasteel vooral gezien als 
residentieel gebouw en archiefkamer. Indien de echtelijke verbintenis tussen Van Du-
venvoorde en Van Vianen voor wettige nakomelingen had gezorgd, zou het Huis Strijen 
waarschijnlijk tot in de vijftiende eeuw de rol hebben gespeeld die nu feitelijk het kasteel 
van Breda kreeg.

Dongen, Venloon en Merwede zijn te schetsen als residentiële kasteelterreinen waarbij 
de vorm van het kasteel werd ingegeven door het vermogen van de heer die het bouwde. 
De bouw van deze huizen was een daad van lokaal gevestigde edelen die een bij hun sta-
tus passende woning wensten.

95   Archief RCE: Plattegrondtekening door J. Ypey.
96   Voor dit en het volgende: Van der Esch, ‘Houweningen onder de loep’, 245-258.
97   Van der Esch, ‘Houweningen onder de loep’, 246.
98   Exaltus, Orbons en Nuijten, Gecombineerd booronderzoek,11.

Afb. 8.23 Deel van de funderin-
gen van de hofstede van Houwe-
ninghe die in 1983 bij het archeo-
logisch onderzoek door de AWN 
werd aangetroffen (foto Archeo-
logie & Monumenten, gemeente 
Dordrecht).
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De aanwezigheid van moated sites lijkt in het studiegebied wat vroeger voor te komen dan 
in de typologische ontwikkeling zoals die door Janssen, Kylstra-Wielinga en Olde Meierink 
is geschetst. Zoals zij zelf al aangeven is over deze terreinen nog veel onduidelijk. De hofste-
des in het studiegebied waren eigendom van de lokale adel. Van de woningen van een aantal 
van deze lokale edelen, zoals in Waalwijk en Besoyen, bestond de basis voor hun positie uit 
het bezit van de oorspronkelijke locator van de veenontginningen. De invloed van deze locato-
res van het eerste uur nam overigens gedurende de eerste helft van de veertiende eeuw sterk 
af. Toen lieten Van Duvenvoorde en later Van Haastrecht in het gebied hun invloed gelden.

De greep van Van Duvenvoorde op het gebied was het meest omvangrijk. Hij kocht af-
zonderlijke ambachten op of formeerde nieuwe zoals in Dongen, maar hij verkocht ook 
een aantal van de moated sites aan zijn bastaardkinderen of vormde ze om tot andere com-
plexen. Het meest duidelijke voorbeeld hiervan is dat hij de woonstede van de heer van 
Wieldrecht kocht en gebruikte als basis voor het kartuizerklooster. Op grond van de in dit 
hoofdstuk gepresenteerde gegevens is geen archeologisch verschil te merken in de ont-
wikkeling van kasteelterreinen binnen het studiegebied met die van kasteelterreinen bin-
nen het grotere gebied van de Grote of Hollandse waard en haar directe omgeving.

8.8 Grote heren, kleine werkers

In de voorgaande paragrafen is aangetoond dat de machtsverhoudingen binnen het stu-
diegebied pas in de loop van de veertiende eeuw vaste vormen aannemen. De namen van 
veel van de lokale, kleinere heren zijn niet bewaard gebleven of kunnen alleen door uitput-
tend historisch bronnenonderzoek worden achterhaald. En dan nog mag na een dergelijk 

Thorn
Tempeliers
Thorn
Tempeliers
Thorn
Tempeliers
Thorn
Tempeliers

Geertruidenberg Gansoyen

Dongen

Strijen

LoonopZand

Drimmelen
Besoyen

Afb. 8.24 Verspreidingskaart van de besproken kasteelterreinen uit de tweede helft van de veertiende eeuw. 
Alle in de tekst genoemde kasteelterreinen zijn weergegeven. Rond 1450 waren de hofstede van de heer 
van Drimmelen en de burcht van Geertruidenberg verdwenen.
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gedetailleerd onderzoek worden betwijfeld of we alle locatores en andere grootgrondbezit-
ters bij naam hebben achterhaald.

In de ontwikkeling van de bezitsverhoudingen kunnen we drie fasen onderscheiden. 
De uitgangssituatie rond het jaar duizend of eerder bestond uit kloosterbezit van de abdij 
van Thorn rondom Geertruidenberg en van de abdij van Sint-Truiden rondom Baardwijk. 
Voor de zuidelijke zandrand mag eveneens kloosterbezit worden verondersteld, maar hier 
kennen we geen namen. Gedurende de twaalfde en dertiende eeuw breidden de heren van 
Breda en Schoten hun invloed uit naar het zuidwestelijke deel van het studiegebied, ter-
wijl de heren van Altena en Horn vanuit het noordoosten gebied verwerven. De uitbrei-
ding van het bezit van Breda en Schoten enerzijds en Altena en Horn anderzijds, zal veelal 
zijn terug te voeren op het wildernisregaal dat deze heren uitoefenden.

De tweede fase in de ontwikkeling van de bezitsverhoudingen plaatsen we aan het be-
gin van de dertiende eeuw. Hiertoe behoren de dan al ontgonnen gebieden ten noorden 
van de Donge, bestaande uit het gebied van Altena en Horn en de beide abdijen, verdeeld 
tussen de graaf van Holland en de hertog van Brabant. Deze noordelijke gebieden vielen 
eerst onder het Hollandse deel van de grenszone. Na de nederlaag van de graaf gingen zij 
tijdelijk over in Brabantse handen en in 1283 verviel deze leenverhouding definitief. De 
streek rondom Baardwijk ressorteerde nog onder Heusden en maakte zo onderdeel uit 
van een gebied dat ook door de graven van Gelre en de heer van Kleef werd betwist. Met de 
bemoeienis van Holland en Brabant escaleerde de Heusdense kwestie in de vroege veer-
tiende eeuw al snel tot een internationaal conflict.

Graaf en hertog vestigden zich in de vroege dertiende eeuw stevig in het gebied, onder 
andere door het onder leenverhouding brengen van bezittingen, zoals bij Willem van Horn. 
Delen van dit nieuwe bezit werden ondergebracht bij nieuwe abdijen zoals die van Tongerlo. 
Anders dan de oudere abdijen van Thorn en Sint-Truiden, bemoeiden deze abdijen zich di-
recter met hun nieuw verworven gebied en hielpen zij mee bij de openlegging en ontginning 
van de grenszone. Gedurende de dertiende eeuw werden ook de laatste delen van de wilder-
nis tussen de zuidelijke zandrand en de centrale lage dekzandrug in ontginning genomen.

De derde en laatste fase start in het tweede kwart van de veertiende eeuw. Met de komst 
van Willem van Duvenvoorde en zijn nazaten werden bezittingen samengevoegd en wer-
den nieuwe en efficiëntere eenheden gecreëerd. Bijvoorbeeld in het geval van Dongen 
bracht Van Duvenvoorde bezittingen van diverse grotere en kleinere heren bijeen. Bij 
onduidelijke of onhandige grenzen werd grond geruild of verkocht, zodat meer logische 
eenheden ontstonden. Na deze bundeling van bezit viel veel hiervan tijdelijk weer uiteen 
onder de bastaarden van Willem van Duvenvoorde. Anders dan voorheen waren veel van 
deze bezittingen nu leenroerig aan de heer van Breda, Jan II van Polanen en zijn opvol-
gers. Als erfgenaam van Van Duvenvoorde heeft de heer van Breda uiteindelijk veel van de 
voormalige bezittingen van Altena en Horn weten te verkrijgen, al zou dit voor sommige 
gebieden nog tot de zestiende eeuw duren.

De ontwikkeling binnen het studiegebied komt in grote lijnen overeen met de ontwik-
keling die we elders binnen de Grote Waard zien. Wat opvalt aan het studiegebied is dat 
niet, zoals rondom Altena, meerdere lokale heersers elkaar betwistten, maar dat het ge-
heel verdeeld raakt tussen twee grote heren (Breda en Altena). Blijkbaar lagen deze be-
zittingen ver genoeg uit elkaar om geen strijd tussen hen te creëren. De invloed van de 
poorters van Waalwijk en Geertruidenberg was in de ontginningen niet zo groot als de 
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invloed van de poorters van Dordrecht in het hun omringende gebied. Dit laat zich moei-
lijk verklaren. Mogelijk komt het door de prominente rol en macht van Van Duvenvoorde. 
Een andere reden kan liggen in het karakter van Geertruidenberg als hofstad, waardoor de 
functie als handelsstad ondergeschikt was.

Kastelen

Vanaf de late dertiende eeuw worden op verschillende locaties adellijke huizen gebouwd. 
Dit geldt voor Huis Strijen te Oosterhout en mag op grond van daterend vondstmateriaal 
ook voor enkele van de hofstedes worden verondersteld. Gedurende de eerste helft van de 
veertiende eeuw ontstonden de burcht van Geertruidenberg, het heerlijk huis van Don-
gen en kasteel Gansoyen. De laatste versterking was die van Van Haastrecht in Loon op 
Zand. De oorsprong van de meeste van deze adellijke woningen ligt in de bouw van een 
onderscheidende woning.

Alleen Geertruidenberg en Gansoyen hadden een duidelijk militair karakter. Voor Strijen 
en Loon op Zand zal het verdedigbare karakter hebben meegespeeld, maar geen hoofdreden 
voor de bouw zijn geweest. Latere conflicten zoals de Hoekse en Kabeljauwse twisten heb-
ben voor Oosterhout en Loon op Zand toch de militaire sterkte van beide kastelen laten zien.

De kasteelterreinen binnen het studiegebied ontwikkelden zich volgens de ontwikke-
ling die we van dergelijke terreinen in Nederland kennen, al geeft het archeologisch on-
derzoek van de hofstede van Drimmelen wel nieuwe input voor de datering van dergelijke 
moated  sites. Met uitzondering van de hofstede van Drimmelen, de kastelen van Dongen en 
Gansoyen zijn we over de overige terreinen niet of maar gedeeltelijk archeologisch ingelicht.

8.9 Meeliften of sturen?

Uit het geschetste beeld en de toets aan de voorhanden zijnde archeologische gegevens 
blijkt dat de grote heren en andere grootgrondbezitters meeliftten op het succes van de 
ontginningen. Grotere heren lijken te ontbreken bij de start van de agrarische ontginning 
in het gebied in de elfde eeuw. Dit zorgde ervoor dat het huis van Altena en Horn zich vrij 
snel kon uitbreiden tot aan Venloon. Met twee botsende invloedsferen in het gebied, Van 
Altena en Horn enerzijds en Breda en Schoten anderzijds, en het bezit van de twee abdij-
en, lijken de grootgrondbezitters niet de drijvende kracht te zijn geweest achter de fysieke 
openlegging van het gebied. Dat zullen de afzonderlijke kolonisten zijn geweest, verdeeld 
over kleinere nederzettingen en ambachten.

Gedurende de late dertiende eeuw bleek de ontginning van het gebied dusdanig winst-
gevend, dat uitsluitend de heren direct onder het gezag van hertog en graaf de gebie-
den in leen ontvangen ter verdere uitbouw van hun kapitaal. Van Duvenvoorde en Van 
Haastrecht waren feitelijk de laatsten in een ontwikkeling die honderd jaar voor hen al 
was ingezet. Van Haastrecht is in de tweede helft van de veertiende eeuw de eerste bij wie 
de bemoeienis vanuit de grote laatmiddeleeuwse steden in het ontginningenlandschap 
blijkt. Dat hij opereerde vanuit het Brabantse ’s-Hertogenbosch zegt wellicht ook iets over 
de afname van het belang van het Hollandse Geertruidenberg.
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9  Vrome gemeenschappen, grote 
kerkgebouwen?

9.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken zijn ontwikkelingen van diverse aard zichtbaar gemaakt 
aan de hand van een verscheidenheid aan archeologische data: van een veelvoud aan aar-
dewerkscherven tot stuifmeel dat vele honderden jaren in de bodem bewaard is gebleven. 
In de ruime eeuw aan archeologisch onderzoek in het studiegebied is het onderwerp dat 
het meest in de belangstelling heeft gestaan wel het onderzoek van kerkgebouwen. Dat 
begon in 1894 met onderzoek in de Gertrudiskerk in Geertruidenberg en loopt door tot 
in de eenentwintigste eeuw. De meest recent onderzochte gebouwen zijn die van Raams-
donk en Venloon. Onderzoek naar nederzettingsresten kwam pas op gang in de tweede 
helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw op en is pas onder de Maltawetgeving een 
vast onderzoeksthema geworden.

Het kerkgebouw als archeologisch grijpbaar puzzelstukje

Verwers en Stoepker hebben in 2002 aandacht gevraagd voor het herinterpreteren van 
ouder onderzoek.1 Verwers en Stoepker beperken zich in hun artikel tot een nieuwe in-
terpretatie van een enkel kerkgebouw, namelijk dat van Baarle-Nassau. Zij baseren zich 
daarbij op een artikel dat kort na het onderzoek naar die kerk werd gepubliceerd en op 
de originele veldtekeningen. De overige documentatie, zoals foto’s of het vondstmateriaal 
zelf, bleek verloren gegaan. Al bij een eerste blik op de veldtekeningen constateerden zij 
dat enkele sporen die in het artikel tot de oudste fase werden gerekend bij een latere fase 
horen. Het waren niet zozeer de oversnijdingen die dit aantoonden, maar wel opmerkin-
gen uit de veldfase waarin enkele sporen ten opzichte van elkaar waren gedateerd en daar-
mee gefaseerd. Van die fasering was in het artikel geen spoor meer terug te vinden en dit 
konden Verwers en Stoepker dus corrigeren.

Lang niet alle beschikbare plattegronden van kerkgebouwen zijn tot nu toe gepubli-
ceerd en met de huidige kennis blijken diverse onderzoeken voor herinterpretatie vat-
baar.2 Feitelijk constateerden Verwers en Stoepker in 2002 voor houten kerkgebouwen 
hetzelfde als ook in dit onderzoek in hoofdstuk 1 is betoogd, namelijk de noodzaak voor 
het uitwerken en soms opnieuw bekijken van oud archeologisch onderzoek. In dit hoofd-
stuk staat dan ook de vraag centraal hoe de ontwikkeling van kerkgebouwen binnen een 

1  Verwers en Stoepker, ‘De houten kerken in Brabant’, 96.
2  Verwers en Stoepker, ‘De houten kerken in Brabant’, 96.
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ingekaderd studiegebied gebruikt kan worden om een economische ontwikkeling zicht-
baar te maken? Bij de beantwoording van deze vraag gebruik ik de gegevens op vindplaat-
sniveau van drie stadskerken, negen dorpskerken en twee laatmiddeleeuwse kloosters. De 
stadskerken van Geertruidenberg, Waalwijk en Breda komen aan bod in paragraaf 9.2. De 
dorpskerken zijn onderwerp van discussie in paragraaf 9.3 en het weinige dat we weten 
van het kartuizerklooster onder Geertruidenberg en het stadsklooster Sint-Catharinedal 
in Geertruidenberg komt aan de orde in paragraaf 9.4. Daarna volgt in paragraaf 9.5 de 
beantwoording van de zojuist gestelde vraag. In hoofdstuk 11 wordt nader ingegaan op de 
vraag wiens territorium en wiens prestige de stenen kerkgebouwen in het landschap tot 
uitdrukking brachten.

Kerkgebouw en kerkhof als laatmiddeleeuwse bouwplaats

Er zijn vier niet-religieuze redenen te noemen voor de bouw van een kerk. Dat zijn eco-
nomische voorspoed, sociaal prestige, bevolkingstoename en politiek prestige. Aan het 
eerste stenen kerkgebouw kan een houten voorganger of een kleinere stenen kapel zijn 
voorafgegaan. De locatie van deze oudste fase is echter lastig vast te stellen, zodat de af-
wezigheid van een houten voorganger niet wil zeggen dat er niet eerder een gebedshuis 
heeft gestaan. Veel van de oudste sporen kunnen verloren zijn gegaan bij de latere begra-

Afb. 9.1 In 2010 liep een korte archeologische waarneming in Almkerk enigszins uit de hand. Lokale ama-
teurarcheologen legden tijdens de werkzaamheden voor nieuw straatwerk een groot deel bloot van het 
westelijke deel van het kerkgebouw (foto auteur, 2010).
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vingen in het kerkgebouw en/of als gevolg van latere bouwfasen die aan ons zicht zijn 
onttrokken.

Bij het archeologisch onderzoek in Dordrecht-Dubbeldam en Dordrecht-Gezondheids-
park bleek alleen nog de kerkheuvel bewaard met de houten plankfundering waarop het 
kerkgebouw had gestaan. Dat in Dordrecht-Gezondheidspark een deel van de kerktoren 
nog bewaard was gebleven, zal eerder te danken zijn geweest aan het feit dat deze resten 
als gevolg van verzakking niet veilig meer konden worden geborgen, dan aan het doelbe-
wust bewaren van een deel van het kerkgebouw. Buitenkansen waar de eerdere kerkge-
bouwen wel goed bewaard zijn gebleven, zoals in Aalst en Waalre, zijn daardoor dan ook 
eerder uitzondering dan regel.3 Een kerkgebouw staat in de late middeleeuwen altijd mid-
den op het kerkhof en de bijbehorende begraafplaats. Als kerkhof is hier bedoeld het veel-
al ommuurde of afgepaalde gebied rondom het kerkgebouw waar de immuniteit van de 
kerk gold. De omvang en verhoudingen tussen kerkhof, begraafplaats en het kerkgebouw 
konden van plaats tot plaats en van periode tot periode verschillen.

Door de bouw van gotische uitbreidingen aan dorpskerken ging het kerkgebouw zeker 
aan het einde van de late middeleeuwen en in de nieuwe tijd geleidelijk steeds meer ruim-
te op het kerkhof innemen. Veel van de latere fasen van de laatmiddeleeuwse kerkgebou-
wen staan over laatmiddeleeuwse begraafplaatsen heen. Dat bij de uitbreidingen van het 
kerkgebouw delen van de begraafplaats konden worden geruimd, zagen we al in hoofd-
stuk 4. Te weinig zien archeologen het kerkhof als een duidelijk afgegrensd terrein waar-
binnen grote graaf- en bouwwerkzaamheden plaatsvonden. Zodoende is een opgraving 
in een kerkgebouw niet alleen een buitenkans voor fysisch-antropologisch onderzoek of 
voor de reconstructie van de bouwgeschiedenis van het kerkgebouw, maar krijgen we er 
ook een beeld van het laatmiddeleeuwse bouwbedrijf. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn 
bijvoorbeeld de tijdelijke klokkenstoelen die in 2003 werden aangetroffen op het kerkhof 
van Oosterhout en in 1997 in de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Breda.

Voorwaarden voor kerk(ver)bouw

De behoefte aan een nieuwe kerk kan zijn ontstaan door bevolkingsgroei. Ook anderszins 
kan er een sterk lokale wens opkomen om het bestaande gebouw te vergroten (sociaal 
prestige) terwijl een nieuwe kerk ook een politiek statement kan zijn (politiek prestige). 
In al deze situaties is het symbool meer dan de som van de losse bakstenen alleen. Alle 
drie deze motieven veronderstellen echter dat de bouw of vergroting van een al bestaand 
bedehuis mogelijk is als gevolg van een vierde element: de economische draagkracht in 
het gebied zelf.

Onder de oudste kerkgebouwen in het studiegebied waren wellicht ook eigenkerken. 
Hierbij was het kapitaal van de lokale of regionale heer bepalend voor de bouwmogelijk-
heden. Voor de dertiende eeuw, en zeker voor de veertiende en vroege vijftiende eeuw, 
mag worden verondersteld dat de pastoor met de kerkmeesters optrad als de coördinator 
van de bouwwerkzaamheden en dat de dorpskerk werd betaald met geld van de eigen ge-
meenschap. Dit werd bijeengebracht in de vorm van tienden, renten, cijnzen, verpachtin-
gen, collectes en aflaten, allemaal gelieerd aan de arbeid en verkoop van goederen door 

3  Arts e.a., De schaduw van een heiligdom; Walinga e.a., De kerk van Sint-Willibrord.
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de parochianen. Ik neem daarom aan dat de lokale gemeenschap voldoende welvarend 
moest zijn om te kunnen overgaan tot de bouw van een stenen bedehuis of de vergroting 
daarvan. Uitzonderingen hierop komen overigens altijd voor. Heren zoals die van Breda, 
Van Duvenvoorde en Van Haastrecht zullen hun stempel hebben gedrukt op de ontwik-
keling van de lokale gebouwen. Zoals we in Dongen en Loon op Zand zullen zien, waren 
deze heren meestal verantwoordelijk voor de locatiekeuze en voor omvang van het eer-
ste bedehuis op een nieuwe plaats. De verdere ontwikkeling van het gebouw was daarna 
vooral een lokale ontwikkeling, waarin de voorheen invloedrijke heren steeds minder te 
zeggen hadden. De ontwikkeling van het kerkgebouw wordt in dit hoofdstuk nader ge-
analyseerd aan de hand van gebouwen waarover we archeologisch of bouwhistorisch na-
der zijn ingelicht.

Binnen het studiegebied zijn in totaal elf kerkgebouwen archeologisch of bouwhisto-
risch onderzocht. Een aantal daarvan is tegenwoordig in gebruik bij een Nederlands Her-
vormde gemeente (PKN), anderen worden gebruikt door de rooms-katholieke gemeen-
schap. De laatmiddeleeuwse kerk van Raamsdonk is aan de eredienst onttrokken en van 
het kerkgebouw in Baardwijk resteert alleen de toren. De Willibrorduskerk van Venloon 
kennen we alleen uit archeologisch onderzoek en de oudste kerkgebouwen van Waspik/
Capelle alleen uit historische bronnen. De kerkgebouwen die nu nog bovengronds be-
staan, behielden een deel van hun laatmiddeleeuwse vorm, soms in de vorm van fun-
deringen onder de kerkvloer, of anders door hergebruikt bouwmateriaal in het opgaand 
muurwerk. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor Geertruidenberg, Oosterhout en Waalwijk. 
Sommige gebouwen zijn in hun laatmiddeleeuwse vorm blijven bestaan, zoals in Sprang 
en Waspik.

Tabel 9.1 Kerkgebouwen en het uitgevoerde archeologisch onderzoek

Soort gebouw Plaats Onderzocht door In

Stadskerk

Geertruidenberg RDMZ & ROB 1955, 1973 en 1987

Waalwijk HKLT 1987 en 1988

Breda ROB & gemeente 1958*, 1994, 1995-1997

Dorpskerk

Oosterhout heemkundekring 1970, 1975 en 1976

Venloon heemkundekring 1950

Venloon ROB 2003

Loon op Zand heemkundekring Jaren tachtig

Raamsdonk heemkundekring 1998-2000

Dongen ROB 1984

Sprang ROB 1956

Baardwijk niet onderzocht –

’s Gravenmoer niet onderzocht –

Waspik niet onderzocht –

HKLT = Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg.
* 1958 = Onderzoek door ROB; overige door de toenmalige afdeling archeologie van het Breda’s Museum.
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De kerkgebouwen zijn hier onderzocht aan de hand van de restauratietekeningen en fo-
to’s in het archief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de opgravingstekenin-
gen van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Dit betekende voor 
alle gebouwen een zoektocht naar de primaire bronnen. Voor een aantal van de gebou-
wen bleken goede lokale deelstudies voorhanden of is een rapport geschreven (zie tabel 
9.1). Voor de Lambertuskerk in Raamsdonk geldt dat er wel archeologisch onderzoek is 
verricht, maar dat de gegevens hiervan niet zijn gerapporteerd. Met hulp van de Oudheid-
kundige Kring konden de vondsten en de documentatie hier alsnog worden betrokken in 
dit onderzoek. Bij ouder onderzoek bleek het soms toch nodig om terug te gaan naar de 
vondsten en de opgravingstekeningen en dagrapporten. Dit was onder andere het geval 
bij de kerken van Waalwijk en Geertruidenberg. Teruggaan naar de oorspronkelijke data 
was in sommige gevallen nodig, omdat niet altijd duidelijk was op welke wijze de vond-
sten waren gebruikt bij de dateringen. In andere gevallen bleken delen van het vondst-
complex niet meegenomen in de eerdere publicaties. Voor Waalwijk geldt zo bijvoorbeeld 
dat de opgraving van 1987 weliswaar in datzelfde jaar in een lokaal heemkundig tijdschrift 
is gepubliceerd, maar dat het vondstmateriaal uit de campagne van 1988 nog ongewas-
sen in het depot stond. Juist in dit vondstcomplex werden diverse fragmenten tufsteen en 
dertiende-eeuws aardewerk aangetroffen. De gebruikte bronnen worden per kerkgebouw 
in de noten vermeld.

De elf kerken in het studiegebied zijn hier onderverdeeld op basis van de laatmiddel-
eeuwse nederzettingsvorm waarbinnen zij zijn gebouwd. Dit maakt de kerkgebouwen 
van Geertruidenberg en Waalwijk stadskerken en de overige gebouwen dorpskerken. Dit 
verschil tussen dorp en stad hoeft niet te worden weerspiegeld in het kerkgebouw. Als 
aanname vooraf kan alleen worden gesteld dat dorpskerken grotendeels in baksteen zul-
len zijn uitgevoerd en dat in stadskerken ook andere bouwmaterialen zoals tufsteen is ge-
bruikt. We zullen hierna de twee stadskerken vergelijken met de dorpskerken. In Geer-
truidenberg gaat het om het kerkgebouw aan de Markt en in Waalwijk om de kerk aan de 
haven. Methodologisch gezien is het onderdeel stadskerken dus niet sterk: het gaat om 
een steekproef van slechts twee gebouwen. De archeologische gegevens voor Waalwijk 
zijn beperkt. Bouwhistorisch zijn er van dit kerkgebouw voldoende gegevens, die maar be-
treffen vooral de veertiende en vroege vijftiende eeuw. Om een vergelijking tussen stads-
kerken en dorpskerken binnen het studiegebied mogelijk te maken, is ervoor gekozen 
de groep stadskerken uit te breiden met de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk van Breda. 
Deze is in de periode 1994-1997 diverse malen archeologisch onderzocht en daaruit re-
sulterende dataset is in kwaliteit en omvang vergelijkbaar met die van de kerk van Geer-
truidenberg.4 Het toevoegen van dit laatmiddeleeuwse kerkgebouw leidt op voorhand niet 
tot vertekening aangezien het zeer dicht bij het studiegebied ligt. Zeker vanaf de vroege 
veertiende eeuw mag een vergelijkbare ontwikkeling worden verondersteld. Delen van het 
studiegebied en Breda ressorteerden toen onder dezelfde territoriale heren en men had 
toegang tot dezelfde bouwmaterialen.

Als dorpskerken zijn hier benoemd de Sint-Janskerk te Oosterhout, de Laurentiuskerk 
te Dongen, het kerkgebouw van ’s Gravenmoer, de kerk van Raamsdonk, de kerkgebou-

4  Met dank aan het Bureau Cultureel Erfgoed van de gemeente Breda voor het beschikbaar stellen van de datasets 
van de opgravingen uit 1958, 1986, 1994 en 1995-1997.
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wen van Waspik en Sprang-Capelle en de toren van het oude kerkgebouw van Baardwijk. 
De Willibrorduskerk van Venloon was de voorganger in tijd, maar niet op dezelfde plaats, 
van de kerk van Sint-Jan Onthoofding te Loon op Zand. Beide kerkgebouwen worden 
daarom samen besproken.

Een derde groep kerkelijke gebouwen moet hier helaas onderbelicht blijven. Het betreft 
de kloostergebouwen van Sint-Catharinadaal te Geertruidenberg en het kartuizerklooster 
onder Geertruidenberg. Hoewel op beide locaties het nodige archeologische onderzoek is 
uitgevoerd, zijn er te weinig resten van beide gebouwen bekend en kennen we hun ver-
schijningsvorm alleen van afbeeldingen. Hier zal worden volstaan met wat op dit moment 
uit archeologische bron van beide kloosterkerken bekend is.

9.2 Stadskerken

Zoals mag worden verwacht, staan de drie stadskerken nu in het laatmiddeleeuwse cen-
trum van de stedelijke nederzetting waarvan zij deel uitmaken. In Waalwijk lijkt de loca-
tie van het kerkgebouw ingegeven te zijn door de ligging van de laatmiddeleeuwse haven 
en de nabijheid van de nederzetting Besoyen waarmee Waalwijk gedurende de late mid-
deleeuwen één parochie vormde. Het kerkgebouw evolueerde dan ook op de grens van 
beide nederzettingen. Dat het op het grondgebied van beide plaatsen stond, bleef tot in de 
zeventiende eeuw bekend bij de bewoners. Rond 1610 speelde de vraag wie de herbouw 

Afb. 9.2 De oudst bewaard gebleven foto van een archeologisch onderzoek in de regio is deze foto uit 
1904 van het onderzoek op de plaats van het voormalig noordkoor van de Gertrudiskerk in Geertruiden-
berg. Op de achterzijde van de foto zijn de symbolen op de foto geduid: O staat voor de locatie van pila-
ren; F voor de doorgang naar de crypte; het hoekje voor de plaats van het altaar en het plusteken voor de 
vermeende grafkelder van de Heilige Gertrudis (Brabant-Collectie, Tilburg University).
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van het kerkgebouw moest betalen en werd voorgesteld de kosten te delen.5 Dat er daarna 
in Besoyen op een andere plaats een nieuw kerkgebouw verrees, laat zien hoe dit dispuut 
uiteindelijk werd afgehandeld.

In Geertruidenberg ligt het kerkgebouw op de top van de dekzandrug. Daardoor toren-
de de kerk uit boven de aangrenzende Markt. In het verleden zal het hoogteverschil met 
de Markt nog duidelijker zichtbaar zijn geweest. Een ongepubliceerd booronderzoek door 
de Oudheidkundige Kring op de Markt toont namelijk aan dat er sprake is van verschil-
lende ophogingspakketten ter hoogte van de Markt.6 De dikte van deze pakketten neemt 
af in westelijke richting (naar de Venestraat). Direct ten oosten van de kerk stroomde de 
laatmiddeleeuwse Donge.

In Breda staat de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk aan de rand van de laatmiddeleeuwse 
nederzetting, als het ware tussen de nederzetting en de akkers. Deze akkers werden daar-
na al snel omgevormd tot twee marktpleinen die later zouden worden samengevoegd tot 
wat we nu kennen als de Grote Markt in Breda.7

Geertruidenberg

Het oudste archeologisch onderzoek in en rond de Gertrudiskerk dateert van 1895. In dat 
jaar werd bij toeval de crypte onder het koor ontdekt (zie hoofdstuk 1). In 1904 werd op de 
plaats waar zich de Gertrudiskapel, of mogelijk zelfs de kluis van de heilige, zou hebben 
bevonden een volgende opgraving verricht. Van dit onderzoek bleef de opgravingsteke-
ning bewaard.8 In combinatie met een foto in de Brabant Collectie (afb. 9.2) maakt deze 
tekening dat we de resultaten uit 1904 kunnen combineren met de opgravingsresultaten 
uit 1973 en 1987, zodat er een compleet beeld van de plattegrond ontstaat.

Na 1904 zou de ouderdom en de vorm van het kerkgebouw herhaaldelijk onderwerp 
van studie zijn. Recent is nog een aantal artikelen aan de vermeende patroonheilige ge-
wijd.9 Rode draad in alle verhalen zijn de twee vragen of er daadwerkelijk een vrouw met 
de naam Geertruid in een kluis aan het kerkgebouw opgesloten heeft gezeten en hoe oud 
het kerkgebouw feitelijk is. De feitelijke discussie over de ontwikkeling van het gebouw 
begint met een artikel van Van Agt.10 Hij analyseerde de funderingen en andere grond-
sporen die aan het licht waren gekomen tijdens de restauratie van het kerkgebouw vanaf 
1955. Halbertsma heeft deze studie in 1989 verder genuanceerd en voorzien van archeo-
logische wetenswaardigheden uit de opgravingen van 1973. Het enige werkelijke verschil 
tussen Van Agt en Halbertsma is dat laatstgenoemde de interpretatie van een zuidelijke 
annex aan de koorzijde weerlegde. Nadat de grafzerken in de rest van de kerk na de res-
tauratie van de jaren zeventig weer op hun plaats waren gelegd, werd in 1987 namelijk 

5   Koopmanschap, Kerk op de grens, 37-38.
6   Vriendelijke mededeling de heer J. Thijssen van de archeologische werkgroep van de Oudheidkundige Kring 

‘Geertruydenberghe’. Dit booronderzoek is alleen uitgevoerd ter hoogte van de Markt en werd niet verder door-
gezet in de Venestraat.

7   Koopmanschap en Hendriks, Grote markt 1995.
8   RDMZ-dossier Gertrudiskerk te Geertruidenberg, 12161; calque 38256.
9   Zie voor de meer recente artikelen: Halbertsma, ‘De Sint Gertrudiskerk’; Den Hartog, De oudste kerken; Den 

Hartog, ‘Geertruid op de berg’; Zijlmans, ‘Miraculeuze Onze Vrouwe van Geertruidenberg’; Van Ham, ‘Langs 
vrome paden 1-2’.

10   Van Agt, ‘De Sint-Gertrudiskerk’.
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ook het zuidelijk transept archeologisch onderzocht. Van een annex werden hier geen res-
ten aangetroffen.

Binnen dit onderzoek staat de ontwikkeling van het kerkgebouw centraal. Het bestaan 
van een mogelijk zevende-eeuwse kluizenares op de zanddonk van Geertruidenberg is hier 
niet relevant. Bij het opnieuw bestuderen van de archeologische gegevens uit de opgra-
vingen van 1904, 1973 en 1987 werd ook het vondstcomplex uit 1973 en 1987 gedetermi-
neerd. Dit omvat ruim 4.500 fragmenten met een gezamenlijk gewicht van 34 kilogram. 
Onder het materiaal werd het gebruikelijke rood- en grijsbakkend aardewerk aangetrof-
fen. Ook komen de nodige fragmenten tufsteen en leisteen in voor. Opmerkelijker zijn di-
verse fragmenten volmiddeleeuws aardewerk, zoals kogelpotaardewerk en Pingsdorf, en 
een aantal fragmenten roodzandsteen. Dit alles wijst op een gebruik van het terrein vanaf 
de late negende eeuw. De oudste vondsten bestonden uit handgevormd prehistorisch aar-
dewerk en Romeins aardewerk dat samen niet minder dan tien procent uitmaakt van het 
totaal aantal vondsten. De aanwezigheid van rood zandsteen maakt de kerk van Geertrui-
denberg overigens uniek binnen het studiegebied. In geen van de andere kerken is soortge-
lijke zandsteen aangetroffen. Roodzandsteen is onder andere bekend van diverse kerkge-
bouwen in de stad Utrecht. Daar werden er meerdere ornamenten en zuilen van gemaakt.

De oudste schriftelijke vermelding van een kerk in Geertruidenberg dateert uit 1261. In 
dat jaar schenkt de abdis van Thorn het patronaatsrecht van de kerk aan haar eigen ab-
dij.11 Dit zal het oudste tufstenen kerkgebouw uit afbeelding 9.4 zijn geweest. Halberts-

Afb. 9.3 Bijvoorbeeld de Pieterskerk in Utrecht laat zien hoe de aangetroffen fragmenten roodzandsteen 
mogelijk ook in de Geertruidenberg zijn gebruikt (foto auteur).
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ma suggereerde dat paalgaten die in 1973 binnen het kerkgebouw werden aangetroffen, 
dateren van een eerder gebouw. Dit omdat hij enkele tufstenen sarcofaaggraven aantrof 
die hij niet in verband kon brengen met de door hem gevonden funderingen.12 Deze paal-
sporen kunnen echter beter in relatie worden gebracht met vondsten uit de bronstijd en 
ijzertijd. De tufstenen grafkelders die Halbertsma aantrof, bleken bij de reconstructie van 
het kerkgebouw te zijn gepositioneerd vlak voor het koor van de tufstenen kerk (zie afb.
en 4.6 en 4.7).

In zijn oudste fase bestaat het kerkgebouw van Geertruidenberg uit een langgerekt 
schip en een noordelijke annex. Van deze annex weten we dat dit halfrond gesloten is ge-
weest, maar naar de omvang en de sluiting van het koor kunnen we alleen gissen. Door 
het uitgraven van de vijftiende-eeuwse crypte zijn alle oudere muurresten binnen het 
nieuwe koor verdwenen. Hieronder ook de eventuele resten van het oude koor. Een be-
gindatering voor deze fase is niet te geven, al zal het kerkgebouw in deze fase aan het be-
gin van de twaalfde eeuw al wel hebben bestaan. Den Hartog plaatst de bouwwijze in een 
groter geheel van kerkgebouwen die binnen de invloedsfeer van de tiende-eeuwse aarts-
bisschop Bruno I van Keulen, tevens hertog van Lotharingen, of zijn opvolgers zijn ge-
bouwd.13 Hoewel een link met de Keulse bisschoppen voor Geertruidenberg wellicht wat 
ver voert, kan niet worden uitgesloten dat de kerk van Geertruidenberg wel is gebouwd 
naar het voorbeeld van deze elfde-eeuwse kerken. De oorspronkelijke beschermheilige 
van de kerk kennen we niet met zekerheid. Zijlmans heeft overtuigend aangevoerd dat dit 
mogelijk Maria is geweest, maar er zijn geen contemporaine bronnen die dit bevestigen.14

Rond het begin van de dertiende eeuw was het kerkgebouw mogelijk al te klein en werd 
begonnen aan de bouw van een zuidelijke zijbeuk.15 Als gevolg van latere begravingen 

11   Rijkscommissie voor de monumentenzorg, Voorlopige lijst, 119-120; Halbertsma, ‘De Sint Gertrudiskerk’, 49.
12   Halbertsma, ‘De Sint Gertrudiskerk’, 51.
13   Den Hartog, ‘Geertruid op de berg’, 73.
14   Zijlmans, ‘Miraculeuze Onze Vrouwe van Geertruidenberg’, 109.
15   Voor dit en het volgende: Halbertsma, ‘De Sint Gertrudiskerk’, 52-53.

Afb. 9.4 De ontwikkeling van het 
kerkgebouw van Geertruiden-
berg. Linksonder is de oudste 
fase verbeeld en rechtsboven de 
jongste.
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zijn tijdens de opgravingen alleen aan de westzijde van het kerkgebouw restanten van 
deze zuidmuur teruggevonden. Hierdoor is onduidelijk in hoeverre deze naar het oosten 
doorliep en waar ze aansloot op het schip. Het gekozen bouwmateriaal bestond uit her-
gebruikt tufsteen en rode kloostermoppen van het formaat 32 x 15,5 x 7 centimeter. Bij de 
stadsrechtverlening in 1213 beschikte Geertruidenberg zodoende over een compleet in tuf-
steen uitgevoerd groot kerkgebouw waarbij alleen in een zijbeuk het relatief nieuwe bak-
steen was verwerkt.

In een iets kleiner formaat baksteen (29 x 13,5 x 7 centimeter) werd daarna het schip 
van de kerk in westelijke richting uitgebreid. In de opgravingen werd nergens een aanwij-
zing aangetroffen dat deze westbouw verband hield met een torenpartij. Vooralsnog ligt 
het meest voor de hand dat het schip te klein was geworden en rond het midden van de 
dertiende eeuw werd verlengd. Het is dit kerkgebouw waarvan de abdij van Thorn in 1261 
het begevingsrecht verkreeg. Begin veertiende eeuw werd begonnen met de bouw van de 
toren. Daarbij is uit de opgravingstekeningen niet duidelijk te herleiden hoe de toren aan-
sloot op het westwerk uit het midden van de dertiende eeuw. Het meest waarschijnlijk is 
dat de nieuwbouw van de toren tegen het westwerk is aangebouwd, maar ook is mogelijk 
dat het westwerk voorafgaand aan de bouw van de toren is gesloopt.

Naast de bouw van de toren veronderstelt Halbertsma in het eerste kwart van de veer-
tiende eeuw ook een uitbreiding van het schip met een noordbeuk. Hiermee kwam de an-
nex van de elfde-eeuwse kerk binnen de bouwmassa van deze noordbeuk te liggen en was 
hiervan aan de buitenzijde alleen nog de apsis zichtbaar. Een koorfunctie van het annex 
bleef behouden; aan de noordzijde werd een derde kapel gemaakt in de ruimte tussen de 
voormalige buitenmuur van de annex en de nieuwe noordmuur van de zijbeuk. Zijlmans 
stelt dat bij de stichting van het kapittel in 1310 – de kerk was toen nog volop in verbou-
wing – de kerk als patroonheilige al Sint-Gertrudis had.16 In dezelfde periode werd ook de 
zuidelijke zijbeuk verlengd tot voorbij de zuidoostelijke steunbeer. In hoeverre hierin het 
dichten van het gat na een eventuele sloop van het westwerk kan worden gezien, is on-
bekend. Deze nieuwe bouwactiviteiten, de toren en het werk aan beide beuken, kunnen 
historisch worden geplaatst na de onrust en de inname van de stad in 1303 en 1304. Het is 
daarom niet geheel ondenkbaar dat een deel van de werkzaamheden – zoals de bouw van 
een massieve toren – mede zijn ingegeven door de graaf van Holland en ook door hem fi-
nancieel is ondersteund.

De kapittelheren en de parochianen moeten tot in de tweede helft van de veertiende 
eeuw met dit nieuwe kerkgebouw tevreden zijn geweest. Nadat voldoende financiële mid-
delen bijeen waren gebracht, begon men toen aan de bouwcampagnes die tot 1420 duur-
de en waarin grotendeels het huidige kerkgebouw tot stand zou komen. Halbertsma ver-
onderstelt dat het begin van de campagne heeft bestaan uit het vergroten van de zuidelijke 
zijbeuk en het optrekken van de hoogte van het schip.17 Op basis van een onregelmatig-
heid in de funderingen blijkt een zuidelijk transept te zijn gerealiseerd waarvan de slui-
ting niet recht was maar vijfhoekig. Dit transept lijkt niet voorzien te zijn geweest in de 
oorspronkelijke opzet. Alleen de dorpskerk van Sprang kent een vergelijkbare afwijkende 
sluiting, maar die wordt ruim vijftig jaar jonger gedateerd. Rond 1385 zullen de werkzaam-
heden aan de zuidzijde van de kerk ver klaar zijn geweest.

Na het voltooien van de werken aan de zuidzijde zal zijn begonnen met de bouw van het 
huidige koor met crypte. Halbertsma veronderstelt dit op basis van de vormovereenkomst 
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tussen de vijfhoekige afsluiting van het zuidelijk transept en de koorpartij. Aan de noord-
zijde werd een nieuwe kapel opgetrokken die werd gewijd aan Maria en die in omvang 
nauwelijks onderdeed voor het hoogkoor. Het koor aan de noordzijde werd recht gesloten 
en was drie traveeën diep. De verbouwing is ver gereed gekomen, want het hoogkoor was 
al gedekt toen de stad in 1420 vanuit de grafelijke burcht in brand werd geschoten. Me-
nig brandspoor werd vanaf 1955 bij restauraties aangetroffen en de veronderstelling is dan 
ook dat het volledige gebouw is uitgebrand.18 Langzaam begon het herstel van het kerk-
gebouw zodat tegen 1439 het koor, nu met een volgestorte crypte, was hersteld. De laatste 
vergroting van het kerkgebouw vond plaats als onderdeel van herstel: rond 1500 werd de 
oude noordelijke zijbeuk gesloopt en groter teruggebouwd. De beuk werd daarmee on-
geveer twee meter vergroot. De westmuur werd doorgetrokken tot voorbij de toren en de 
vijfhoekige sluiting van het zuidelijk transept werd aan de noordzijde gespiegeld. De Ma-
riakapel kwam niet terug. De plaats van de noordelijke annex werd overbouwd door de 
noordelijke transeptarm. Dit geheel zal tegen 1540 of kort daarna gereed zijn gekomen.19 
Uiterlijk herinnerde nu niets meer aan het twaalfde-eeuwse kerkgebouw.

Voor de kerk van Geertruidenberg kunnen we constateren dat deze zich feitelijk op drie 
momenten sterk en relatief snel ontwikkelde. Gedurende mogelijk de elfde, maar zeker in 
de twaalfde eeuw, verrees er een relatief groot kerkgebouw. Gedurende de dertiende eeuw 
groeide het gebouw onder het patronaatsrecht van Thorn en werd het vergroot met een 
zuidelijke zijbeuk en een verlenging van het schip naar het westen. Tot aan de belegering 
aan het begin van de veertiende eeuw werden daarna geen bouwwerkzaamheden meer 
ondernomen. Na de belegering en de verheffing tot kapittelkerk werd het gebouw vergroot 
met een westtoren en uitgebreid met een noordelijke zijbeuk. Hierbij wordt ook de invloed 
van Van Duvenvoorde voelbaar en het kan niet worden uitgesloten dat het nieuwe koor 
in de noordelijke zijbeuk aan hem moet worden toegeschreven. Vanaf het laatste kwart 
van de veertiende eeuw weerspiegelde de economische voorspoed van de stad zich in het 
kerkgebouw. Er werd een nieuwe zuidelijke zijbeuk gebouwd en het gebouw kreeg voor 
het eerst een zuidelijke transeptarm. Deze bouwactiviteit ging door tot en met de bouw 
van het hoogkoor en het noordelijke koor, tot het moment dat de stad wordt ingehaald 
door de Hoekse en Kabeljouwse twisten en het kerkgebouw totaal uitbrandde. Daarna 
vond uiteindelijk herstel plaats waarbij de muren, de ramen en de daken werden hersteld 
in hun omvang van voor de brand. Pas vanaf de zestiende eeuw werd het gebouw voor 
het eerst verder vergroot, maar van de oorspronkelijke grootsheid en luister is dan weinig 
sprake meer. Tegen het einde van de zestiende eeuw ging het gebouw over in protestant-
se handen. Voor die geloofsgemeenschap was het gebouw te groot, met verval als gevolg.

Breda

In 1958 voerde de ROB een kort archeologisch onderzoek uit aan de westmuur naast de 
toren van de Grote Kerk in Breda. De sporen beperkten zich tot de zestiende-eeuwse fun-

16   Zijlmans, ‘Miraculeuze Onze Vrouwe van Geertruidenberg’, 109.
17   Halbertsma, ‘De Sint Gertrudiskerk’, 54-55.
18   Halbertsma, ‘De Sint Gertrudiskerk’, 59.
19   Halbertsma, ‘De Sint Gertrudiskerk’, 60.
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dering van de bestaande muur en de resten van twee latere grafkelders. Een archeologisch 
onderzoek aan de zuidzijde van het schip in 1994 leverde een gedeelte op van het kerkhof 
van na 1700, maar geen restanten van het kerkgebouw of eerdere fases daarvan. Tijdens 
de omvangrijke restauratiewerken in 1995-1997 werden deze uiteindelijk alsnog aange-
troffen. Vanwege de omvang van de kerk werden de restauratiewerken gefaseerd uitge-
voerd en het archeologisch onderzoek volgde deze fasering. In 1995 en 1996 werden het 
hoogkoor en het transept onderzocht en in 1997 was het schip aan de beurt. Ter hoogte 
van de torenvoet werden alleen enkele korte waarnemingen gedaan aan de funderingen.

Zoals al eerder gemeld ligt Breda als laatmiddeleeuwse stedelijke nederzetting buiten 
het studiegebied. De stad ligt op de landroute naar de rivier de Mark. Het huidige kerk-
gebouw is gelegen tussen de nederzetting ter hoogte van onder andere de Visserstraat 
en het kasteel van Breda. Het verloop van de landroute is nog herkenbaar in het straten-
patroon van de tegenwoordige Torenstraat en Karrestraat. De oudst gedateerde begra-
vingen bij het eerste kerkgebouw op deze locatie dateren van tussen het midden van de 
elfde en het einde van de twaalfde eeuw.20 Over de vorm en omvang van de bijbehorende 
kapel weten we helaas niets, ook de opgravingen uit 1995-1997 hebben geen aanvullende 
data opgeleverd. Verondersteld mag worden dat er een gebouw van enige omvang op het 
kerkhof heeft gestaan, terwijl niet kan worden uitgesloten dat dit bescheiden van opzet 
is geweest. De feitelijke parochiekerk zou in dat geval onderdeel hebben uitgemaakt van 
het meer noordelijk gelegen burchtcomplex dat later uitgroeide tot het huidige kasteel 
van Breda.21

Het huidige kerkgebouw dateert van na 1410.22 De opvolgers van de Van Polanens, de 
Nassau’s, continueerden het gebruik als grafkerk en breidden hiervoor geleidelijk aan het 
kerkgebouw steeds verder uit. Als startjaar voor de bouwactiviteiten van de Nassau’s geld 
1410, toen werd begonnen met de bouw van een nieuw koor. Chronologisch kan tussen 
het oudste kerkhof en de grafkerk van de Nassau’s een eerste fase van rond 1250 worden 
verondersteld en een tweede fase uit de tweede helft van de veertiende eeuw.

De laat dertiende-eeuwse fase kennen we als stenne moinster en moet in verband worden 
gebracht met de grootschalige bouwactiviteiten van de lokale heer. Recent onderzoek van 
het gasthuiscomplex bevestigde opnieuw de wijzigingen in de plattegrond van de stad die 
in de loop van de dertiende eeuw hun beslag kregen.23 Het stenne moinster wordt vermeld 

Afb. 9.5 De ontwikkeling van de 
Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk 
in Breda. Rechts is een hypotheti-
sche weergave te zien van het ge-
bouw in zijn laat dertiende-eeuwse 
vorm. Soortgelijke kerkplattegron-
den zijn bekend van onderzoek in 
de streek rondom Kortrijk, maar 
mogelijk ook in Eindhoven. De 
middelste afbeelding toont de laat 
veertiende-eeuwse situatie. Aan 
het begin van de vijftiende eeuw 
vangen de bouwwerkzaamheden 
onder de Nassaus aan en is de 
eerste fase van het nieuwe koor al 
weergegeven.
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in een historisch bron uit 1269.24 Dillo en Van Synghel hebben de oorkondetekst geïn-
terpreteerd als zou het kerkgebouw tijdens het zegelen van de oorkonde nog in aanbouw 
zijn: tirthiet doen men makede den stenne moinster the Breda. Van dit object zijn tijdens de 
opgravingen in 1997 op drie plaatsen binnen het huidige kerkgebouw resten teruggevon-
den. In de wand van een latere grafkelder werd de zuidwestelijke hoek teruggevonden 
van een kerk die in haar funderingen in ieder geval Doorniks hardsteen en tufsteen heeft 
gehad. Op basis van de weinige fragmenten die kunnen worden beschouwd als opgaand 
muurwerk, zal het kerkgebouw boven het maaiveld grotendeels in tufsteen gebouwd zijn 
geweest. De kerk van Breda deelt het gebruik van Doornikse hardsteen met de oudste fase 
van de kerk in Oosterhout. Anders dan in Oosterhout werd in Breda Doornikse hardsteen 
echter op meerdere plaatsen in de laatmiddeleeuwse stad aangetroffen, zoals bij de oud-
ste fase van de Boschpoort.

Behalve in de zuidwestelijke hoek werden soortgelijke resten ook elders in de zuidelijke 
zijbeuk waargenomen. Hierdoor weten we dat dit kerkgebouw zich in ieder geval heeft 
uitgestrekt tot aan de huidige zuidelijke transeptarm. Aan de noordzijde is eveneens een 
stuk fundering aangetroffen waaruit kon worden vastgesteld dat het schip van de kerk 
minder breed was dan tegenwoordig (zie afb. 9.6). Onder Jan II van Polanen zal men ver-
volgens aan het dertiende-eeuwse gebouw zijn begonnen. Dat is ongeveer vijftig jaar later 

20   Schriftelijke mededeling prof. dr. Van der Plicht (20 november 2007) naar aanleiding van datering van GR-
A30881 en 30882. Na calibratie konden de dateringen niet nauwkeuriger worden gesteld dan 1050-1200 na Chr.

21   Vriendelijke mededeling drs. J.P.C.A. Hendriks, 2011.
22   Koopmanschap en Peters, Archeologisch onderzoek in en rondom de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk.
23   Jacobs, de Jonge e.a., Tot behoef van de siecken.
24   Dillo, Van Synghel en Van der Vlist (red.), Oorkondenboek van Noord-Brabant II, 434-435, nr 1090 (1 mei 1269).

Afb. 9.6 Gezien naar het noor-
den in het westelijk deel van 
het schip: de fundering van het 
dertiende-eeuwse kerkgebouw in 
Breda en de bakstenen aanbouw 
die wordt toegerekend aan de fa-
milie Van Polanen. De westtoren 
ligt aan de linkerzijde van de foto 
(foto Team Erfgoed, gemeente 
Breda).
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dan in Geertruidenberg, hoewel het Bredase kerkgebouw al in 1303 door de heer van Bre-
da werd verheven tot kapittelkerk.

Onder de Van Polanens groeide het kerkgebouw uit van een tweebeukig schip met koor 
tot een driebeukig schip met koor, noordkoor en toren. Sommige onderzoekers menen 
dat de toren mogelijk al bij de dertiende-eeuwse fase hoorde. Daarmee zou het gebouw 
mogelijk gelijkenis hebben vertoond met dat van Oosterhout. Tijdens de opgraving in 
1997 kon de aansluiting van de fundering van de westmuur van het schip en de torenpar-
tij niet goed worden gedocumenteerd.25 Dit maakt dat we niet met zekerheid kunnen uit-
sluiten dat de toren eventueel bij de laatdertiende-eeuwse fase heeft gehoord. Waarschijn-
lijk is dit echter niet.

De uitbreidingen onder de Van Polanens werden uitgevoerd in baksteen, waarbij voor-
al ter hoogte van het noordkoor grote formaten zijn gebruikt. De sluitingsmuur van het 
noordkoor uit de veertiende eeuw is teruggevonden. Daarbij werd vastgesteld dat dit koor 
door een rechte wand werd afgesloten. De bouwactiviteiten aan het kerkgebouw komen 
overeen met de grootscheepse verbouwingen die de Van Polanens verrichtten aan het kas-
teel van Breda. De prominent aanwezige grafmonumenten van enkele van de Van Pola-
nens in het huidige kerkgebouw maken duidelijk dat men na 1352 duidelijk een stenen 
stempel op de stad heeft willen zetten, niet in het minst door het creëren van een eigen 
grafkerk. Toen Engelbert II van Nassau in 1410 begon aan de bouw van een nieuw koor, 
zette hij deze zestig jaar oude traditie voort. Net als bij veel andere kerken begon de bouw 
met een nieuw koor ten oosten van het koor in het dan nog bestaande kerkgebouw.

Met het omvangrijke onderzoek in het kerkgebouw heeft de toenmalige afdeling Ar-
cheologie van de gemeente Breda aangetoond dat binnen het huidige gebouw nog resten 
zijn te onderscheiden van ten minste twee voorgangers. Het is jammer dat in 1986 bleek 
dat in het schip van de kerk in het verleden een grote ruiming van alle begravingen heeft 
plaatsgevonden waarbij ook archeologische resten verloren zullen zijn gegaan. Gezien de 
bouw van de oudste fase van een kerkgebouw op deze plaats kan worden verondersteld 
dat een vroeg dertiende-eeuwse kerk van de nederzetting meer in de richting van de Vis-
serstraat of het kasteel moet worden gezocht. Het kerkgebouw heeft aan de huidige Markt 
daarna gedurende honderd jaar voldaan voor de stedelijke bevolking en het kapittel, totdat 
het halverwege de veertiende eeuw de functie van adellijke grafkerk voor de familie Van 
Polanen en later de Nassau’s ging vervullen.

Hoe mooi dit wellicht ook voor de stedelijke identiteit is geweest, het geeft ons geen 
beeld over de manier waarop en het tempo waarin de bevolkingsomvang zich heeft ont-
wikkeld tussen 1100 en 1450. Anders dan voor de kerkgebouwen binnen het studiege-
bied geldt voor Breda dat men diverse kerken en parochies in de directe omgeving had. 
De plaats waar men was geboren bepaalde vaak ook waar men ter kerke ging. Daardoor is 
een relatie tussen stedelijke bevolkingsontwikkelingen en de kerkgebouwen minder dui-
delijk en eenduidig.

Waalwijk

Met het verwerven van stedelijke privileges zal Waalwijk niet direct een stedelijk uiterlijk 
hebben gehad. Toch kan worden verondersteld dat Geertruidenberg en Waalwijk aan het 
begin van de veertiende eeuw in veel opzichten op elkaar leken. Waalwijk lag als een lint 
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op de lage dekzandrug, achter een stevige dijk of wal, en het beschikte over een haven. 
Geertruidenberg lag met zijn marktplein eveneens op een natuurlijke dekzandrug en was 
ook omwald en in het bezit van een haven. Over de functie van de wallen van Geertrui-
denberg tasten we nog in het duister, maar verondersteld kan worden dat de zuidelijke 
omwalling, daar waar het havengebied lag en de Donge langs de stad stroomde, ook een 
waterkerende functie zal hebben gehad. Op basis van het tot nu toe uitgevoerde archeo-
logisch onderzoek kennen we uit beide nederzettingen alleen het kerkgebouw als oudste 
gebouw dat – in gewijzigde vorm – bewaard is gebleven. De oudste vermelding van een 
kerk in Waalwijk dateert uit 1233. In dat jaar schonk hertog Hendrik I van Brabant het 
patronaatsrecht van onder andere de kerk van Waalwijk aan de abdij van Tongerlo.26 Een 
jaar eerder had de hertog de heerlijkheid Waalwijk, waarschijnlijk met datzelfde patro-
naatsrecht, ontvangen uit handen van Dirk van Altena.27 We mogen daarmee aannemen 
dat Waalwijk aan het begin van de dertiende eeuw een kerkgebouw heeft gehad. Deze laat-
middeleeuwse kerk bediende gedurende de middeleeuwen zowel de gemeenteschap van 
Waalwijk als die van Besoyen. Het gebouw stond aan de westzijde van de Waalwijkse ha-
ven, deels op grond van Waalwijk en deels op grond van Besoyen.

De oudste fasen van het kerkgebouw van Waalwijk en Besoyen kennen we niet uit ar-
cheologisch onderzoek. Het huidige gebouw gaat met koor en transept terug tot het mid-
den van de vijftiende eeuw.28 Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek wijst erop dat er 
in ieder geval een (deels) tufstenen fase voorafgaat aan deze kerk.29 Typerend voor archeo-
logisch onderzoek door de jaren heen mag de beschrijving van het kerkgebouw in 1931 
worden genoemd: ‘Ten westen van de kerk moeten vroeger grondslagen van een rond 
1464 gebouwde toren, in XVIc verwoest zijn, opgegraven.’30 De toren werd gesloopt rond 

25   Op basis van de opgravingsdocumentatie is niet duidelijk of de fundering van de oudste toren daadwerkelijk is 
waargenomen en zo ja, hoe deze aansloot op de westmuur van het schip.

26   Camps (red.), Oorkondenboek van Noord-Brabant I, 252-253, nr 174 (1233).
27   Camps (red.), Oorkondenboek van Noord-Brabant I, 230-231, nr 155 (8 februari 1232).
28   Koopmanschap, Kerk op grens, 98-100.
29   Koopmanschap, Kerk op grens; Koopmanschap, ‘De kerk aan de haven te Waalwijk’.
30   Rijkscommissie voor de monumentenzorg, Voorlopige lijst, 360.

Afb. 9.7 De ontwikkeling van het 
kerkgebouw van Waalwijk. Links 
zoals het er op het einde van 
de vijftiende eeuw zal hebben 
uitgezien. In het midden de ver-
groting van het gebouw door uit-
breiding van de transeptarmen 
en de bouw van een doopkapel 
tegen de toren. Rechts het kerk-
gebouw zoals het begin zeven-
tiende eeuw door Van Leefdael 
werd gerestaureerd met de toe-
gevoegde grafkapel op de plaats 
van het voormalige noordelijke 
zijkoor. De daksluiting hiervan is 
hypothetisch.
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Afb. 9.8 De aanzet van de door-
gang en het speklagenfragment 
in de zuidelijke transeptarm van 
de kerk van Waalwijk (foto au-
teur 2002).

Afb. 9.9 De fundering van het 
noordkoor tijdens een waar-
neming in 2002. In het profiel 
(inzet) is het dekzand onderin 
duidelijk zichtbaar, met de graf-
grond daarboven. Kennelijk was 
het terrein al gedurende enige 
tijd in gebruik als begraafplaats 
voordat in de vijftiende eeuw 
beide koren werden toegevoegd 
(foto’s auteur 2002).
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1584. In 1981 en in 1988 werd deze toren weer opnieuw ‘ontdekt’, maar pas in de laatste 
campagne werd hij compleet opgegraven. Bij het onderzoek in 1988 werd aan weerszij-
den van de fundering alleen nog verrommelde grafgrond aangetroffen.

Bij het archeologisch onderzoek in 1988 werden ter hoogte van de toren enkele frag-
menten tufsteen aangetroffen. Ook op een tweede plaats, in het zuidtransept, werd een 
aanzienlijke hoeveelheid tufsteen aangetroffen. Het grootste stuk mat 34 bij acht centime-
ter. Eerder heb ik aannemelijk gemaakt dat dit tufsteen pas rond 1936 in de transeptarm 
is verwerkt, volgend op de sloop van een nabij gelegen pand.31 Het lijkt daarom niet uitge-
sloten dat het kerkgebouw aan de haven ten tijde van de stadsrechtverlening van tufsteen 
was en aan de zuidzijde van het huidige koor heeft gestaan.

Er zijn bij alle tot dusver uitgevoerde archeologische onderzoeken rondom het kerk-
gebouw geen omvangrijke brandlagen aangetroffen. Het verloren gaan van het kerkge-
bouw in de door Melis Stoke beschreven val van Waalwijk (verbernden Waelwijck metter 
vaert) lijkt dus onwaarschijnlijk. Het kan echter niet worden uitgesloten dat een derge-
lijke brandlaag rondom het kerkterrein wel heeft bestaan en dat deze later door de veel-
vuldige begravingen alsnog verloren is gegaan. In dat licht bekeken is de aanduiding van 
het kerkgebouw in 1309 wel opmerkelijk. Op 17 september van dat jaar schenkt Ywanus, 
zoon van Lambert Bertradis zes roeden land uit zijn erfgoed te Waalwijk aan de abdij van 
Tongerlo. De opbrengsten moeten worden gebruikt voor een nieuw te maken altaar in de 
kerk van Waalwijk.32 De oorkonde spreekt van een kapel (capella) en niet een kerkgebouw. 
Blijkbaar waren de herstelwerkzaamheden of de bouwwerkzaamheden vijftien jaar later 
voldoende ver gevorderd, gezien het feit dat er in 1326 in de paalscheiding tussen Holland 
en Brabant het kerkgebouw nabij de haven wordt genoemd. In de grensbepaling tussen 
het graafschap en het hertogdom wordt vermeld dat de grens was reedewys treckende op die 
kerck te Waelwyck ter noorder doer in, ende ter zuyderdoer wt (‘recht naar het kerkgebouw van 
Waalwijk, via de noordelijke deur naar binnen en via de zuidelijke deur er weer uit’).33 De-
zelfde situatie wordt door diverse edellieden in 1388 nogmaals bevestigd.34

Vanaf de vroege veertiende eeuw evolueerde het kerkgebouw naar het gebruikelijke type 
van een gotische kruiskerk in baksteen. Gedurende deze eeuw zullen het koor, de toren, 
het schip en de zijkoren zijn gebouwd. Omdat het huidige kerkgebouw over de oostelijke 
fundering van de toren heen is gebouwd, kennen we de aansluiting van toren en schip 
niet en blijft onduidelijk welke van de twee als eerste is gebouwd. Een eerst losstaande to-
ren lijkt het meest waarschijnlijk, alleen al om het constructiegemak.

Zoals blijkt uit een nog in het huidige kerkgebouw aanwezige aanzet voor een doorgang 
is het zuidelijke zijkoor bescheiden van opzet geweest. Het noordelijke zijkoor is in de ze-
ventiende eeuw in opzet groter teruggebracht, getuige de drie bakstenen pilaren die nu 
nog op deze plaats zichtbaar zijn.35 De in 2002 aangetroffen bakstenen fundering aan de 
noordzijde doet vermoeden dat het oorspronkelijke noordelijke zijkoor in opzet overeen-
kwam met de bescheiden opzet van het zuidelijke zijkoor.36 Aan het begin van de zestien-

31   Koopmanschap, Kerk op grens, 42.
32   Camps (red.), Oorkondenboek van Noord-Brabant I, 955-956, nr 788 (17 september 1309).
33   Van Mieris, Groot Charterboek, 26 oktober 1326.
34   Cerutti, Middeleeuwse rechtsbronnen, 279-280, nr 279 (14 juli 1388).
35   Koopmanschap, Kerk op grens, 29.
36   Koopmanschap, Kerk op grens, 28-29.

9789087044954.pinn.Koopmanschap.pdf   347 24-02-15   16:02
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de eeuw werden de beide transeptarmen met ongeveer een meter verlengd. Over andere 
vergrotingen van het kerkgebouw hebben we geen gegevens. Mogelijk werd ook de ver-
meende doopkapel aan de westzijde van de kerk in deze fase toegevoegd.

Voor de oudste fasen van het Waalwijkse kerkgebouw beschikken we helaas niet over 
gegevens waaruit we de verschijningsvorm kunnen afleiden. Er zijn archeologische en 
bouwhistorische aanwijzingen dat een deel ervan was opgetrokken in tufsteen. Of het 
daarbij ook gaat om het kerkgebouw uit de schenking van het patronaatsrecht uit 1232, is 
niet duidelijk, maar ligt wel voor de hand. De oorkondetekst over de paalscheiding maakt 
duidelijk dat het gebouw altijd op dezelfde plaats heeft gestaan, maar meer informatie dan 
dat geeft deze ons niet. We kunnen veronderstellen dat het koor in de veertiende eeuw 
werd gebouwd, evenals de transeptarmen in hun oorspronkelijke, korte variant. Dit op 
basis van soortgelijke ontwikkelingen in de rest van het studiegebied. De aanbouw uit 
het begin van de zestiende eeuw ging over bestaande begravingen heen en zal gelijktijdig 
zijn uitgevoerd met de verlenging van de transeptarmen. Dit alles geeft helaas geen en-
kele informatie over de ontwikkeling van de bevolkingsomvang in Waalwijk en Besoyen. 
Dat men aan het einde van de vijftiende eeuw beschikt over een fors en voornaam kerk-
gebouw waaraan dan nog steeds wordt gebouwd, wil wel zeggen dat het economisch goed 
moet zijn gegaan. Dat zal ook een positief effect op de bevolkingsaantallen hebben gehad.

Samenvattend

Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van de kerkgebouwen in de drie besproken ste-
delijke nederzettingen, dan valt als eerste het gebrek aan gegevens voor Waalwijk op. We 
moeten het doen zonder inpandig archeologisch onderzoek, met wat er aan het huidige 
kerkgebouw nog is te zien en met wat opgravingen aan de buitenkant ons hebben geleerd. 
Voor Geertruidenberg en Breda is vastgesteld dat beide kerkgebouwen relatief oud zijn. 
Daarbij is die van Geertruidenberg duidelijk de oudste. Deze vindt haar oorsprong in de 
twaalfde en dertiende eeuw, in de beginperiode van de machtsopbouw van de grote he-
ren in het gebied. Voor Breda geldt een speciale situatie, want we mogen veronderstellen 
dat een eerder kerkgebouw onderdeel heeft uitgemaakt van het domein van de heer. Hier 
bestond een situatie van de combinatie van burcht en kerk zoals we die onder andere ook 
kennen uit Sint-Oedenrode.37

Voor Geertruidenberg kunnen we vaststellen dat het kerkgebouw tot in de dertiende 
eeuw heeft voldaan voor de eigen parochie. Pas tegen het midden van die eeuw vinden de 
eerste verbouwingen plaats. Tegelijk met die eerste verbouwingen wordt in Breda aan de 
Markt een nieuwe kerk gebouwd als eigenkerk in opdracht van de heer van Breda. Deze 
gebouwen doen dan ongeveer honderd jaar dienst. In de loop van de veertiende eeuw 
beginnen vervolgens de grote bouwcampagnes. Voor Geertruidenberg kan een verband 
worden gelegd met de economische voorspoed van de stad. In Breda kan hetzelfde wor-
den verondersteld, maar ook de rol van de lokale heer wordt onder de van Polanens steeds 
duidelijker.

Na de brand van 1420 en de economische terugval door de stormvloeden ontbreekt het 
Geertruidenberg in de vijftiende eeuw aan middelen om de trend uit de voorgaande eeuw 
voort te zetten. Men herstelt het gebouw na de brand nog wel, maar grote plannen zoals 
voor een crypte en het noordkoor worden nu achterwege gelaten. In Breda wordt de in-
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vloed van de Nassau’s steeds duidelijker zichtbaar en vanaf 1410 ondergaat het gebouw 
dan ook een ingrijpende ontwikkeling. Als gevolg daarvan hebben delen van het kerkhof 
mogelijk vrijwel continu als bouwwerf gefungeerd. De sloop van de oude kerktoren en het 
optrekken van een compleet nieuwe toren laten zien dat het de heren van Breda en de stad 
economisch behoorlijk goed ging.

Waalwijk lijkt hier qua beeld wat buiten te vallen, al kent het samen met Geertruiden-
berg waarschijnlijk een voorspoedige veertiende en vroege vijftiende eeuw. Zoals we hier-
na zullen zien, komt de ontwikkeling van het Waalwijkse kerkgebouw in grote lijnen over-
een met die van Raamsdonk en Sprang.

9.3 Dorpskerken

Na de drie kerkgebouwen uit de stedelijke nederzettingen volgen hierna de verschillende 
dorpskerken. Over sommige, zoals die van Raamsdonk en Oosterhout, zijn we archeolo-
gisch en bouwhistorisch redelijk goed geïnformeerd. Bij andere, zoals die van Venloon 
en Baardwijk, zijn de gegevens beperkter van omvang. Door gebruik te maken van zowel 
lokale publicaties, restauratietekeningen en restauratiedossiers, en van alle bij elkaar ge-
brachte archeologische vondsten en documentatie, is het gelukt het hierna gepresenteer-
de overzicht samen te stellen. Deze paragraaf sluit af met een eerste synthese.

Oosterhout

Uit de groep van de dorpskerken is de Sint-Jan of Johannes de Doper te Oosterhout ar-
cheologisch aantoonbaar de oudste. De oudste vermelding dateert uit 1277.38 Bij archeo-
logisch onderzoek in de jaren zeventig van de vorige eeuw werden diverse bouwfasen 
vastgesteld en in het huidig gebouw zit relatief veel hergebruikt materiaal, zoals tufsteen, 
verwerkt.

Voor het kerkgebouw van de Sint-Jan kunnen we gebruik maken van twee studies. Daar-
bij is die van Glaudemans en Gruben een vervolg op het basiswerk van Broeders.39 Naar 
aanleiding van een restauratie van de kappen van de kerk hebben Glaudemans en Gruben 
een aantal bouwhistorische gegevens aangetroffen die de reconstructie van Broeders on-
dersteunen. In hun fasering van de volgorde van het bouwen van het eerste schip in bak-
steen en de oudste fase van de huidige kerktoren wijken zij echter af van wat Broeders 
stelt.40 Wat Broeders veronderstelt, is dat na de nodige grondverwerving in 1506 eerst is be-
gonnen met de bouw van de toren, voordat men begon met de vergroting van het nieuwe 
schip. Deze werkwijze komt overeen met wat we kennen bij de andere kerkgebouwen bin-
nen het studiegebied. Alleen een onderzoek naar de puinlaag onder de huidige toren zou 
een definitief uitsluitsel kunnen geven over de volgorde. Voor de bouw van het huidige 
schip zal het oude tufstenen schip moeten zijn gesloopt. Dit zou als puinverharding zijn 

37   Peters en Van Genabeek, Sint-Oedenrode Kerkstraat.
38   Rijkscommissie voor de monumentenzorg, Voorlopige lijst, 280.
39   Broeders, ‘Uit de geschiedenis van de Sint-Jansbasiliek’; Glaudemans en Gruben, Bouwhistorisch onderzoek.
40   Broeders, ‘Uit de geschiedenis van de Sint-Jansbasiliek’, 30 en noot 73.
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Afb. 9.10 De ontwikkeling van 
de drie oudste fasen het kerkge-
bouw van de Sint-Jan te Ooster-
hout. De oudste fase (links) be-
stond uit een tufstenen zaalkerk 
met een tufstenen toren. Voor 
het uiterlijk van de toren ontbre-
ken bronnen en hier is gekozen 
voor een relatief eenvoudig van 
vorm. In het midden een tweede 
fase met een nieuw koor en twee 
zijbeuken. Rechts de vroeg veer-
tiende-eeuwse situatie met een 
bakstenen noordkoor.

Afb. 9.11  In zowel het zuid- als 
het noordportaal van de kerk van 
Oosterhout is tufsteen verwerkt. 
Het gaat om hergebruikt mate-
riaal dat beschikbaar kwam na 
de sloop van het oude tufstenen 
koor in de vijftiende eeuw (foto 
auteur 2005).
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gebruikt onder de huidige bakstenen toren. Ook kan niet worden uitgesloten dat de bouw 
van de toren en de vergroting van het schip in de richting van de toren gelijktijdig hebben 
plaatsgevonden. Vooralsnog houd ik vast aan de volgorde zoals Broeders die heeft geschetst.

De oudste fase die tijdens de waarnemingen is gezien, is die van een eenbeukige zaal-
kerk met een westtoren. Hiervan is alleen de fundering teruggevonden. Deze bestond 
uit veldkeien, brokken ijzeroer en kalksteen.41 De fundering was uitgevoerd als kistwerk: 
twee muren bestaande uit veldkeien, brokken ijzeroer en Doorniks hardsteen. Deze wa-
ren met hun vlakke kant in de muren verwerkt (Broeders spreekt niet van Doorniks hard-
steen maar van ‘blauwachtige platte brokken natuursteen’. Met soortgelijke benamingen 
werd in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw vaak Doorniks hardsteen be-
doeld.).42 De ruimte tussen beide muren werd vervolgens met kleinere fragmenten van 
de genoemde bouwmaterialen of met specie opgevuld. Het opgaand muurwerk was uit-
gevoerd in tufsteen. Hiervan waren alleen de onderste lagen deels bewaard gebleven. De 
oostelijke travee zal daarbij hebben gefungeerd als koor (rechthoekig gesloten) en de wes-
telijke travee als toren.43

In een tweede fase wordt het kerkgebouw vergroot met twee zijbeuken. Daartoe worden 
de muren van het oude schip doorbroken en omgevormd tot pijlers. Ook wordt aan de 

41   Broeders, ‘Uit de geschiedenis van de Sint-Jansbasiliek’, 26.
42   Vriendelijke mededeling van Marc Berends, Bureau Cultureel Erfgoed gemeente Breda, oktober 2011.
43   Broeders, ‘Uit de geschiedenis van de Sint-Jansbasiliek’, 26-27.

Afb. 9.12 Tijdens de opgraving in 2003 werden naast de vele begravingen en oudere huisplattegronden 
ook de vier funderingspoeren aangetroffen van een vroeg zestiende-eeuwse klokkenstoel (foto auteur 
2003).
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oostzijde een nieuw koor gebouwd. Het gaat daarbij om de toevoeging van een halfronde 
apsis die aan de buitenkant driehoekig was gesloten.44 Tijdens de restauratie kwamen res-
ten van een lemen vloer aan het licht. Broeders dateert deze fase niet, maar volgens Glau-
demans en Gruben kan deze fase worden gedateerd tussen het midden van de elfde en 
het begin van de twaalfde eeuw.45 Met het doortrekken van de zijbeuken tot voorbij de to-
ren wordt de toren opgenomen in de bouwmassa van het schip. In de tweede helft van de 
veertiende eeuw wordt bij het tufstenen kerkgebouw voor het eerst baksteen gebruikt. De 
heer van Oosterhout laat daarmee naast het hoofdkoor een noordkoor bouwen dat voor 
het eerst wordt vermeld in 1394.46

Het tufstenen kerkgebouw zal tot in het derde kwart van de vijftiende eeuw hebben vol-
daan. Gezien het grondoppervlak is het samen met de kerk van Raamsdonk één van de 
grootste dorpskerken uit het studiegebied. In de vijftiende eeuw begint men dan met de 
bouw van een nieuw bakstenen koor en transepten. Broeders stelt dat op basis van de op-
gravingen zelfs mag worden verondersteld dat de vier hoofdpilaren van de viering tot deze 
fase behoren. Daarbij zal het bakstenen noordkoor overigens wel zijn gesloopt, want de 
locatie van dit koor conflicteerde met de noordwestelijke vieringpijler.

Bij de uitbreiding in de vijftiende eeuw volgde men trouw de systematiek van de bouw 
van een nieuw koor en daarna de sloop van het oude koor. Zo werd ervoor gezorgd dat de 
eredienst te allen tijde plaats kon vinden op een geconsacreerd altaar. Tussen de bouw-
fasen door werden dan de nieuwe bouwdelen met een tijdelijke tussenmuur dichtgezet. 
Sporen van dergelijke tijdelijke westgevels zijn zowel in Oosterhout als Breda tijdens op-
gravingen waargenomen. Op basis van het uitblijven van nieuwe altaren dateert Broeders 
de start van de bouw van het nieuwe koor rond 1473. Hij argumenteert dat men het geld 
voor nieuwe altaren oppotte ten behoeve van de vergroting van het kerkgebouw. Rond 
1493 waren de bouwwerkzaamheden aan koor, transeptarmen en viering klaar. Daarbij 
zal er een duidelijk contrast te zien zijn geweest tussen het hoge en kleurrijke bakstenen 
gedeelte en het grijze gedeelte van het driebeukige schip met de eerste kerktoren. Kort na 
1500 zullen de bouw van de toren en de uitbouw van het schip naar het westen zijn be-
gonnen, al kennen we hiervoor de concrete jaartallen niet. Na de laatste verbouwingen 
in de negentiende eeuw zijn boven de zijbeuken nog steeds de zestiende-eeuwse ramen 
zichtbaar in de lichtbeuk. De bogen laten daar nu nog steeds een glimp zien van het vroeg 
zestiende-eeuws kerkgebouw.

Afb. 9.13 Drie stadia in de ont-
wikkelingen uit de vijftiende en 
zestiende eeuw. Links de bouw 
van een nieuw koor achter het 
oudere koor. In het midden is 
een begin gemaakt met de bouw 
van huidige kerktoren (begin 
zestiende eeuw). Rechts de si-
tuatie tegen het midden van de 
zestiende eeuw: toren onvol-
tooid en toren en schip op elkaar 
aangesloten.
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Men wist de bouwwerkzaamheden uiteindelijk rond 1550 af te ronden. De klokken zul-
len rond 1547 zijn overgebracht van de klokkenstoel op het kerkhof naar de toren.47 In 1552 
weet men dan met een nog tijdelijke constructie de verbinding tussen het schip en de to-
ren te maken.48

De ontwikkeling van het kerkgebouw van Oosterhout verloopt vergelijkbaar met die in 
Geertruidenberg. Ook hier verrijst een groot tufstenen gebouw, inclusief kerktoren, dat 
meerdere eeuwen blijft gehandhaafd. Net als in Raamsdonk drukt een lokale familie ge-
durende de late veertiende eeuw haar stempel op het kerkgebouw. Toch blijkt dat het laat 
dertiende-eeuws tufstenen kerkgebouw tot in de tweede helft van de vijftiende eeuw vol-
doende ruimte biedt aan de parochie en dit lijkt zeker niet te wijzen op een omvangrijke 
bevolkingstoename in die eeuw. Het daarna gerealiseerde kerkgebouw is vele malen gro-
ter, maar daarbij moet de invloed van de verschillende altaarstichtende organisaties bin-
nen de dorpsgemeenschap niet worden onderschat. Meer nog dan bij de andere hier on-

44   Broeders, ‘Uit de geschiedenis van de Sint-Jansbasiliek’, 26-27.
45   Glaudemans en Gruben, Bouwhistorisch onderzoek, 50-51.
46   Voor dit en het volgende: Broeders, ‘Uit de geschiedenis van de Sint-Jansbasiliek’, 27-29.
47   Broeders, ‘Uit de geschiedenis van de Sint-Jansbasiliek’, 32.
48   Broeders, ‘Uit de geschiedenis van de Sint-Jansbasiliek’, 32.

Afb. 9.14 Het laatmiddeleeuwse 
schip van de Sint-Jan in Ooster-
hout met de negentiende-eeuw-
se toevoegingen (foto auteur 
2013).
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derzochte dorpskerken lijkt het bestuur van de Vrijheid Oosterhout stedelijke aspiraties 
te hebben gehad. Dit veronderstelt pronkgedrag en maakt dat de ontwikkeling van het 
kerkgebouw minder bruikbaar is voor het schetsen van de ontwikkeling van de bevolking-
somvang in Oosterhout.

Baardwijk

Langs de Rijksweg A59 staat achter de Win-
terdijk de solitaire kerktoren van Baardwijk. 
Aan de oostzijde ligt een kleine begraafplaats 
en in de oostgevel is nog duidelijk de aan-
zet van een dak te zien. Het gaat om het res-
tant van de laatmiddeleeuwse dorpskerk en 
de toren wordt op stilistische gronden geda-
teerd in het begin van de veertiende eeuw.49 
Volgens bronnen uit het begin van de zes-
tiende eeuw was de toren toen toe aan eni-
ge restauratiewerkzaamheden.50 Van het 
kerkgebouw bestaan twee afbeeldingen: een 
schilderij uit de late achttiende eeuw en de 
kadastrale minuut uit 1832. Beide tonen een 
korte kruiskerk met een noordkoor naast 
het hoogkoor. De kerk was in deze periode 
in gebruik bij de hervormde gemeente van 
Baardwijk. Kerkpatroon was oorspronkelijk 
de heilige Clemens die ook de patroonheili-

ge is van de neogotische Clemenskerk die in 1896 werd gebouwd aan de zuidzijde van de 
Grotestraat.51

Tot in 1912 bestond de situatie nog zoals verbeeld in afbeelding 9.15. Het koor en de 
transeptarmen waren toen al gesloopt. Met de opbrengst van de verkoop van de bouwma-
terialen werd het schip telkens hersteld. In 1911 was het schip zo bouwvallig geworden dat 
sloop de enige optie leek. In 1912 werd dan ook het schip gesloopt. De toren werd in 1924 
voor het eerst gerestaureerd.52

Uiteindelijk bleef dus van dit laatmiddeleeuwse kerkgebouw alleen nog de toren over. Op 
de plaats van het schip en koor bevindt zich sinds langere tijd een begraafplaats. Hierdoor 
is een archeologisch onderzoek naar eventuele voorgangers van het kerkgebouw moei-
lijk uit te voeren. We weten daarom weinig over de laatmiddeleeuwse ontwikkeling van 
het kerkgebouw van Baardwijk. Verondersteld mag worden dat het een soortgelijke ont-
wikkeling heeft gekend als de kerk van Raamsdonk, maar concrete gegevens ontbreken.

’s Gravenmoer

Net als voor Baardwijk zijn ook voor ’s Gravenmoer weinig tot geen archeologische ge-
gevens beschikbaar. Voor dit kerkgebouw moeten we het doen met een beschrijving uit 
1931, een aantal foto’s uit de twintigste eeuw, restauratietekeningen en de beschrijving 

Afb. 9.15  Het kerkgebouw van Baardwijk zoals 
het er rond 1911 uitzag. Koor, transept en het 
oostelijk gedeelte van het schip zijn gesloopt en 
alleen de westelijke drie traveeën resteren.
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door Rehm.53 De oudste bekende tekening is een zestiende-eeuwse historische kaart van 
het Langstraatgebied.54 Hierop is een bescheiden torenpartij te zien met een kruisvormig 
kerkgebouw. Het kerkgebouw is gelegen op een kruising nabij de haven en de doorgaan-
de straat.

Vanaf de stichting van de nederzetting rond 1293 was men voor de zielzorg aangewezen 
op de pastoor en de kerk van Lambertus in Raamsdonk.55 Historische bronnen geven aan 
dat dit mogelijk rond 1356 is veranderd. Een bron maakt dan melding van een kapelaan in 
’s Gravenmoer. Voor een aantal kerkelijke handelingen en een aantal van de sacramenten 
moest men nog steeds naar Raamsdonk. Uit een oorkonde opgesteld door de dorpspas-
toor van ’s Gravenmoer in 1381 blijkt dat het bedehuis voor dat jaar tot parochiekerk moet 
zijn verheven.

49   Rijkscommissie voor de monumentenzorg, Voorlopige lijst, 359.
50   Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, 553.
51   Koopmanschap, Kerk op grens, 90-91.
52   Koopmanschap, Kerk op grens, 90-91.
53   Rehm, ‘’s Gravenmoer als Hollands dorp’, 27.
54   Nationaal Archief, Hingmancollectie 4VTH inv:1456.
55   Voor dit en het volgende: Rehm, ‘’s Gravenmoer als Hollands dorp’, 27.

Afb. 9.16 De nog bestaande 
kerktoren in Baardwijk is het 
enige dat bovengronds overbleef 
van het laatmiddeleeuwse kerk-
gebouw (foto auteur).
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Het oudste onderdeel van het huidige 
kerkgebouw is de laat veertiende-eeuwse to-
ren. De rest dateert uit de vijftiende eeuw 
of later. De kerk was toegewijd aan Maria.56 
Aan het einde van de vijftiende of aan het be-
gin van de zestiende eeuw werd een zijbeuk 
aan de noordzijde gebouwd. Na het herstel 
van de situatie van het kerkgebouw in 1676 
weten we dat de daken geen aaneengesloten 
daklijn hadden. Hieruit kan worden afgeleid 
dat de afzonderlijke gebouwelementen ver-
schillende hoogtes hadden.57 De gelijk ge-
trokken daklijn voor de transeptarmen en 
het schip dateert daarmee van na 1676.

Het kerkgebouw van ’s Gravenmoer leert 
ons dat de bevolkingsomvang gedurende de 
late veertiende eeuw groot genoeg was om 

een eigen parochie te dragen. Bij gebrek aan archeologisch onderzoek kunnen we deze 
ontwikkeling helaas in de oudste fasen van het kerkgebouw niet volgen. De uitbreiding 
van het schip met een noordelijke zijbeuk maakt aannemelijk dat de bevolkingsgroei van 

Afb. 9.17 De verschijningsvorm van de Onze-Lie-
ve-Vrouwekerk in ’s Gravenmoer rond het begin 
van de zestiende eeuw. Duidelijk zichtbaar is de 
ingebouwde veertiende-eeuwse toren. Veronder-
steld kan worden dat de eerdere kerkfase met 
koor en schip net zoals in Dongen was uitge-
voerd in baksteen.

Afb. 9.18  De uitbreiding met een noordelijke zijbeuk rond 1500 is in het huidige kerkgebouw nog steeds te 
zien. Een soortgelijke uitbreiding aan de zuidzijde van het schip is nooit uitgevoerd (foto auteur 2010).
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de late veertiende eeuw doorzette tot aan de zestiende eeuw. In hoeverre deze groei con-
stant is geweest of enkele terugvallen heeft gekend, is op basis van archeologische en 
bouwhistorische bronnen niet te duiden.

Venloon en Loon op Zand

Venloon, het latere Loon op Zand, kent twee kerkgebouwen die binnen dit onderzoek re-
levant zijn. Een mogelijk kerkgebouw in het nabijgelegen Kaatsheuvel, daterend van voor 
1450, is niet bekend. Aangenomen wordt dat de inwoners van Kaatsheuvel in Loon op 
Zand naar de kerk gingen. De oudste van de twee kerken is die van Venloon. De eerste 
vermelding daarvan dateert uit 1233. Net als het kerkgebouw van Waalwijk schenkt de her-
tog het dat jaar aan de abdij van Tongerlo.58 Deze kerk was gewijd aan Willibrord. De late-
re kerk in het huidige Loon op Zand was oorspronkelijk gewijd aan Johannes de Doper.59

Waarom beide gebouwen een andere patroonheilige hebben gehad, is onbekend. De 
meest geaccepteerde verklaring is dat beide kerkgebouwen enige tijd gelijktijdig hebben 
bestaan, wat ook wordt bevestigd in schriftelijke bronnen. De bouw van het kerkgebouw 
in Loon op Zand begon in het laatste decennium van de veertiende eeuw en het kerkge-
bouw in Venloon raakte pas in de eerste helft van de zestiende eeuw buiten gebruik. De 
parochie verzocht rond 1580 aan de bisschop om de restanten van het kerkgebouw te mo-
gen slopen.60 Tot die tijd werden beide kerkgebouwen naast elkaar door dezelfde parochie 
voor de eredienst benut.61 Na de sloop van het oude kerkgebouw werd het kerkgebouw in 
Loon op Zand aanzienlijk vergroot en werd het patrocinium Sint-Jan Onthoofding.

56   Schutjes, Geschiedenis van het bisdom III, 811.
57   Zom, ‘Kort overzicht’, 272.
58   Camps (red.), Oorkondenboek van Noord-Brabant I, 252-253, nr 174 (1 april 1233-22 april 1234).
59   Vreenegoor, De kerk van Venloon, 10.
60   Heemkundekring ‘Loon op ’t Sand’, De Kerk van Sint Jans Onthoofding, 12.
61   Vreenegoor, De kerk van Venloon, 12.

Afb. 9.19 De ontwikkeling van 
de twee kerkgebouwen van Loon 
op Zand. De weergave van de 
koorpartij en toren van het kerkje 
van Venloon (voorgrond) is hy-
pothetisch. Links beide gebou-
wen aan het begin van de vijf-
tiende eeuw. In het midden de 
situatie rond het midden van de 
vijftiende eeuw en geheel rechts 
het kerkgebouw van Loon op 
Zand aan het begin van de zes-
tiende eeuw. Omdat we niet we-
ten hoe de Willibrorduskapel op 
de plaats van de voormalige kerk 
van Venloon er toen uitzag, is 
deze hier weggelaten.
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Over het kerkgebouw in Venloon weten we alleen iets uit archeologische gegevens. Het 
kerkgebouw stond niet aan de rand, maar duidelijk op het dekzandplateau. Anders dan 
het kerkgebouw van Sprang, heeft de situering van de kerk van Venloon niets te maken 
met de ontginning van het veengebied, maar gaat deze vermoedelijk terug op een oudere 
nederzetting op het zand. De huidige kerk van Loon op Zand staat meer naar het zuiden 
op het dekzandplateau. Deze locatiekeuze voor het kerkgebouw zal eerder zijn ingegeven 
door het eigendom van gronden van de heer van Loon op Zand, dan teruggaan op een 
oudere nederzetting. Door het onderzoek van de ROB uit 2004 kennen we van de Willi-
brorduskerk alleen de ligging van het bakstenen schip.62 Van de vorm en ligging van een 
eventuele voorganger in tufsteen is niets bekend, al werden er zowel in 1950 als in 2004 
diverse fragmenten tufsteen aangetroffen.

Vreenegoor schetst het schip als een op bakstenen poeren en spaarbogen gefundeerd 
gebouw met een lengte van minimaal achttien meter en een breedte van zes meter. De 
constructiewijze met grondbogen is vergelijkbaar met de wijze van de fundering van het 
koor van het kerkgebouw van Raamsdonk. Vreenegoor veronderstelt dat het onderzoek 
uit 2004 ook een deel van de westtoren heeft aangesneden, maar zij is daar niet geheel 
zeker van. Het koor bleef bij de onderzoeken van 1950 en 2004 buiten het opgegraven ter-
rein, zodat we naar de vorm daarvan alleen kunnen gissen.

Naast het verdwenen kerkgebouw van Venloon is er ook het in oorsprong laatmiddel-
eeuwse kerkgebouw in Loon op Zand. Aangenomen wordt dat er in 1394 is begonnen 
met de bouw, maar er zijn ook bronnen die aannemelijk maken dat de kerk al in 1392 
is gesticht.63 Op basis van historische bronnen en enkele archeologische waarnemingen 
door de heemkundekring uit Loon op Zand tijdens de restauratie in de jaren zeventig en 
tachtig kan de ontwikkeling van dit kerkgebouw in hoofdlijnen worden uiteengezet. Het 
eerste kerkgebouw bestond uit een rechthoekig zaalkerkje. Binnen de funderingsresten 
werden ook begravingen aangetroffen. Het priesterkoor zou het oudste gedeelte van het 
kerkgebouw zijn, met een datering rond 1400. Tot in de tweede helft van de vijftiende 
eeuw werd er gebouwd aan de kerktoren. In 1460 werd de eerste klok in de toren gehan-
gen en zal deze dus voltooid zijn geweest. De bouw van een vergelijkbare toren in Dongen 
wordt in de eerste helft van de zestiende eeuw gedateerd.64 Dit maakt de toren van Loon 
op Zand iets ouder.

Het kerkgebouw bestond uit een priesterkoor, het oude schip van het eerste rechthoeki-
ge zaalkerkje en een vermoedelijk nog losstaande toren. In 1521 werd de kerk verder uitge-
breid. Op basis van een charter uit 1521 weten we dat een erfpacht op de kerk van Venloon 
werd verkocht in ruil voor 20.000 bakstenen. Deze stenen moesten gebruikt worden voor 
de bouw van twee nieuwe kruiskoren aan het kerkgebouw. Dat er onder het bestaande 
schip een ouder schip aanwezig is, blijkt uit wat de opgravers in 1978 vaststelden: onder 
de pilaren van de zuidbeuk gaat een doorlopende muur schuil die dienst doet als funde-
ring.65 Baksteenformaten van deze muur zijn niet genoemd, zodat een datering moeilijk 
is. De laatste bouwfase van het kerkgebouw die in dit onderzoek van belang is, is de bouw-
activiteit na 1570. Hoewel we de aard van de bouwwerkzaamheden aan de kerk in Loon op 
Zand niet kennen, weten we wel dat deze werden bekostigd uit de afbraak van de laatste 
restanten van de Willibrorduskerk nabij de oude kern van Venloon.66

Waarnemingen tijdens de restauratie van de kerk van Loon op Zand duiden erop dat het 
koor in de late veertiende eeuw een lengte had van 11,7 meter. Het gelijktijdige schip had 
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een lengte van 21,3 meter en een breedte van 11,9 meter.67 Gezien een verschuiving van 
het schip naar het zuiden kan worden verondersteld dat eerst het koor is gebouwd en dat 
dit daarna werd voorzien van een schip aan de westzijde. Gedurende de tweede helft van 
de vijftiende eeuw wordt voor het schip een losstaande toren geplaatst. Met een doorsne-
de van acht meter komt de toren overeen met het grondplan van de kerktoren in Dongen.

We vatten samen: gedurende de vijftiende eeuw onder de heer van Venloon werd het 
kerkgebouw vergroot. Na 1521 werd het gebouw nogmaals vergroot door de bouw van twee 
kruiskoren.68 In de zestiende eeuw werd het schip om het oude veertiende-eeuwse schip 
gebouwd. Hiervoor is het oude schip op zeker moment gesloopt. De zuidelijke kolom-
menrij van het nieuwe schip is namelijk op de fundering van het oude schip geplaatst.69 
Het zestiende-eeuwse schip is tegen de toren opgetrokken, zodat één bouwmassa ont-
stond. Het is niet duidelijk of de bouw van het nieuwe schip mede werd bekostigd uit de 
sloop van het oude kerkgebouw van Venloon. Gezien de omvang van de bouwwerkzaam-
heden mag hier echter wel een relatie worden verondersteld. Het kerkgebouw zou zijn 
laat zestiende-eeuwse verschijningsvorm behouden tot 1929. Toen werd aan de achter-
zijde van het kerkgebouw een nieuw dwarstransept gebouwd. Deze vergroting van het ge-
bouw was nodig om de groeiende geloofsgemeenschap te kunnen herbergen.

Dongen

Het laatmiddeleeuwse kerkgebouw aan de Kerkstraat in Dongen werd in 1984 opgegra-
ven door de ROB. Zonder al te veel scrupules werd een zijmuur van het ruïneuze schip 
weggebroken om een kleine rupskraan te kunnen binnenrijden. Zo werden vervolgens in 
het schip de resten van een kleiner en ouder schip en een zeventiende-eeuwse klokgietput 
aangetroffen. In het transept en het huidige koor werd handmatig gegraven, wat al snel 
de fundamenten van een koor opleverde van een oudere fase. Op basis van dit onderzoek 
bleek de oudste fase in baksteen te bestaan uit een eenbeukig schip met een iets kleiner, 
driehoekig gesloten koor.

Met gebruikmaking van de resultaten van dit archeologisch onderzoek, een bouwhistorisch 
onderzoek en een uitgebreid bronnenonderzoek in het archief van de kerkbeheerders wist 
Hamelinck in 2005 een uitgebreide bouwgeschiedenis van het kerkgebouw te schetsen.70 De 
oudste fase is daarbij het zojuist beschreven kerkgebouw. Omdat bij het onderzoek in 1984 de 
begravingen in het schip niet werden opgegraven, zijn er geen aanwijzingen voor een even-
tuele eerdere houtbouwfase op deze plaats.71 We kunnen deze niet met zekerheid uitsluiten, 
al worden deze resten niet verwacht. Een eventueel laat dertiende-eeuws kerkgebouw moet 

62   Vreenegoor, De kerk van Venloon. De gegevens met betrekking tot het archeologisch onderzoek van het kerkge-
bouw van Venloon uit 2004 komen uit deze studie.

63   Voor dit en het volgende: Gelevert, Zes eeuwen, 12-14
64   Hamelinck, ‘Bouwhistorie van de Oude Kerk’, 65.
65   Gelevert, Zes eeuwen, 14.
66   Gelevert, Zes eeuwen, 14.
67   Heemkundekring ‘Loon op ’t Sand’, De Kerk van Sint Jans Onthoofding, 13 en 23.
68   Heemkundekring ‘Loon op ’t Sand’, De Kerk van Sint Jans Onthoofding, 13.
69   Heemkundekring ‘Loon op ’t Sand’, De Kerk van Sint Jans Onthoofding, 13.
70   Hamelinck, ‘Bouwhistorie van de Oude Kerk’.
71   Hamelinck, ‘Bouwhistorie van de Oude Kerk’, 63.
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Afb. 9.20 De laatmiddeleeuw-
se kerk van Dongen is een van 
de weinige ruïneuze kerken in 
de provincie Noord-Brabant. 
Gedurende de zeventiende en 
achttiende eeuw moeten meer 
oude kerken in een vergelijkbare 
toestand hebben bestaan. Door-
gaans werden zij gesloopt of in 
kleinere vorm hersteld. In een 
aantal gevallen bleef alleen de 
toren staan, zoals in Baardwijk 
(foto auteur 2004).

Afb. 9.21 De ontwikkeling van 
het laatmiddeleeuwse kerkge-
bouw in Dongen. Links de situ-
atie rond 1350 met daarachter de 
bouw van de kerktoren in de eer-
ste helft van de veertiende eeuw. 
Met de bouw van een nieuw koor 
en transept zal rond 1450 zijn 
begonnen en het doortrekken 
van het schip naar de toren zal 
tegen 1644 zijn voltooid.
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eerder worden gezocht ter hoogte van de nederzetting uit die tijd nabij de Heuvel in Dongen.
Of de parochie of de lokale heer heeft aan het begin van de vijftiende eeuw het kerkge-

bouw willen vernieuwen. Het werd uitgebreid met een toren die werd geplaatst voor het 
veertiende-eeuwse schip.72 Als Strijbos gelijk heeft dat het onderste portaal van een kerk-
toren moet worden gezien als het portaal van de kerk, dan is aannemelijk dat de bouw 
van de toren onderdeel is geweest van een vergroting van het kerkgebouw.73 De bouw van 
de toren is daarin de eerste stap. Rond 1450 waren er voldoende geldelijke middelen ver-
zameld om verder te gaan met de vergroting van het kerkgebouw. Zoals weergegeven in 
afbeelding 9.21 werd ten oosten van het veertiende-eeuwse koor een nieuw gotisch koor 
opgetrokken. Na de sloop van het oude koor konden vervolgens beide transeptarmen en 
de eerste travee van het schip over het oude schip heen worden gezet.74 Geldproblemen 
zorgden ervoor dat de voltooiing van deze uitbreiding tot het midden van de zeventiende 
eeuw op zich liet wachten.75 Het oude schip werd in 1640 gesloopt en het schip werd naar 
de toren toe verlengd.76 Daarbij werd de oorspronkelijke opzet van het schip gewijzigd. 
In plaats van een opbouw met lichtvensters in het middenschip werd gekozen voor een 
eenvoudiger pseudobasiliek. Hierbij valt alleen licht naar binnen via de ramen in de beide 
zijbeuken. Nadat het gebouw in 1648 werd overgedragen aan de kleinere protestante ge-
meente begon opnieuw een periode van verval.77 In 1928 deed een storm het gebouw deels 
instorten, waarna alleen de toren en het koor met de transeptarmen werden hersteld.

Binnen het studiegebied is het laatmiddeleeuwse kerkgebouw in Dongen opmerkelijk 
qua datering. Het is duidelijk jonger dan bijvoorbeeld de kerk van Raamsdonk en het oud-
ste gebouw van Grevelduin-Capelle, maar wel een halve eeuw ouder dan de grote bouw-
hype in Sprang en ’s Gravenmoer. Dit kan een direct gevolg zijn van de activiteiten van 
Willem van Duvenvoorde. Deze smeedde een groter geheel van bezittingen samen tot 
Dongen. In het licht van de bouw van een kasteel nabij Dongen zou het kerkgebouw kun-
nen worden gezien als een late eigenkerk (zie paragraaf 4.3). Daarmee rondde Van Du-
venvoorde de herinrichting van het gebied rondom Dongen af en drukte hij zijn stempel 
op de nederzetting.

Raamsdonk

Ten noorden van de Rijksweg A59 en daardoor nu afgesneden van het dorp Raamsdonk, 
staat het kerkgebouw dat was toegewijd aan de Heilige Lambertus. Over het kerkgebouw 
zelf was lange tijd weinig bekend. Dit veranderde door de restauratie gedurende de peri-
ode 1998-2000 en enkele daaruit voortvloeiende publicaties over het kerkgebouw: twee 
bouwkundige rapporten, een publieksboek over de geschiedenis van de kerk en het dorp 
Raamsdonk en een artikel.78 De archeologische gegevens zijn niet verwerkt tot een archeo-

72   Hamelinck, ‘Bouwhistorie van de Oude Kerk’, 65.
73   Strijbos, Kerken van heren en boeren, 22.
74   Hamelinck, ‘Bouwhistorie van de Oude Kerk’, 69-73.
75   Hamelinck, ‘Bouwhistorie van de Oude Kerk’, 82.
76   Hamelinck, ‘Bouwhistorie van de Oude Kerk’, 82-84.
77   Hamelinck, ‘Bouwhistorie van de Oude Kerk’, 93.
78   Orsel en Viersen, Hervormde Lambertuskerk, Raamsdonk; Orsel en Emmens, Hervormde Lambertuskerk, Raams-

donk; Van Gils-Spee, ‘Luikse en heerlijke strategie’; Van Gils-Spee, De Lambertuskerk en het dorp Raamsdonk.
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logisch rapport. Voor deze informatie moesten het vondstcomplex en de opgravingsdocu-
mentatie worden bekeken.

Op basis van het uitgevoerde archeologisch onderzoek door de Oudheidkundige Kring 
‘Geertruydenberghe’ dateert de oudste fase van een (bak)stenen gebouw uit het laatste 
kwart van de dertiende eeuw. Tot aan het begin van de zestiende eeuw kunnen vier bouw-
fasen worden onderscheiden. De eerste is een eenbeukige zaalkerk met een vermoedelijk 
rechtgesloten koor. In vergelijking met soortgelijke zaalkerken in het studiegebied is het 
koor van Raamsdonk relatief lang. Aangezien van deze fase zowel delen van de west- als 
oostgevel zijn teruggevonden, zullen de vastgestelde afmetingen kloppen. Het eenbeuki-
ge kerkgebouw zal met riet of stro gedekt zijn geweest, al zijn in het keramisch bouwma-
teriaal geen rietvorsten teruggevonden.

In de eerste helft van de veertiende eeuw wordt voor het eenbeukige kerkgebouw een 
massieve kerktoren gebouwd. Zowel Orsel als Van Gils-Spee ziet hierin een bemoeienis 
van Willem van Duvenvoorde met het kerkgebouw.79 Op basis van stilistische elementen 
van de toren en het aangetroffen baksteenformaat komen Orsel en Emmens tot een date-
ring later in de veertiende eeuw. Hoewel niet kan worden uitgesloten dat Van Duvenvoor-
de zich inderdaad heeft bemoeid met het bouwen van de kerktoren, zijn er geen schrif-
telijke bronnen waaruit dit kan worden afgeleid. Het zal hier bij een vermoeden moeten 
blijven.

Aangezien de torenpartij over de westelijke gevel van het kerkgebouw heen is gezet, zal 
een deel van de westzijde van het eenbeukige schip zijn gesloopt. Gezien het doorlopen 
van een aantal versieringen aan de oostzijde (schipzijde) van de toren is het waarschijn-
lijk dat de toren vrijstaand is gebouwd. Op de eerste verdieping is een aparte ruimte ge-
maakt die het meest doet denken aan een herenkapel.80 Vanuit deze kapel kon men direct 
het schip van de kerk inkijken. De herenkapel doet vermoeden dat het eenbeukige kerk-
gebouw een relatief spits en hoog dak moet hebben gehad. Indien inderdaad een heer van 
het formaat van Willem van Duvenvoorde zich heeft bemoeid met de bouw van de nieuwe 
westtoren, dan kan niet worden uitgesloten dat daarbij ook het dak van koor en het schip 
van de kerk zijn verhoogd.

Afb. 9.22 De drie faseringen van 
het kerkgebouw te Raamsdonk. 
Links de situatie van het kerkge-
bouw aan het einde van de der-
tiende eeuw, daarnaast de kerk 
omstreeks het midden van de 
vijftiende eeuw en rechts de si-
tuatie aan het begin van de zes-
tiende eeuw.
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De opening van de herenkapel naar het schip wordt in de tweede helft van de veertiende 
eeuw of kort daarna dichtgezet. Ook dit lijkt te wijzen op een bemoeienis van de Van Du-
venvoordes, maar feitelijk bewijs hiervoor ontbreekt. In de tweede helft van de vijftiende 
eeuw wordt net als bij de andere kerkgebouwen in het studiegebied het gebouw voortvarend 
vergroot. Het dertiende-eeuwse koor wordt gesloopt en vervangen door een groter nieuw 
koor. Dit koor is driehoekig gesloten en is deels gefundeerd op spaarbogen (zie afb. 9.24).

Rond 1500 is deze vergroting voltooid en sluit het nieuwe driebeukige schip aan op de 
veertiende-eeuwse toren. In de jaren daarna worden nog enkele aanbouwen geplaatst en 
wordt de toren verhoogd met een nieuwe geleding. Na branden in de achttiende en negen-
tiende eeuw zou de bouwmassa grotendeels weer haar vroeg zestiende-eeuwse verschij-
ningsvorm terugkrijgen. De extra geleding van de toren werd verwijderd bij een restaura-

Afb. 9.23 Tijdens het onderzoek 
in 1999 kwam de zuidoostelijke 
hoek van het schip met de ver-
smalling in de richting van het 
koor aan het licht. De foto is ge-
nomen in noordelijke richting. 
Op de achtergrond is een van 
de funderingen voor de laatmid-
deleeuwse altaren te zien (foto 
Oudheidkundige Kring ‘Geer-
truydenberghe’).

79   Orsel en Emmens, Hervormde Lambertuskerk, Raamsdonk,1; Van Gils-Spee, De Lambertuskerk en het dorp 
Raamsdonk.

80   Voor dit en het volgende: Orsel en Emmens, Hervormde Lambertuskerk, Raamsdonk, 1.
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tie in 1924.81 Over de vorm van de torenspits vanaf de veertiende eeuw ontbreken ons de 
benodigde bronnen. De oudst betrouwbare tekening van het kerkgebouw is de kaart van 

Sluyters uit 1562. Opmerkelijk: hierop wordt 
de top van de kerktoren gevormd door een 
bouwkraan die bezig is met de bouw van de 
vijfde geleding (zie afb. 9.25).

Ondanks dat we door het onderzoek uit de 
jaren 1998 tot en met 2000 archeologisch 
en bouwhistorisch redelijk goed zijn geïn-
formeerd, blijven nog genoeg vragen over. 
De opzet van het laat dertiende-eeuwse een-
beukige kerkgebouw lijkt groter te zijn dan 
soortgelijke gebouwen, zoals die van Ven-
loon. Het is verleidelijk om in deze grotere 
opzet van de kerk van Raamsdonk een ont-
ginningskerk te willen zien. Van Gils-Spee 
toonde eerder al aan dat uit de registers van 
het bisschoppelijke leenhof blijkt dat de bis-
schop van Luik voor zijn goederen onder 

Afb. 9.24 De sluiting van het laat dertiende-eeuwse koor in Raamsdonk zoals aangetroffen in 2000. Bij 
het archeologisch onderzoek bleek dat een deel van de fundering van het vijftiende-eeuwse koor was uitge-
voerd als spaarboog. Dit kan zijn gedaan om de druk op de ondergrond te verminderen of om bakstenen 
te sparen. De aangetroffen spaarbogen sluiten nergens aan op ouder muurwerk, maar horen bij dezelfde 
bouwfase (foto Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’).

Afb. 9.25 Detail van de kaart van Sluyter uit 1562. 
De kerk van Raamsdonk met op de toren duide-
lijk een bouwkraan (Nationaal Archief, Hingman-
collectie inv. 1456).
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Raamsdonk al voor 1273 een wereldlijk voogd had aangesteld.82 Bovendien had het kerk-
gebouw te midden van deze bezittingen Lambertus als patroonheilige. Dit zou kunnen 
verklaren waarom het kerkgebouw in haar dertiende-eeuwse verschijningsvorm zo ruim 
van opzet is geweest, want het aantal gelovigen dat in Raamsdonk naar de kerk moest 
gaan, komt in dat geval overeen met alle Luikse ontginningen onder Raamsdonk. Het te-
gendeel kan echter ook waar zijn: de ontginningen rondom Raamsdonk waren zo succes-
vol verlopen dat de nieuwe geloofsgemeenschap direct een groot kerkgebouw nodig had 
en kon betalen.

Wat de ontwikkeling van het kerkgebouw betreft in relatie tot de bevolkingsontwikke-
ling kunnen we stellen dat het kerkgebouw tot relatief laat in de veertiende eeuw heeft 
voldaan qua omvang. Dit beeld wordt echter vertekend doordat de bevolking van ’s Gra-
venmoer vanaf de tweede helft van de veertiende eeuw steeds minder vaak in Raamsdonk 
naar de kerk ging, omdat er een eigen kerkgebouw tot stand kwam. Pas in de vroege vijf-
tiende eeuw wordt het kerkgebouw aanzienlijk vergroot. De kerk van Raamsdonk lijkt 
daarmee te wijzen op een bevolkingsgroei in de late vijftiende en vroege zestiende eeuw.

Sprang

De oude kerk in Sprang is in gebruik bij de PKN gemeente. Het driebeukige gebouw is 
één van de markantste kerkgebouwen uit het studiegebied. In haar verschijningsvorm be-
vat deze kerk meer faseringen dan de meeste andere. In de oudste fase gaat het om een 
eenbeukige zaalkerk.83 Deze kent vier traveeën maar geen koorpartij. Een koor wordt als 
tweede fase in de veertiende eeuw alsnog toegevoegd en is relatief klein van omvang. Van 
dit koor werd alleen een aanzet teruggevonden ter hoogte van het schip. De fundering van 
dit koor was lichter uitgevoerd dan die van het schip.

Dit kleine koor zal mogelijk niet hebben voldaan. Er werd nog in het begin van de vijf-
tiende eeuw begonnen aan een groter koor. Tegelijkertijd werd ook een zuidelijke tran-
septarm gebouwd die een vijfhoekige sluiting kreeg. Dergelijke transeptsluitingen ken-
nen we in het studiegebied alleen van de kerk van Geertruidenberg. De vergroting van 
het kerkgebouw ging verder met een noordelijke transeptarm en een eerste deel van een 
nieuw driebeukig schip. Aan het einde van de vijftiende eeuw, zo rond 1475 veronderstelt 
Ypey, zouden de werkzaamheden aan het kerkgebouw tijdelijk worden gestaakt. Men be-
gon toen aan de bouw van de kolossale kerktoren. Hoewel deze oorspronkelijk hoger be-
doeld was, maakt de huidige toren nog steeds indruk en is alleen al aan de breedte af te 
leiden dat deze vele malen hoger had moeten worden.

Gedurende het eerste kwart van de zestiende eeuw waren volgens Ypey de werkzaamhe-
den aan de toren ver genoeg gevorderd om de aansluiting tussen kerk en schip te maken 
(zie ook afb. 1.10). Hierbij werd opmerkelijk genoeg het schip uit het midden van de vijf-
tiende eeuw gehandhaafd. Dit schip is immers lager dan het deel van het schip dat direct 
op de toren is aangesloten. De meest voor de hand liggende verklaring is dat de financiële 
middelen waren uitgeput. Er was geen geld meer om het midden vijftiende-eeuwse schip 

81   Rijkscommissie voor de monumentenzorg, Voorlopige lijst, 297-298.
82   Van Gils-Spee, ‘Luikse en heerlijke strategie’, 62.
83   Voor dit en het volgende: Ypey, ‘Het onderzoek’, 38.
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te vervangen en de beide kerkdelen werden eenvoudigweg aan elkaar vast gemaakt. Dat 
dit resulteerde in een duidelijk zichtbare bouwnaad in de daklijn, werd voor lief genomen. 
In 1612 stortte de zuidwestelijke hoek van de toren in en het zou tot aan de restauratie van 
1910-1911 duren voordat deze hoek van de toren weer werd dichtgezet.84

Het artikel van Ypey maakt geen melding van verdere bouwactiviteiten in en rondom 
het kerkgebouw. Wel zijn we op andere wijze geïnformeerd over de vloeren. Wat niet is 

Afb. 9.26 De ontwikkeling van 
het kerkgebouw in Sprang. Van 
links naar rechts (1) het eenbeu-
kig zaalkerkje met klein koor, (2) 
de situatie aan het begin van de 
vijftiende eeuw met een groter 
koor en dwarsarm, (3) de situatie 
waarin het huidige schip gedu-
rende de vijftiende eeuw deels 
zijn huidige vorm kreeg, (4) het 
einde van de vijftiende eeuw met 
de bouw van de toren en (5) de 
huidige vorm zoals die in de eer-
ste helft van de zestiende eeuw 
tot stand kwam.

Afb. 9.27 Soms is een bouwfase ook met het blote oog nog goed zichtbaar. Hier in de kerk in Sprang de 
overgang van het lagere middenschip (rechts) naar het hogere schip (links) dat grenst aan de toren (foto 
auteur 2009).
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teruggevonden, maar wat er volgens historische bronnen wel moet zijn geweest, zijn de 
ontelbare roodbakkende plavuizen. In de Sprangse kerkrekeningen tot 1740 wordt jaar-
lijks melding gemaakt van het brengen van een aantal plavuizen, per karrenvracht vanaf 
de Sprangse sloot.85 Naast het leggen van de vloer na de nieuwbouw en het regulier onder-
houd zijn een deel van deze tegels mogelijk nodig geweest voor het herstel van de vloeren 
na de zoveelste begrafenis in de kerk.

Als de enigszins ruime dateringen van Ypey correct zijn dan ontwikkelde het kerkge-
bouw van Sprang zich in relatief korte tijd van een veertiende-eeuws zaalkerkje naar één 
van de grootste kerkgebouwen binnen het studiegebied. Dit zou kunnen wijzen op een 
bevolkingtoename vanaf de vijftiende eeuw. Ook kan men zich afvragen waar het geld 
vandaan kwam, vooral voor de bouwcampagne uit de vijftiende eeuw. Geen enkel kerkge-
bouw in het studiegebied zag in iets meer dan een eeuw het oppervlak van het gebouw zo 
sterk toenemen. Helaas zijn er teveel mogelijke verklaringen voor de enorme groei van 
het kerkgebouw om met zekerheid voor Sprang in de vijftiende eeuw een explosieve be-
volkingstoename vast te stellen.

Waspik

Voor Waspik kennen we alleen het huidige gotische kerkgebouw aan de Markt. Dit ge-
bouw met zijn koor, schip en bescheiden transeptarmen komt overeen met de afbeelding 
van de kerk op de kaart uit 1562. Dit is echter niet het oudste kerkgebouw dat Waspik rijk 
is geweest. Rehm veronderstelt dat er al in 1257 een bedehuis moet zijn geweest.86 In dat 
jaar droegen Walterus Spirinch, heer van Aalburg, en zijn vrouw tienden die zij bezaten 
in de parochie Waspik en Capelle over aan de abdij van Sint-Truiden. Daarbij moet wor-
den opgemerkt dat de aanduiding parochie hier mogelijk gebruikt is in de betekenis van 
rechtsgebied.

84   Rijkscommissie voor de monumentenzorg, Voorlopige lijst, 402-406.
85   Vos, ‘Begraven in en rond om de kerk van Sprang’, 28.
86   Rehm, De geschiedenis van Waspik, 10.

Afb. 9.28 De twee fasen van het 
Waspikse kerkgebouw zoals dat 
er vandaag nog staat. Op basis 
van de restauratietekeningen 
kon worden vastgesteld dat de 
koorpartij het oudste is en dat 
deze later met een driebeukig 
schip en twee kleine transeptar-
men is uitgebreid.
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Het is de vraag of het huidige kerkgebouw op dezelfde plaats staat als de kerk in 1257. 
Het dertiende-eeuwse Waspik, met kerkgebouw, heeft waarschijnlijk wat meer naar het 
noorden gelegen (zie paragraaf 5.3). De huidige locatie is de plaats waar de kern werd ge-
bouwd na de wateroverlast uit het begin van de vijftiende eeuw. Het gotische kerkgebouw 
aan de Markt was gewijd aan Johannes de Doper. Voor zowel koor, schip als transept wordt 
een datering in de tweede helft van de vijftiende eeuw verondersteld.87 Alleen de consisto-
rie zou een latere toevoeging zijn. Bij het aanbrengen van een betonnen versterkingsbalk 
in 1946 werd een in mergel uitgevoerd altaarfragment aangetroffen dat op basis van de 
stijl ook is gedateerd in de eerste helft van de vijftiende eeuw.88 Indien deze datering cor-
rect is, vormt zij een aanwijzing voor de bouw van een nieuwe kapel en latere kerk na het 
verplaatsen van Waspik naar de huidige locatie.

Van archeologisch onderzoek zijn geen verslagen bekend, al kan uit foto’s uit het archief 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wel worden afgeleid dat tijdens de 
restauratie in de twintigste eeuw enkele waarnemingen zijn gedaan.89 Op basis van bouw-
sporen en oversnijdingen kan worden geconcludeerd dat het koor het oudste onderdeel 
van het kerkgebouw is. Met een veronderstelde bouwdatum na de stormvloeden aan het 
begin van de vijftiende eeuw voegt het kerkgebouw weinig toe aan het in beeld brengen 
van een bevolkingsgroei gedurende de onderzoeksperiode van 1100-1450.

Afb. 9.29 Het koor van de kerk van Waspik stond ooit los totdat het schip en de transepten werden ge-
bouwd (foto auteur 2014).
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Samenvattend

De dorpskerken in het studiegebied kunnen we indelen in drie groepen. De eerste groep 
omvat de kerkgebouwen van Oosterhout en Venloon. Beide zijn waarschijnlijk de oudste 
in het studiegebied en zij komen qua datering overeen met de kerk van Geertruidenberg. 
Voor Oosterhout is dit evident wat betreft bouwmateriaal en vorm, voor Venloon kunnen 
we het alleen veronderstellen. Beide gebouwen waren in hun twaalfde-eeuwse vorm waar-
schijnlijk groot genoeg om langdurig te voldoen. De kerk van Oosterhout werd, afgezien 
van een noordkoor, pas vergroot aan het eind van de vijftiende eeuw. In Venloon was er 
tegen die tijd geen noodzaak meer voor een vergroting, vanwege de verplaatsing van de 
kerk naar Loon op Zand. Mogelijk behoort de oudste fase van het kerkgebouw van Baard-
wijk en Waspik/Grevelduin-Capelle eveneens tot deze groep.

Raamsdonk heeft als enige een laat dertiende-eeuws kerkgebouw. Er kan niet worden 
uitgesloten dat hier meer noordelijk een ouder gebouw heeft gestaan. De kerk van Raams-
donk was vermoedelijk al tegen het midden van de twaalfde eeuw een Luikse eigenkerk. 
Het gebouw was in zijn eerste opzet groot en koor en schip werden al snel uitgebreid met 
een toren. Zodoende kan deze kerk in verband gebracht worden met de economische 
voorspoed van de veertiende eeuw. Pas gedurende de vijftiende eeuw werd het gebouw 
verder vergroot.

De derde en laatste groep van de dorpskerken bestaat uit de kerken van ’s Graven-
moer, Loon op Zand en Sprang. Deze kerken zijn gebouwd gedurende de late veertiende 
eeuw en vormden de jongste afsplitsingen (’s Gravenmoer en Loon op Zand) of bijker-
ken (Sprang) van oudere parochies. De kerkgebouwen evolueerden vlot door en tussen de 
fase van de bouw van koor, schip en toren naar de eerstvolgende vergroting zit vaak niet 
meer dan vijftig jaar. Deze laat veertiende-eeuwse kerken zijn ook in de vergelijking met 
de stadskerken bijzonder en zij zijn te duiden als het gevolg van het succes van de ont-
ginningen ter plaatse: die brachten genoeg geld in het laatje en zorgden voor voldoende 
bevolkingsaanwas waardoor de uitbreiding mogelijk dan wel noodzakelijk werd. Zonder 
uitzondering liggen deze kerken in het veengebied. Door de vervening werden parochies 
welvarend genoeg om de kerkgebouwen te kunnen vergroten.

Een afzonderlijke categorie betreft het kerkgebouw van Dongen en enkele toevoegin-
gen aan de kerkgebouwen van Raamsdonk, Oosterhout en Geertruidenberg. Voor Don-
gen kan worden verondersteld dat het gaat om een laat voorbeeld van een eigenkerk, met 
een stichting in de eerste helft van de veertiende eeuw. Voor Geertruidenberg en Ooster-
hout weten we dat de Willem van Duvenvoorde en zijn bastaardkinderen hier kapellen en 
altaren hebben gesticht. Voor Raamsdonk kan bemoeienis van Willem van Duvenvoorde 
met de bouw van de toren worden vermoed, maar niet bevestigd. De kerk van Waspik is 
van later datum en kan worden gezien als een late telg van de derde groep. Hier werd na 
het eerste kwart van de vijftiende eeuw de nederzetting verplaatst en daarom moest een 
nieuwe kerk worden gebouwd.

De motieven voor de bouw van nieuwe kerken lijken dan ook vooral economisch en po-

87   RDMZ, Losse notitie tekeningen archief Hervormde Kerk Waspik.
88   RDMZ, Losse notitie tekeningen archief Hervormde Kerk Waspik.
89   Het gaat hier om het beeldarchief van de voormalige RDMZ.
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litiek te zijn ingegeven. Er was voldoende kapitaal aanwezig door de laatste laatmiddel-
eeuwse fase van de ontginning en turfwinning. De aanwezigheid van de heren van Altena 
en Horn en later die van Van Duvenvoorde en Van Haastrecht wijst erop dat er in de regio 
voldoende grote spelers waren die er belang bij hadden een permanent stempel op de fy-
sieke omgeving te zetten in de vorm van (delen) van kerkgebouwen.

9.4 Kloosterkerken

Binnen het studiegebied bevonden zich twee kloosterkerken die tijdens de onderzoeks-
periode zijn gebouwd. Het gaat daarbij om de kloostergebouwen van Sint-Catharinadaal 
binnen de muren van Geertruidenberg en om het kartuizerklooster ten zuiden van Geer-
truidenberg.

Naar het Bergse vrouwenklooster Sint-Catharinadaal is meermaals onderzoek gedaan 
en in 1989 en 2005 kon het terrein van het klooster grotendeels archeologisch worden 
onderzocht.90 Al in 1321 bezaten de zusters van de Derde Orde van Franciscus een huis 
aan de Koestraat.91 Gedurende de dertiende en de vroege veertiende eeuw verwierven zij 
nog meer huizen in de Koestraat. Nadat bij de stadsbrand van 1420 de gebouwen van het 
veertiende-eeuwse complex verloren waren gegaan, werd het kloostercomplex opnieuw 
vormgegeven.92 Als onderdeel van het complex werd een kerk gebouwd, naast andere ge-

Afb. 9.30 Van de kloostergebouwen van Sint-Catharinadaal in Geertruidenberg resteert niet heel veel meer. 
Later werden op deze zelfde plaats het Prinsenhof en de Commandeurswoning gebouwd. Op de foto is 
links achter de fundering van het Commandeurshuis een hoekpunt te zien van een kelder met bijbehoren-
de vloer. Deze kelder hoort bij de kloostergebouwen (foto auteur 2005).
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specialiseerde gebouwen zoals een brouwhuis. Het complex werd in zijn geheel van de 
buitenwereld afgescheiden met een kloostermuur. Deze situatie kunnen we reconstrue-
ren aan de hand van een historieprent uit 1593 waarop de situatie van vóór 1573 is weerge-
geven.93 De kloosterkerk is ook afgebeeld op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer. 
Hierop zien we een hoog gebouw langs de Koestraat oprijzen waarin duidelijk een schip 
herkenbaar is, maar geen koor of toren.

In 1573 en 1574 werd het kloostercomplex grotendeels afgebroken en werd met het vrij-
gekomen bouwmateriaal op dezelfde plaats het Groot Prinsenhof opgetrokken. Daarbij 
werd ook gebruik gemaakt van bouwmaterialen die vrijkwamen van het toen eveneens 
gesloopte kartuizerklooster.

Ondanks diverse archeologische onderzoeken zijn we over de ontwikkeling van de 
kloostergebouwen van het kartuizerklooster en hun verschijningsvorm maar beperkt ge-
informeerd.94 Door latere landbouwactiviteiten en bebouwing op de plaats van het kloos-
tercomplex zijn maar weinig archeologische resten bekend, maar het mag worden veron-
dersteld dat de funderingen grotendeels nog intact zijn.

90   Zijlmans en Kooiman, Van klooster tot Prinsenhof; Koopmanschap en Zijlmans, Archeologisch rapport 1.
91   Koopmanschap en Zijlmans, Archeologisch rapport 1, 7.
92   Zijlmans en Kooiman, Van klooster tot Prinsenhof, 14.
93   Koopmanschap en Zijlmans, Archeologisch rapport 1, 8.
94   Sanders, Waterland als woestijn; Schmutzhart, Rapport beschrijving rijksmonument 45431; Van Kempen en Schi-

ferli, Kartuizerklooster te Raamsdonkveer.

Afb. 9.31 Daar waar nu enkel graslanden en een weg zijn te zien, stond eens het kartuizerklooster bij Geer-
truidenberg (foto auteur 2014).
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Het kloostercomplex werd in 1336 gebouwd op de rand van een dekzandrug (zie afb. 
9.32). Het klooster was niet het eerste stenen gebouw op deze plaats. Uit de oorkonde van 
de verkoop van een deel van de gronden voor het klooster door de graaf van Holland aan 
Willem van Duvenvoorde blijkt dat hier eerder al een hofstede van Gerard van Wieldrecht 
stond (zie hoofdstuk 8).95 Het proefsleuvenonderzoek uit 2001 toonde aan dat er binnen 
het kloosterterrein twee verschillende oriënteringen van de bebouwing zijn geweest. De 
oudste is west-oost en de tweede is meer zuidwest-noordoost.96

Over de eerste fase van het kloostercomplex weten we weinig tot niets. Wel is uit his-
torische bronnen bekend dat de kloosterkerk rond 1533 niet meer voldeed en men begon 
met de bouw van een nieuwe kerk. De bouw zou duren tot ongeveer 1549, waarna de kerk 
werd gewijd.97 Deze kerk is afgebeeld op de kaart van Jacob van Deventer uit het derde 
kwart van de zestiende eeuw. Hierop zien we een centraal liggend kerkgebouw, omgeven 
door een muur en met langs die muur de kluizen en andere gebouwen. Bij het meest re-
cente onderzoek, voorafgaand aan een herinrichting van de wegen op en rond het terrein, 
werd een weerstandsonderzoek uitgevoerd. Op basis van de gegevens uit voorgaande ar-
cheologische onderzoeken, de resultaten uit dit weerstandsonderzoek en de historische 
gegevens concludeerden Van Kempen en Schiferli dat de historische prent van rond het 
jaar 1571 als zeer nauwkeurig moet worden beschouwd.98 Van Kempen en Schiferli sluiten 

Raamsdonk
Geertruidenberg

Karthuizerklooster

Afb. 9.32 De ligging van het kartuizerklooster (kruisje) op een zandrug in het midden van een laatmiddel-
eeuwse bocht in de Donge. Ten noorden van het klooster is de kerk van Geertruidenberg weergegeven en 
in het oosten de Lambertuskerk van Raamsdonk. (Vergelijk voor de ondergrond afb. 3.2.)
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aan bij de conclusies van het onderzoek uit 2001. Het omgrachte en ommuurde terrein 
van het laatmiddeleeuwse klooster met een afmeting van 290 bij 90 meter lijkt op funde-
ringsniveau nog grotendeels intact te zijn.

Door de geringe diepteligging en het aftoppen van het westelijke deel van het terrein 
zijn sinds de jaren zeventig en tachtig grote delen van het terrein wel geroerd. Dit heeft 
onmiskenbaar geleid tot verstoring en vernietiging van de funderingen en andere resten 
van het kloostercomplex. De impact hiervan op het gehele archeologische monument is 
onbekend.

Vooralsnog onttrekt de oudste fase zich compleet aan ons zicht en is alleen de eindfase 
van het complex van 1573 bewaard gebleven als tekening. Hopelijk kunnen de nog aanwe-
zige resten daadwerkelijk beschermd blijven en wordt hierop ook gehandhaafd. Mochten 
in de toekomst alsnog ingrepen noodzakelijk blijken, dan dienen deze te worden vooraf-
gegaan door een opgraving.

Omwille van de volledigheid moeten naast Sint-Catharinadaal als stadsklooster en het 
kartuizerklooster nog twee veronderstelde kerk- of kloosterterreinen en twee gasthui-
zen worden genoemd. Voor het schetsen van de bevolkingsomvang zijn zij minder rele-
vant, maar beide kunnen als kerk of kapel hebben bestaan. Zijlmans heeft gewezen op de 
mogelijke aanwezigheid van deze complexen.99 Hij veronderstelt een veertiende-eeuwse 
Sint-Joostkapel nabij het gehucht Standhazen en een huis van de Vrouwebroeders van Ca-
ritaten. In beide gevallen is de oorsprong onduidelijk. Voor de Sint-Joostkapel stelt Zijl-
mans dat het mogelijk om de kapel gaat van het gehucht Standhazen.100 Van het huis van 
de Vrouwebroeders weten we uit historische bronnen alleen dat het nabij deze Sint-Joost-
kapel moet worden gezocht. Nadere gegevens over beide gebouwen ontbreken.

Ook de stedelijke gasthuizen van Waalwijk en Geertruidenberg zullen een eigen kapel 
hebben gehad. Helaas zijn we over beide complexen slechts spaarzaam geïnformeerd en 
ontbreekt het aan gedegen archeologisch onderzoek. Het Waalwijkse gasthuis lag aan de 
oostzijde van de stad en dateert uit de veertiende eeuw.101 Van dit gasthuis kennen we al-
leen de vroeg negentiende-eeuwse situatie. In 1824 brandde namelijk het oude gemeen-
tehuis van Waalwijk af en werden de resten daarvan op tekening vastgelegd. Dit negen-
tiende-eeuwse raadhuis was gevestigd in de kapel van het laatmiddeleeuwse gasthuis.102

9.5 Graadmeter voor demografische en economische ontwikkeling?

Concluderend kunnen we stellen dat we over de stads- en dorpskerken binnen het studie-
gebied goed zijn geïnformeerd en dat we de ontwikkelingen in de periode van 1100-1450 
goed kunnen schetsen. Dat we niet van alle kerkgebouwen evenveel weten, komt door de 

95    Sanders, Waterland als woestijn, 21.
96    Van Kempen en Schiferli, Kartuizerklooster te Raamsdonkveer, 28.
97    Sanders, Waterland als woestijn, 44.
98    Van Kempen en Schiferli, Kartuizerklooster te Raamsdonkveer, 37-41.
99    Voor een voorlopige synthese: Zijlmans, ‘Een beschouwing van middeleeuwse gebouwen’.
100   Voor dit en het volgende: Zijlmans, ‘Een beschouwing van middeleeuwse gebouwen’, 25-27.
101   De Groot, ‘Van gunst naar recht’, 205.
102   Tekening Van Lieshout, collectie gemeentearchief Waalwijk.
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mate waarin zij zijn onderzocht en door de mogelijkheden daartoe bij restauraties of ver-
bouwingen.

Binnen het studiegebied zijn de oudste kerkgebouwen die van Geertruidenberg, Oos-
terhout en mogelijk Venloon. Wie deze oudste kerken stichtte, is niet duidelijk. Voor 
Geertruidenberg blijft een stichting door de abdij van Thorn nog steeds tot de mogelijk-
heden behoren. Een dergelijke kerkstichting vanuit Thorn past in het beeld van de late 
tiende, elfde en twaalfde eeuw, waarin Fernbesitz van groot belang was voor kerkelijke in-
stellingen. De bemoeienis van Thorn met Geertruidenberg in deze periode is te vergelij-
ken met die van de abdij van Sint-Truiden met Baardwijk. Hierop gaan we in het volgende 
hoofdstuk dieper in.

Voor Oosterhout kan op basis van het gebruikte bouwmateriaal van de oudste fase niet 
worden uitgesloten dat men toegang had tot de kennis van architectuur en materiaalge-
bruik zoals die ook in Breda aanwezig moet zijn geweest. Samen met Breda is Oosterhout 
binnen het studiegebied de enige plaats waar Doornikse hardsteen is gebruikt. Voor zowel 
Oosterhout als Geertruidenberg kunnen we vaststellen dat deze plaatsen daadwerkelijk al 
in de negende en tiende eeuw werden bewoond op een schaal die een kerkgebouw nood-
zakelijk maakte. Wanneer en waarom de eerste kerkgebouwen daarna zijn vervangen 
door de gebouwen die we archeologisch kennen, is niet duidelijk. Voor de stadskerken 
van Geertruidenberg en Breda kan worden gesteld dat op prestige gerichte bouwcampag-
nes van zowel de stad als de lokale heren een stempel hebben gedrukt op de ontwikkeling 
van het kerkgebouw. Deze kerken zullen in deze periode mede op basis van politieke over-
wegingen tot stand zijn gekomen.

De dorpskerken konden we indelen in drie groepen. Pas in de loop van de vijftiende 
eeuw ontstond in het zandgebied een noodzaak de bestaande kerkgebouwen te vergro-
ten. Tot dan toe was er op grond van de bevolkingsomvang kennelijk geen reden voor een 
vergroting. Voor Raamsdonk is geconstateerd dat het kerkgebouw in deze periode niet is 
vergroot, maar dit hoeft geen relatie te hebben met een gebrek aan interne groei van de 
plaatselijke geloofsgemeenschap. Hiervoor is immers betoogd dat vanaf de late veertien-
de eeuw delen van de Raamsdonkse geloofsgemeenschap zich afsplitsten en in hun eigen 
kerkgebouw in onder andere ’s Gravenmoer kerkten. Als we vervolgens veronderstellen 
dat groei door bevolkingsaanwas of door immigratie niet direct hoefde te leiden tot een ar-
cheologisch of bouwhistorisch waarneembare vergroting of stichting van een eigen kerk-
gebouw, dan kunnen we voor het veengebied pas vanaf de tweede helft van de veertiende 
eeuw een bevolkingsgroei veronderstellen.

Getuige de investeringen in de vergroting van vooral de dorpskerken zal de welvaart 
vanaf de veertiende eeuw sterk zijn toegenomen. De meeste aansluitingen tussen toren en 
schip vonden plaats aan het einde van de vijftiende- en het begin van de zestiende eeuw. 
Hiermee waren veel van de kerkgebouwen af, al lijkt het daarbij voor een aantal kerken 
een voortijdige afronding te zijn geweest. Na de incorporatie van oudere elementen, zo-
als een toren, waren er wellicht her en der plannen om het gebouw nog groter te maken. 
Als gevolg van economische teruggang of onrust bleek dit dan niet langer mogelijk. Met 
de onveiligheid en onrust van de Tachtigjarige Oorlog kwam de ontwikkeling definitief tot 
stilstand en kon er pas in de negentiende eeuw weer worden gebouwd aan kerkgebouwen.

De vraag die aan het begin van dit hoofdstuk is gesteld, luidde of aan de ontwikkeling 
van kerkgebouwen in het studiegebied de ontwikkeling van de welvaart kan worden afge-
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lezen. De ontwikkeling van de stadskerken werd tot in de veertiende eeuw sterk bepaald 
door de lokale heer (in Breda) en het stedelijk bestuur in samenspraak met het kapittel (in 
Geertruidenberg). Met de omvorming tot grafkapel van de Van Polanens en later de Nas-
sau’s werd de ontwikkeling van het kerkgebouw in Breda vooral een afspiegeling van het 
fortuin van die dynastieën. Voor Geertruidenberg kunnen we wel veronderstellen dat de 
ontwikkeling van het kerkgebouw de welvaart van het gebied weerspiegelt, al is de impact 
van een eventuele lokale heiligenverering archeologisch niet te duiden.

Voor de dorpskerken lijkt de ontwikkeling vanaf de late dertiende, maar zeker in de 
veertiende en vroege vijftiende eeuw inderdaad gelijk op te lopen met de economische si-
tuatie van de lokale samenleving. Sprang vormt een uitzondering, omdat de ontwikkeling 
van het kerkgebouw daar zo uitzonderlijk is geweest in omvang en snelheid. Hiervoor is 
nog geen verklaring gevonden.

Verwers en Stoepker hebben ervoor gepleit om bij het onderzoek van kerken terug te 
gaan naar de oorspronkelijke documentatie en vondsten. Ook voor ons studiegebied is dat 
een zinvolle exercitie gebleken. Veel kerkgebouwen blijken complexer in elkaar te zitten 
dan voorheen werd aangenomen en we zijn nu over de ontwikkeling van een aantal van 
de hier besproken kerkgebouwen beter ingelicht dan hiervoor. Daarnaast heeft dit onder-
zoek een eerste beeld opgeleverd van de economische ontwikkeling van het gebied tussen 
1150 en 1450. Hoe we meer te weten kunnen komen over de relatie tussen de welvaart van 
de afzonderlijke dorpen en hun kerkgebouw, blijft nog een open vraag. We moeten op ba-
sis van de beschikbare gegevens vooralsnog volstaan met het constateren van de hiervoor 
beschreven trend.
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10  Nederzettingspatronen in een 
dynamisch landschap

10.1 Inleiding

In hoofdstuk 10 en 11 benaderen we de onderzoeksvragen uit hoofdstuk 1 thematisch. Uit 
de in hoofdstuk 2 beschreven driehoek van Olwig komen in dit hoofdstuk de onderdelen 
gemeenschap en land en hun onderlinge relatie aan de orde. Hoofdstuk 11 gaat nader in 
op de relaties tussen de gemeenschap en het territorium. Het is onvermijdelijk dat in bei-
de hoofdstukken ook dwarsverbanden tussen alle drie de elementen van Olwig voorko-
men. Dit hoofdstuk sluit af met de beantwoording van de eerste drie onderzoeksvragen. 
De twee overgebleven vragen worden beantwoord in hoofdstuk 11. De centrale vraagstel-
ling, over het vormen van een archeologisch beeld van de bewonings- en ontginningsge-
schiedenis van de Langstraat en de zuidelijke zandrand, komt terug in hoofdstuk 12.

10.2 Landschap en gemeenschap

Het landschap is een complex en gelaagd geheel waaraan door middel van thematische 
dwarsdoorsneden informatie kan worden ontleend. Ik heb in dit onderzoek de fysische en 
economische aspecten van het land geanalyseerd en deze afgezet tegen het sociaal en eco-
nomisch gebruik door de gemeenschappen die het land bewoonden en gebruikten. Op ba-
sis van fysisch-geografische eigenschappen kan het studiegebied worden verdeeld in twee 
microregio’s: het veengebied van de Langstraat en het zuidelijke dekzandgebied. Beide 
microregio’s kennen een eigen ontwikkeling, maar er zijn ook overeenkomsten. In soci-
aaleconomisch opzicht bestonden beide microregio’s aan het begin van de twaalfde eeuw 
uit een overgangsgebied van plaatsen op het grensgebied van zand en veen. Het zandge-
bied produceerde volgens de tradities van het domeinstelsel en in het veengebied zwoeg-
den nieuwkomers van elders op de nieuwe landbouwgronden.

Historisch bronnenmateriaal doet een bemoeienis vanuit de abdij van Thorn met het 
prille Geertruidenberg vermoeden. Dit kan wijzen op een domein met mogelijke markt-
functie ter hoogte van Geertruidenberg. Feit is dat er in de negende eeuw onder Ooster-
hout een akkercomplex bestond dat in omvang alleen maar groeide gedurende de mid-
deleeuwen. Ik veronderstel kortom dat het domein van Geertruidenberg voor de twaalfde 
eeuw ressorteerde onder de abdij van Thorn, met mogelijk bijbehorend domeingoed op 
de Houtse Akkers. Binnen de microregio van de Langstraat kwam Fernbesitz van uitheem-
se abdijen al in de twaalfde eeuw voor. Het gaat daarbij om bezit van de abdij van Sint-
Truiden onder Baardwijk. Dit is echter maar een klein lichtpuntje in het verder nog in 
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duisternis gehulde Langstraatgebied. Archeologisch onderzoek leverde nog geen vondst-
materiaal op uit de tiende of elfde eeuw, waardoor niet duidelijk is waar dit domein onder 
Baardwijk moet worden gezocht.

Vanaf de dertiende eeuw, en archeologisch in ieder geval aantoonbaar vanaf de veer-
tiende eeuw, groeide de productie in de landbouw in beide microregio’s. Dit blijkt bijvoor-
beeld uit de voortdurende uitbouw van Geertruidenberg en op vindplaatsniveau uit de 
bouw van een grafelijke vleeshal in die stad. Deze vleeshal zal ongetwijfeld zijn voorzien 
vanuit de regionale en wellicht internationale cattle trains die Geertruidenberg aandeden. 
De bouw in 1355 van een vleeshal op de plaats van of nabij oudere leerlooierijen toont aan 
dat deze ambachtelijke zone aan de westrand van stad en marktveld werd ingelijfd bij het 
woon- en handelsgebied van de stad. Waar de leerlooiers naartoe werden verplaatst, is niet 
bekend. Tegelijkertijd komt een interregionale turfhandel op gang die turf als brandstof 
in westelijke en oostelijke richting afvoerde.

Op basis van de niet aflatende bouw en vergroting van diverse kerkgebouwen en de 
stichting van nieuwe parochies in het onderzoeksgebied, constateer ik dat er sprake was 
van een toenemende welvaart en van bevolkingsgroei in het gebied. Hoge adellijke heren 
zoals Volkaert en Van Duvenvoorde waren vanaf 1275 de eersten om, in het voetspoor van 
de graaf van Holland en de hertog van Brabant, het gebied in te trekken en land en ge-
meenschap aan te wenden voor hun eigen verrijking en positieverbetering aan het hof. 
Laat in de veertiende, maar zeker in het eerste kwart van de vijftiende eeuw lijkt dan de 
welvaartstoename af te nemen. De oorzaken zijn niet uitputtend uit deze studie naar vo-
ren gekomen, maar enkele kunnen wel worden benoemd. Ik kom hierop terug in hoofd-
stuk 12.

10.3 Nederzettingsontwikkeling

De afgelopen ruim honderd jaar is er in het studiegebied veel archeologisch onderzoek 
verricht. Nederzettingssporen zoals huisplattegronden en waterputten zijn pas de laat-
ste vijftien jaar vaker aangetroffen, omdat een groot nederzettingsterrein uit de volle en 
late middeleeuwen is opgegraven op Vrachelen. Deze nederzetting bestaat uit de erven 
die tussen 1997 en 2012 werden opgegraven op de vindplaatsen Oosterhout-Vlinderval-
lei, Oosterhout-Vrachelen 2A en Oosterhout-Contreie. De ontwikkeling van deze neder-
zetting is vergelijkbaar met die van Nistelrode en begint als een cluster van losse erven 
gedurende de late negende en tiende eeuw. De akkers lagen rondom de erven en het ak-
kerareaal was vermoedelijk niet groter dan een halve kilometer rondom de boerderijen. 
Gedurende de elfde eeuw nam de omvang van de nederzetting exponentieel toe van vier 
of vijf losse erven tot een cluster van meer dan vijftien gelijktijdige erven. Deze waren ge-
groepeerd rondom verschillende natuurlijke vennen en beschikten allemaal over een ei-
gen waterput. Aan de oostzijde zijn resten aangetroffen van een kleine waterloop, de Rul, 
maar deze kon niet over voldoende lengte worden gevolgd om een reconstructie mogelijk 
te maken. Gedurende de tweede helft van de twaalfde eeuw veranderde de structuur van 
de nederzetting en lijken de vennen niet langer het oriëntatiepunt te zijn geweest. Of de 
vennen gedurende deze periode droog kwamen te staan, is uit de opgravingen niet dui-
delijk geworden. Wel werd uit enkele vennen een hoeveelheid aardewerkafval uit de late 
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twaalfde en vroege dertiende eeuw geborgen, wat doet vermoeden dat deze tot in de vroe-
ge dertiende eeuw zichtbaar zijn geweest als depressies in het landschap.

Na 1150 vormde zich nieuwe lintbebouwing aan de oostzijde van de oorspronkelijke ne-
derzetting. Er zijn bij de opgravingen geen greppels of indicaties voor een weg of landrou-
te gevonden, maar verondersteld wordt dat hier een voorloper van de latere Hondstraat 
lag. De reden voor de verschuiving naar een straatdorp is niet duidelijk. Deze verplaatsing 
van de bewoning in de richting van de voorloper van de Hondstraat past wel in een al va-
ker in Noord-Brabant waargenomen verschuiving van de bewoning naar de randen van 
het akkercomplex. Een dergelijke verandering in het nederzettingspatroon zal ook hebben 
plaatsgevonden op het akkercomplex van de Leijsenakkers, de Houtse Akkers en Ooster-
hout-Steelhoven, maar bij gebrek aan vlakdekkend onderzoek op die plaatsen kunnen we 
alleen constateren dat er op de Markt gedurende de elfde en de twaalfde eeuw inderdaad 
een nederzetting heeft gelegen die vergelijkbaar was met Vrachelen. Ook in Oosterhout-
Leijsenstraat werd in 2007 laatmiddeleeuwse lintbebouwing archeologisch aangetoond. 
Het erf dat op Oosterhout-Steelhoven werd opgegraven, behoorde tot een straatnederzet-
ting op de dekzandrug die een uitloper vormde van de grotere nederzetting van Steelho-
ven. Dit Steelhoven lag ten noorden van Oosterhout onder Geertruidenberg en werd ver-
laten ten behoeve van de bouw van een schans in de zeventiende eeuw, onderdeel van de 
verdedigingswerken rondom de vesting Geertruidenberg. Mogelijk was Steelhoven als 
nederzetting vergelijkbaar met Vrachelen-Vlindervallei gedurende de elfde en twaalfde 
eeuw. Binnen het studiegebied zal de gehuchtvorm van Vrachelen de norm zijn geweest 
en in verschillende afmetingen zijn voorgekomen. Verwacht mag worden dat het grond-
gebied van Loon op Zand en Tilburg bij toekomstig archeologisch onderzoek vergelijkba-
re vindplaatsen zal opleveren.

Over de vroege nederzettingsterreinen in de microregio van het veengebied zijn we ar-
cheologisch niet geïnformeerd. Vindplaatsen uit vergelijkbare gebieden elders, zoals in 
Utrecht-Hoge Weide en Utrecht-Groenedijk, laten zien dat de nederzettingen in het veen 
soms niet veel afwijken van die op het zand. Vaker zijn echter variaties aangetroffen op 
de boerderijen uit de zandgebieden, aangepast aan de gesteldheid van de bodem en het 
beschikbare hout uit de directe omgeving, zoals onderzoek in Rotterdam en Gouda heeft 
laten zien. Onderzoek in de landelijke nederzettingen binnen de microregio’s van zowel 
de Langstraat als de zuidelijke zandrand heeft laten zien dat huisplattegronden vanaf het 
begin van de dertiende eeuw lastig worden teruggevonden. Enerzijds komt dit door de be-
kende wijziging in de constructie van ingegraven staanders naar houtskeletbouw op poe-
ren. Anderzijds is archeologisch onderzoek in de historische kernen een ontwikkeling 
van de laatste jaren en valt het gebrek aan complete gebouwplattegronden toe te schrijven 
aan latere verstoringen op hetzelfde erf en het gegeven dat met de hedendaagse onder-
zoekstrategieën nog zelden complete percelen worden onderzocht.

De ontwikkeling van de stedelijke nederzettingen Geertruidenberg en Waalwijk is aan 
de orde gekomen in hoofdstuk 5. Beide nederzettingen bestonden al voordat zij stedelijke 
privileges kregen en beide gaan terug op de aanwezigheid van een kruispunt van handels- 
en vervoerstromen. Voor Geertruidenberg was dit een kruising van land- en waterwegen 
op een hogere dekzandrug en voor Waalwijk een haven die aan een oost-west georiënteer-
de landroute lag. Het transport van goederen uit en naar het achterland was hierbij het 
voornaamste: landbouwproducten uit de Langstraat naar elders en gebruiksvoorwerpen 
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voor het leven van alledag die als handelswaar het studiegebied binnenkwamen. In hoofd-
stuk 7 zijn enkele van de in het gebied ingevoerde producten genoemd, zoals vis, laken 
en aardewerk.

De combinatie van deze factoren met een verondersteld Fernbesitz van de abdij van 
Thorn zal ervoor hebben gezorgd dat Geertruidenberg uitgroeide van een kleine neder-
zetting op de top van een dekzandrug tot een nederzetting die aan begin van de dertiende 
eeuw al een dusdanige uitstraling had, dat de graaf van Holland deze nederzetting ver-
der faciliteerde door de uitbouw tot stad naar Hollands model. Centraal in deze nederzet-
ting lagen de beide landwegen en het grote marktplein. Bij de uitbouw van de stad in de 
dertiende eeuw kocht de graaf meerdere stukken land waarop hij enkele huizen en zijn 
herberg liet bouwen. Pas met de bouw van de grafelijke burcht in de vroege veertiende 
eeuw gaf hij deze gronden op en verkocht hij die aan het stadsbestuur. Op basis van de 
ontwikkeling van de stadsplattegrond van Geertruidenberg zoals geschetst door onder 
andere Margry en Zijlmans, kan worden vastgesteld dat Geertruidenberg zijn grootste 
bloei als stad kende tijdens de dertiende en veertiende eeuw. Binnen de Grote Waard was 
de functie van de stad vooral die van hofstad van de grafelijke familie, waarbij de functie 
van doorvoerhaven en eerste verwerkingspunt van agrarische goederen uit het achterland 
van Langstraat en het oude domeinlandschap van de zuidelijke zandrand secundair was. 
Met de afnemende belangstelling van de Hollandse graaf werd dit al snel de belangrijkste 
functie van de stad. In de vijftiende eeuw ging deze teloor, gelijktijdig met de dalende pro-
ductiviteit van de uitgeputte agrarische gebieden rondom de stad.

10.4 Verbouwde producten

Archeobotanisch onderzoek is helaas nog geen vanzelfsprekend onderdeel van archeolo-
gisch onderzoek, maar waar het wel is gedaan, blijkt het een schat aan informatie op te 
leveren. Op basis van een analyse van macroresten uit een enkele beerput in de Bierstraat 
in Geertruidenberg kon een deel van het dagelijks menu worden gereconstrueerd. Dit 
omvatte allerhande fruit waarvan veel in de eigen tuinen binnen de stedelijke ommuring 
blijkt te zijn gekweekt. Dat bevestigt het beeld van de laatmiddeleeuwse stad met boom-
gaarden zoals we die zien op de kaart van Jacob van Deventer.

Over de landbouwproductie zijn we geïnformeerd door de bij onderzoek aangetrof-
fen producten in Oosterhout, Waalwijk en Dongen. De agrarische bedrijfsvoering in de 
Langstraat onttrekt zich archeologisch verder nog aan ons blikveld. Voor de zuidelijke 
zandrand zijn we wel geïnformeerd en weten we dat er al in de elfde eeuw sprake was van 
een gemengde bedrijfsvoering. De verbouwde producten bestonden uit graan, boekweit 
en vlas. Onder de granen komt rogge als dominante soort naar voren. Dit wordt bevestigd 
door de spaarzame historische bronnen. Deze bedrijfsvoering duidt op een verbeterde 
variant van de eeuwige roggebouw op de Brabantse zandgronden. Gezien het aantal wa-
ter- en vooral windmolens in het studiegebied, nodig om het graan te verwerken tot meel, 
kunnen we veronderstellen dat het verbouwen van rogge tot in de vijftiende eeuw ver-
spreid over beide microregio’s voorkwam.

Met de omschakeling naar het steken van turf in de zone ten noorden en ten zuiden 
van de Heidijk kwam de mogelijkheid tot het aanboren van nieuwe akkergronden te ver-
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vallen. Nadat de turf was gewonnen, bleven schrale gronden achter met in het beste ge-
val een resterend veenlaagje met daaronder het onvruchtbare dekzand. Verondersteld kan 
worden dat hiermee een groot landbouwareaal verloren ging. De gronden die wel werden 
benut zullen dicht bij de nederzettingen hebben gelegen en zijn bemest met dierenmest 
en heideplaggen of strooisel. Dit overigens naast de al eerder uitgesproken veronderstel-
ling dat langs de Grotestraat moestuinen en andere akkertjes aan of achter het bewonings-
lint hebben gelegen.

10.5 Ontwikkelingen in de veestapel

Op basis van dierlijk botmateriaal afkomstig van de vindplaatsen van Oosterhout-Vlinder-
vallei en Oosterhout-Steelhoven weten we dat het vee gedurende de elfde tot en met de 
vroege dertiende eeuw bestond uit runderen, varkens en paarden. Het schaap is archeo-
logisch weliswaar niet aangetoond, maar mag zeker ook als aanwezig worden veronder-
steld. Dit, naast geschreven bronnen, op basis van de archeologisch wel aangetoonde hei-
develden, de spinklosjes in de nederzetting en de structuren die zijn geïnterpreteerd als 
schapen- of in ieder geval veekralen. Mogelijk werden de dieren van de inwoners bijeen-
gebracht in een kudde van het buurtschap of gehucht.

In hoofdstuk 6 is aan de orde is gesteld dat de verscheidenheid aan dieren die als vee 
werden gehouden of in het wild voorkwamen vele malen groter was dan de zojuist ge-
noemde diersoorten. Ook kippen, eenden, hazen en konijnen kwamen voor op het menu 
in Geertruidenberg en op de diverse kasteelterreinen in het studiegebied. De aanwezig-
heid van kippen wordt ook bevestigd in historische bronnen: kapoenen vinden we in de 
rekeningen van het kartuizerklooster en het klooster Sint-Catharinadal terug als onder-
deel van pachtbetalingen. Vis zal ook op het menu hebben gestaan, maar is in de oude op-
gravingen vaak niet aangetoond doordat vondstlagen niet werden gezeefd.

In de stedelijke context van Geertruidenberg blijkt het rund de voornaamste vleesleve-
rancier te zijn geweest, op de tweede en derde plaats gevolgd door het varken en schaap/
geit. Dit beeld komt overeen met het beeld dat we hebben uit de historische binnenstad 
van Breda, al komt het varken daar pas na schaap/geit. Op basis van het archeologisch bot-
materiaal afkomstig uit de Bierstraat is er in ieder geval tot in de vijftiende eeuw sprake 
van huisslacht en zijn de percelen langs de Markt groot genoeg geweest om zelf beperkt 
vee te kunnen houden. Varkens zullen daarbij waarschijnlijk standaard zijn geweest, al 
kan voor de vroegere periodes op de grotere percelen het houden van runderen niet wor-
den uitgesloten.

De resten van een leerlooierscomplex aan de Venestraat bevestigen dat Geertruidenberg 
een regionale markt en nijverheid heeft gehad in het verwerken van dierlijke karkassen en 
de bijbehorende huiden. Als eerste herkomstgebied voor het vee kan worden gedacht aan 
de weidegronden in de Langstraat, maar import van runderen is op basis van historische 
gegevens bevestigd. Dit is zowel het geval in het tolrecht van Geertruidenberg als in de ste-
delijke keur van de leerbewerkers. De opbouw van de aangetroffen veepopulatie laat zien 
dat er meer volwassen individuen zijn aangetroffen dan juveniele exemplaren, al is de 
omvang van het beschikbare materiaal alleen voldoende om een eerste trend te schetsen. 
Er lijkt sprake van een gestage regionale of zelfs internationale stroom runderen voor de 
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ambachtelijke verwerking tot vleesproducten en leer.1 De bouw van de stedelijke vleeshal 
in de veertiende eeuw geeft een sluitdatum voor het gebruik van het looiersterrein in de 
vroege veertiende eeuw, wat door een C14-datering wordt bevestigd. De historisch vermel-
de vleeshal hoeft echter niet de eerste Bergse vleeshal te zijn geweest. Eerder kan ook een 
ander gebouw als zodanig zijn gebruikt. De aanwezigheid van een dergelijke hal was voor 
het stadsbestuur en de graaf van Holland kennelijk belangrijk genoeg om een nieuwe te 
laten bouwen als onderdeel van de vergroting van de stad gedurende de veertiende eeuw.

10.6 Akkers of hooiland?

De in paragraaf 2.5 uitgevoerde landevaluatie heeft laten zien dat het mogelijk is een ana-
lyse te maken van de economische draagkracht van het land. Daarbij is geconstateerd dat 
dit voor de microregio van de zuidelijke zandrand nauwkeuriger kan dan voor die van de 
Langstraat. Voor beide regio’s geldt dat de ondergrond van het landschap zoals we dat nu 
kennen zwaar is toegetakeld door diep uitgegraven veengronden, ontgrondingen en over-
stromingen. Veel van deze ingrepen vonden plaats na de late middeleeuwen en kunnen 
met een correctie op het kaartbeeld worden afgezwakt. Dit geldt vooral voor de microregio 
van de dekzandrand. Voor het afgegraven en ontgonnen veen in de Langstraat en de oor-
spronkelijke grondwaterstand moeten we vaststellen dat deze niet betrouwbaar genoeg 
kunnen worden gereconstrueerd om een zinvolle analyse mogelijk te maken.

De analyse van de economische draagkracht leverde voor de Houtse Akkers op dat de 
aangetroffen nederzettingsresten hier niet lukraak in het landschap zijn achtergelaten, 
maar onderdeel uitmaakten van een op zeker moment in de tijd logische inrichting van 
het akkercomplex (zie ook afb. 10.1). Na combinatie van de resultaten van de landevaluatie 
met de resultaten van het archeologisch onderzoek constateer ik dat beide met elkaar in 
overeenstemming zijn en een logische inrichting van het landschap tonen. De resultaten 
van de landevaluatie zijn dus valide. De tweede fase van de nederzetting (zie hoofdstuk 5) 
bestond uit een vergroting van het aantal huisplattegronden op de locatie waar tussen 850 
en 1000 na Chr. slechts enkele erven lagen. De bijbehorende gemeenschap bleef bestaan 
gedurende de elfde en twaalfde eeuw en gebruikte het landschap voor zowel akkerbouw 
als veeteelt. In de directe omgeving van de nederzetting was heide aanwezig die werd be-
nut voor het steken van plaggen die archeologisch in de nederzetting zijn teruggevonden. 
Door middel van pollenanalyse kon de herkomst van de heide worden bevestigd. Ook wer-
den in het pollenbeeld weidegronden gezien. Deze lagen ten oosten van de nederzetting 
in het beekdal van de Rul. Gedurende enkele eeuwen hield de gemeenschap dit landschap 
intact door het weiden van vee op heide en weidegrond en het bedrijven van akkerbouw.

In de derde en laatste fase, die begint na 1150, veranderde de inrichting van de neder-
zetting en verschoven de erven naar een lintbebouwing aan de oostzijde van het akker-
complex. Het aantal huisplattegronden nam af. Deze waarneming kan mogelijk worden 
verklaard door te veronderstellen dat de erven werden uitgesmeerd over de langere lintbe-
bouwing. Als gevolg van de aanleg van het Markkanaal weten we niet hoe de nederzetting 
zich ontwikkelde in het gebied tussen Vlindervallei en Contreie, maar we mogen aanne-

1  Koopmanschap en Zijlmans, Archeologisch rapport 5, 57.
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men dat beide nieuwbouwwijken destijds deel uitmaakten van een aaneengesloten neder-
zetting. Het verlaten van de nederzetting in het eerste kwart van de dertiende eeuw past in 
het beeld dat we kennen uit Breda en andere delen van Noord-Brabant. Getuige vondsten 
van vroeg dertiende-eeuws aardewerk in de smalle sloten die de twaalfde-eeuwse neder-
zettingsresten afdekken, heeft zich gedurende de vroege dertiende eeuw een beperkte kli-
maatverandering voorgedaan die erin resulteerde dat het landschap natter werd. De vele 
smalle sloten dienden om de grond nog enigszins bewerkbaar te houden, maar zullen ge-
zien de afwezigheid van laat dertiende-eeuws vondstmateriaal al snel zijn opgegeven. Dit 
verschijnsel kennen we ook uit historische bronnen voor dit gebied. Of de bewoning langs 
de Hondstraat uiteindelijk in de dertiende eeuw volledig is opgegeven, kon binnen het op-
gegraven areaal niet worden vastgesteld, maar de afwezigheid van vondstmateriaal uit de 
late dertiende eeuw en later lijkt hier wel op te wijzen. Ook wanneer de laatmiddeleeuwse 
lintbebouwing van de voorloper van de Hondstraat naar de negentiende-eeuwse Honds-
traat is verschoven, blijft daarmee onbekend.

Voor de microregio van de Langstraat heeft de analyse van de landevaluatie nieuwe in-
zichten opgeleverd. Gedurende de ontginning vanaf 1000 zal de toplaag van de bodem 
hebben bestaan uit veen. Naarmate de ontginning vorderde, veraarde dit veen en daalde 
het maaiveld. Tijdens de overstromingen in de vijftiende eeuw is de top van het maaiveld 
tot onbekende diepte weggeslagen waarna een kleidek werd afgezet. In welke mate rond 
1421 in het noordelijk deel van de Langstraat nog veen aanwezig was, is een vraag waarop 

Markkanaal

Akkerbouw

beperkt

geschikt

niet geschikt4000 meter

Afb. 10.1 De middeleeuwse gebouwplattegronden van de vindplaatsen op de Houtse Akkers geplot op 
de resultaten van de landevaluatie. Met pijlen is de richting aangegeven waarin de nederzetting zich in de 
twaalfde eeuw verplaatste.
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we mogelijk nooit meer een antwoord kunnen vinden. Als gevolg van ruim driehonderd 
jaar landbouw zal het bovenste dek toen alleen nog hebben bestaan uit een moerige laag 
gelegen op het dekzand van de C-horizont. Daarmee is het beeld uit afbeelding 10.2 per 
definitie een weergave van de situatie na 1421.

Uit de analyse komt naar voren dat het gebied op basis van de gekozen parameters (zie 
hoofdstuk 2) na 1421 overwegend beperkt tot niet geschikt was voor het succesvol uitoe-
fenen van veeteelt op min of meer uitgestrekte weidegronden. Zoals blijkt uit afbeelding 
10.3 waren de gronden binnen de huidige gemeente Waalwijk overigens even beperkt in 
hun bruikbaarheid als akkergrond. De gronden met een beperkte bruikbaarheid horen in 
de analyse bij het Gantelsysteem (zie hoofdstuk 3). Dit dateert echter van na de Sint-Eli-
sabethsvloed en voor een zinvol beeld van de situatie vóór 1421 zou ook deze zone moe-
ten worden ingekleurd als niet geschikt. Op basis van de landevaluatie kunnen we aanne-
men dat grotere delen van het gebied binnen en direct buiten de omringdijk van de Grote 
Waard snel na de maaivelddaling als gevolg van de ontginningen ongeschikt werden als 
akker of weide. Een gebruik als hooiland lijkt dan als economisch rendabele oplossing 
voor de hand te liggen.

Deze analyse heeft voor het eerst de omvang van de bodemdegradatie voor het Langs-
traatgebied als landbouwgebied aangetoond. Een duidelijke datering van de aanvang van 
deze degradatie is er nog niet. Wanneer we veronderstellen dat de stedelijke vleesverwer-
kende nijverheid en de leerlooiers van Geertruidenberg voor hun aanvoer afhankelijk wa-

Weidebouw

beperkt

geschikt

niet geschikt0 3 kilometer

Afb. 10.2 De landevaluatie van de Langstraat met in het midden de Heidijk (oranje lijn).
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ren van vee uit de Langstraat en de zuidelijke gebieden, dan moeten er gedurende het 
midden van de veertiende eeuw nog voldoende weidegebieden zijn geweest om kuddes te 
laten grazen. Dit zou de degradatie van de weidegronden dan eerder in de vroege vijftien-
de eeuw plaatsen dan in de late veertiende eeuw.

Ter nuancering van dit beeld kan worden verondersteld dat er door de vele smal-
le perceelsloten sprake is geweest van een goede afwatering, waardoor weidebouw in 
sommige perioden van het jaar wel mogelijk was, anders dan afbeelding 10.2 doet ver-
moeden. Ook voor akkerbouw is een nuancering mogelijk. Archeobotanisch onderzoek 
op de vindplaats Waalwijk-Grotestraat 266 leverde stuifmeel van landbouwproducten 
uit het midden van de vijftiende eeuw. Het moet dus mogelijk zijn geweest om rogge 
en andere producten zelf te verbouwen en we moeten veronderstellen dat de percelen 
aan weerszijden van de Grotestraat mogelijk dienden als kleinere akkers direct achter 
of tussen de huizen. Door de latere bebouwing en het schaalniveau van het onderzoek 
kunnen deze kleine akkers in de enigszins grofmazige landevaluatie niet zichtbaar wor-
den gemaakt.

Voor de Langstraat heeft de analyse opgeleverd dat de lokale gemeenschappen moge-
lijk al snel na het begin de ontginning vanaf de ontginningsas zijn geconfronteerd met 
land dat veel van zijn draagkracht verloor. De uitgestrekte akkers waarop het vanuit de 
ontginningsas in eerste instantie goed boeren was en die goede oogsten opleverden, 
werden allengs minder productief tot zelfs onbruikbaar. De gemeenschap werd hiermee 
geconfronteerd en zal de tering naar de nering hebben gezet. Helaas ontbreken voor het 

Akkerbouw

beperkt

geschikt

niet geschikt

Afb. 10.3 De landevaluatie van de Langstraat voor de geschiktheid als akkerland. In het midden de Heidijk 
in oranje.
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Langstraatgebied de archeologische gegevens om dit algemene beeld te verfijnen. Het 
schaalniveau van de landevaluatie is te grofmazig om deze gegevens op een zinvolle wij-
ze te confronteren met het model van de achterkades van De Bont. Ook het opplussen 
van de analyse van landevaluatie naar traditionele site catchment-analyse is bij voorbaat 
onmogelijk. Site catchment veronderstelt dat (pre)historische gemeenschappen bepaal-
de levensbehoeften binnen bepaalde afstanden van hun nederzetting willen hebben. 
De primaire levensbehoeften moeten daarbij binnen een straal van vijf kilometer zijn 
te bereiken, secundaire tot tien kilometer. Binnen het studiegebied is geen enkele ne-
derzetting archeologisch of historisch bekend waarbij zowel de primaire als secundaire 
levensbehoeften niet altijd binnen de eerste vijf kilometer aanwezig waren. De toepas-
baarheid van site catchment-analyse voor middeleeuwse nederzettingen is ook minder 
vanzelfsprekend, omdat het mede door de mens ingerichte landschap nieuwe elemen-
ten in zich draagt waarvan niet duidelijk is hoe deze gewaardeerd moeten worden. Zo 
kan men de omringdijk van de Grote Waard beschouwen als een element dat geen enke-
le levensbehoefte van de gemeenschap vervulde. Tegelijkertijd is de kans groot dat zon-
der deze dijk de gemeenschap in het geheel geen land zou hebben gehad om te kunnen 
bewonen en bewerken.

10.7 Terug naar de vragen

In paragraaf 1.1 werden vijf deelvragen gesteld. Alle deze vragen zijn vervolgens in de the-
matische hoofdstukken feitelijk al behandeld. Binnen het model van Olwig is het relevant 
om deze vragen hier opnieuw kort in overweging te nemen.

De basis voor de ontginningen werd in de microregio van de zandrand gevormd door 
een landschap dat zich leende voor een succesvol gebruik voor zowel akkerbouw als wei-
debouw. Voor de Langstraat moest de gemeenschap investeren in het land door het gebied 
stukje voor stukje te ontwateren en voor akkerbouw geschikt te maken. Gemeenschap-
pen van afzonderlijke dorpen en gehuchten moesten hiervoor de handen ineenslaan bij 
de bouw en het onderhoud van grotere infrastructurele werken zoals dijken. Te midden 
van deze dorpen en gehuchten ontwikkelden zich twee kernen dankzij de concentratie 
van handel en nijverheid tot stedelijke nederzettingen. Beide kregen van hun landsheren 
stadsrechten.

Geertruidenberg werd een succesverhaal gedurende de dertiende en de veertiende 
eeuw, vooral door haar functie als hofstad voor het Hollandse gravenhuis. Waalwijk piekte 
aan het begin van de veertiende eeuw, maar bleef ondanks zijn stedelijke elementen als 
het havengebied en het gasthuis een regionaal centrum. De economische bloei die gedu-
rende enkele eeuwen vanaf het jaar 1000 voortkwam uit de ontginningslandbouw en later 
in beperkte mate ook uit turfwinning in de boezemzone, zal in de vroege vijftiende eeuw 
langzaam maar zeker zijn afgenomen. Het gebied was aan het begin van de vijftiende 
eeuw verdeeld over de lokale gemeenschappen en de grotere heren. Al het land was verge-
ven, benut en wellicht zelfs al uitgeput. De Sint-Elisabethsvloed zal de economische neer-
gang enkel hebben versneld. Dezelfde watervloed bood daarna nieuwe kansen voor het 
gebied nadat dit was terugveroverd op het water. Als gevolg van de bodemdegradatie en 
zijn ligging in een oorlogsgebied gedurende de Tachtigjarige Oorlog zou het gebied zijn 
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rol als poort tot het graafschap Holland en knooppunt in de interregionale veeroutes ech-
ter niet meer kunnen oppakken.2

De bevolking zal vanaf het begin van de ontginningen in de Langstraat rond 1000 ge-
staag zijn gegroeid. De samenstelling van de gemeenschappen van de twee opgegra-
ven kerkhoven in Dordrecht heeft laten zien dat deze nederzettingen op eigen kracht 
groeiden. Waarschijnlijker is dat de bevolkingstoename moet worden verklaard uit een 
combinatie van een zelfstandige groei plus de migratie van mensen naar het gebied. De 
gemeenschappen van de zandrand zijn eveneens gegroeid, tenminste wanneer we de ne-
derzettingsomvang van Oosterhout-Vlindervallei als uitgangspunt nemen. Ook deze groei 
begon rond 1000. De bevolkingstoename vanaf de zandrand zal zijn versneld door de 
pull factoren van de aanwezigheid van Geertruidenberg en de turfwinning vanaf de zand-
rand in het veengebied.

Dit alles gebeurde onder het toeziend oog van grote adellijke heren als Van Duvenvoor-
de en Van Haastrecht. De pestepidemieën vanaf de veertiende eeuw zullen het studiege-
bied niet ongemoeid hebben gelaten, al is een schatting van het aantal slachtoffers niet 

Afb. 10.4 Proefsleuf vol archeo-
logische sporen aan de westzijde 
van de Waalwijkse kerk aan de 
haven (foto auteur 2011).
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mogelijk. Gedurende de vijftiende eeuw zal uiteindelijk de bevolkingsomvang zijn gesta-
biliseerd. Vervolgens zal tijdens de Tachtigjarige oorlog de omvang van de bevolking tij-
delijk zijn afgenomen naargelang het studiegebied wel of geen onderdeel vormde van het 
strijdtoneel om de steden Geertruidenberg, Breda en ’s-Hertogenbosch. Vanaf de tweede 
helft van de zeventiende eeuw werd een beperkte groei ingezet die gedurende de opeen-
volgende eeuwen stabiel bleef. De archeologische nederzettingsresten uit de Langstraat 
onttrekken zich vooralsnog aan ons blikveld, maar het is te hopen dat nieuw onderzoek in 
de bestaande stads- en dorpskernen steeds vaker delen van de middeleeuwse nederzettin-
gen aan het licht brengt die ons beeld nader zullen aanvullen en nuanceren.

2  Verschure, Overleven buiten de Hollandse tuin.
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11  Identiteit en territoria in mortel 
en steen gevat

11.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat onze perceptie van gemeenschappen uit het verleden centraal, de 
manier waarop zij het landschap gebruikten en hun aanwezigheid daarin zichtbaar maak-
ten. Dat dit soms bewust en soms onbewust gebeurde, is evident. De randen van een ak-
ker in het dekzandgebied of de sloten en dijken in de Langstraat zijn wellicht sporen van 
minder bewuste claims op het gebruik en bezit van grond. Deze alledaagse wijze van het 
afbakenen van kleine territoria was waarschijnlijk wel een van de meest voorkomende. 
Ambachtsheren en adellijke heren pakten het wat groter aan en bouwden versterkte hui-
zen en soms een kerkgebouw. Te midden van houten boerderijen op het platteland en de 
vaak eveneens in houtskeletbouw uitgevoerde stadswoningen vielen in tufsteen of in bak-
steen uitgevoerde gebouwen natuurlijk op.

Kerkgebouwen vormden een focuspunt in het landschap en bovendien een christelijk 
symbool van en voor de lokale gemeenschap.1 In hoofdstuk 9 heb ik laten zien dat de iden-
tificatie van een gemeenschap met een kerkgebouw gecompliceerder ligt dan op eerste ge-
zicht lijkt. Een stedelijke gemeenschap zal zich minder sterk verbonden hebben gevoeld 
met een kapittelkerk waar men alleen bij hoge uitzondering op feestdagen mocht kerken.2 
Dit in tegenstelling tot het kerkgebouw waar zij wel de centrale momenten uit het chris-
telijk leven beleefde, zoals doop, huwelijk en begrafenis. Kapittelkerken zullen eerder de 
positie van de lokale heer hebben bevestigd dan dat zij een markeringspunt voor de gro-
tere gemeenschap vormden.

Deze markeringspunten in het landschap staan al vanaf het begin van de Nederlandse 
archeologie in de belangstelling. Zeker in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog werd 
archeologisch onderzoek van kerkgebouwen voortvarend ter hand genomen. Kasteelter-
reinen werden al vanaf de jaren dertig met enige regelmaat onderzocht. Na de Tweede 
Wereldoorlog lagen veel kerkgebouwen in puin en werd restauratie gecombineerd met 
archeologisch onderzoek. Veel hiervan wacht nog op uitwerking en in die gevallen waar 
recent naar de oorspronkelijke opgravingsgegevens is gekeken, blijken de conclusies van 
het onderzoek vaak rijp voor herinterpretatie. Dit doet weinig af aan de kwaliteit van het 
onderzoek van destijds, maar laat eerder de vorderingen van de archeologie zien. Voor het 
studiegebied is aangetoond dat er voldoende informatiebronnen van in het gebied uitge-
voerd onderzoek voorhanden zijn, maar dat een samenhangende analyse nog ontbrak.

Het studiegebied kent diverse kasteelterreinen. Net als voor de nederzettingsterreinen 
zien we ook hierbij een overrepresentatie op de zuidelijke dekzandrand in vergelijking 
met het veengebied. Dit is voor de kasteelterreinen echter niet zozeer terug te voeren op 
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een verschil in onderzoeksintensiteit. Voor de zandrand geldt dat veel kasteelterreinen in 
de zeventiende eeuw of eerder zijn opgegeven als verblijfplaats en bovendien verder bui-
ten de nederzetting waren gelegen. Dergelijke terreinen, zoals het Huis Dongen en het 
Huis Strijen, bleven vervolgens onbebouwd en bleken in de twintigste eeuw relatief een-
voudig archeologisch te onderzoeken.

De kasteelterreinen in het veengebied lagen dichter bij de nederzettingen en werden 
vaak wel overbouwd. Andere, zoals Huis Zuidewijn, bestaan zelfs tot op de dag van van-
daag, zij het in sterk gewijzigde vorm. De omgrachte hofstedes van Besoyen en Waalwijk 
gaan schuil onder een ziekenhuis en andere stedelijke bebouwing en het kasteelterrein 
van Geertruidenberg transformeerde achtereenvolgens van vestingzone naar spoorempla-
cement en uiteindelijk tot woongebied. De achterstand in de uitwerking is voor de kas-
teelterreinen vergelijkbaar met die van het onderzoek naar kerkgebouwen uit het studie-
gebied.

11.2 Identiteit in het landschap

Rond het jaar 1100 had het landschap in het studiegebied nog duidelijk twee gezichten. In 
het noorden parallel aan de Maas lag een ontginningsas met nederzettingen die telkens 
in zuidelijke richting werden verplaatst. Over het exacte tempo van de ontginningen zijn 
we archeologisch niet geïnformeerd, maar gezien het vroeg dertiende-eeuwse materiaal 
dat met enige regelmaat opduikt in opgravingen in Waalwijk mogen we veronderstellen 
dat Besoyen, Baardwijk en Waalwijk aan het begin van de dertiende eeuw op hun huidige 
locatie lagen. Voor andere kernen, zoals Waspik en Sprang, is dit bij gebrek aan daterend 
vondstmateriaal uit deze periode niet met zekerheid te stellen. In het hoger gelegen zuide-
lijk dekzandgebied waren enkele domeinen aanwezig en bevonden zich kleine gehuchten 
rond in ieder geval de Sint-Janskerk van Oosterhout, de Willibrorduskerk van Venloon en 
daar waar rivier en dekzandrug elkaar kruisten in het latere Dongen. In het westen van het 
studiegebied lagen op de dekzandruggen of de uitlopers daarvan de nederzettingen Geer-
truidenberg en Raamsdonk. Deze twee nederzettingen lagen in een grensgebied tussen 
het oudere domein in Geertruidenberg en de nieuwe veenontginningen van na het jaar 
1000. Beide waren met elkaar verbonden door de Langstraat en alleen van elkaar geschei-
den door de loop van de Donge.

De omringdijk of Heidijk zal een eerste, in het landschap fysiek waarneembare, grens 
hebben gevormd tussen de gemeenschappen in de Grote Waard en die op het dekzand. 
Zoals Hoppenbrouwers terecht heeft aangegeven, zijn we over de bijbehorende territoria 
nog maar slecht zijn geïnformeerd.3 Het gaat dan om de voormalige boezemzone die van-
af de late dertiende eeuw tot en met de zestiende of zelfs zeventiende eeuw werd verveend. 
We mogen veronderstellen dat de organisatie van het door Fockema Andreae beschreven 
Hollandse waterschap in de vroege dertiende eeuw zal hebben geleid tot een bewustzijn 
van een eigen identiteit voor de nederzettingen in de microregio van de Langstraat. Met 

1  Roymans e.a., ‘Landscape Biography as Research Strategy’, 345.
2  Delemarre, Van Deijk en Van Traa, Middeleeuwse kerken in Utrecht, 10.
3  Hoppenbrouwers, ‘Territorialiteit en landsheerlijkheid’, 38.
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dit proces werden ‘zij’ als bewoners van een nederzetting verantwoordelijk voor ‘hun’ deel 
van het onderhoud van de omringdijk. Hiermee werd voor alle betrokkenen duidelijk voor 
welk deel van het land deze mensen verantwoordelijk waren en voor welke delen niet.

Het betalen van recognitiecijns en pacht vond al langer plaats, maar de hoogte daarvan 
was voor de meesten gelijk. Deze betalingen zullen daardoor minder duidelijk een identi-
teitsverschil tussen wij en zij hebben gedefinieerd. De Heidijk zal nog nadrukkelijker een 
fysieke grens zijn gaan vormen in de late dertiende eeuw, toen werd begonnen met de ont-
ginningen vanaf het dekzand naar de Grote Waard toe. Het belang van de boezem ten zui-
den van de Heidijk werd groter door het graven van sloten vanaf de hogere veengronden, 
wat leidde tot een versnelde afvoer van water naar het noorden. De noodzaak om ’s Gra-
venmoer compleet te bedijken voordat aan ontginnen zelfs maar kon worden gedacht, is 
een treffend voorbeeld van de infrastructurele inspanning die men er voor over had om 
zijn deel van de ontginningswelvaart mee te pakken. Rond deze tijd veranderden de ont-
ginningen van karakter. Zeker voor de vroeg veertiende-eeuwse ontginningen mogen we 
veronderstellen dat deze ook plaatsvonden met het winnen van turf als brandstof als doel.

De zoektocht naar nieuw landbouwgebied was kennelijk ergens gedurende de dertien-
de eeuw naar de achtergrond verdwenen. De landbouwgronden rondom de dan bestaande 
nederzettingen voldeden of men kon door handel met de zelf vervaardigde surplusgoede-
ren op de stedelijke markten in het eigen bestaan voorzien. Een andere verklaring voor de 
omschakeling van landbouw naar turfwinning vinden we terug in enkele oorkonden uit 
de vroege veertiende eeuw. In 1329 verkocht de graaf van Holland een aantal overmaten 
ten westen van het studiegebied. In deze overmaten kunnen we het laatste restant van de 
wildernis zien.

De grootgrondbezitter, hier de graaf, trachtte met de verkoop van deze onontgonnen 
gronden voor het laatst zijn claim op deze gebieden te leggen. Vaak zullen de lokale ge-
meenschappen delen van deze overmaten al in ontginning hebben genomen en was de 
verkoop van de overmaten door de graaf aan de lokale boeren enkel een formalisering van 
de bestaande situatie. Na deze verkoop was voor iedereen de koek definitief op en was er 
geen wildernis meer vrij te verkrijgen. De opbrengsten van het land als landbouwgrond 
zullen niet hebben opgewogen tegen de verdiensten van het turfsteken, wat gebeurde om 
te kunnen voldoen aan de alsmaar toenemende vraag naar turf als brandstof uit de opko-
mende Vlaamse, Hollandse en Brabantse steden. Het oude systeem, waarbij een grond-
bezitter afspraken maakte met de lokale gemeenschap over het gebruiksrecht van die 
gronden, waarmee beide partijen in hun dagelijkse benodigdheden konden voorzien, had 
definitief afgedaan. De vroeg twaalfde-eeuwse economie – nog te classificeren als een sub-
sistence economy – was in de vroege veertiende eeuw aantoonbaar geëvolueerd naar een 
commerciële markteconomie.

11.3 Een landschap van territoria

Om de archeologische sporen zoals de stenen huizen en andere kasteelterreinen in een 
juiste context te plaatsen, was het in hoofdstuk 8 noodzakelijk om kort stil te staan bij de 
opkomst van diverse grote en kleinere heren. Hierbij is gebleken dat twee groepen te on-
derscheiden zijn: de hoge adel vanuit Brabant en Holland en de lagere adel in beide voor-
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genoemde territoria. De eerste groep staat los van de lokale gemeenschappen. Een voor-
beeld is Dirk II van Altena als heer van Hollandse afkomst die in de dertiende eeuw in 
het studiegebied duidelijk bezittingen heeft. De aanwezigheid van de familie Altena (en 
later ook Horn) gaat terug op de machtstrijd in het Maas-Merwedegebied tussen de bis-
schop van Utrecht en de Hollandse graaf. In dit grensgebied tussen het Sticht en het pril-
le Holland trachtten bisschop en graaf door middel van het werven van vazallen gebied 
te claimen en dit direct in ontginning uit te geven. Deze vazallen beconcurreerden elkaar 
onderling en uiteindelijk bleven maar enkele families over. Deze bezaten een omvangrijk 
gebied, zoals we dat in de dertiende eeuw bijvoorbeeld terugzien in de handen van Wil-
lem van Horn. Deze telg uit het geslacht van Altena en Horn moest in 1232 onder andere 
zijn bezittingen in Waalwijk overdragen aan de hertog van Brabant. Hij ontving een deel 
hiervan direct weer terug, maar moest nu wel de hertog als zijn leenheer erkennen. Be-
halve Waalwijk had de familie Altena en Horn bezittingen onder Dongen en Venloon en 
bezat ze de wereldlijke voogdij over de abdij van Thorn. Het zuidelijke deel van het studie-
gebied lag kennelijk te ver van het stamgebied van het Huis Altena en Horn, gezien het 
feit dat deze heren het gebied rondom Venloon al voor 1288 in leen uitgaven aan Wouter 
Volkaert. Deze was als rentmeester van de hertog van Brabant een aanzienlijk man en hij 
verkeerde in de hoogste hofkringen.

Aan het begin van de veertiende eeuw wist de Hollandse edelman Willem van Duven-
voorde een aantal voorheen losse eenheden in het gebied van de zandrand bij elkaar te 
brengen. Hij deed dit soms door zich met goederen te laten belenen en even zo vaak door 
ze simpelweg te kopen. Zo werd hij beleend met het Huis Strijen onder Oosterhout en 
kocht hij gronden en de lage rechtspraak van Dongen. In het gebied rondom Geertruiden-
berg verwierf hij veel grond en rechten met als bekroning de opdracht om de grafelijke 
burcht bij de stad te bouwen. Ook verzekerde hij zich van de positie van kastelein van deze 
grafelijke dwangburcht. Hij smeedde nederzettingen juridisch tot heerlijkheden aaneen 
en legde daarmee een belangrijk deel van de basis voor de latere Baronie van Breda. Zijn 
handelen past dan ook perfect in het beeld van edellieden die onder graaf en hertog hun 
fortuin trachtten te maken in de laatste nog resterende delen van de wildernis. Lag de fo-
cus in de twaalfde en vroege dertiende eeuw onder Altena en Horn nog op het verwer-
ven van landbouwgronden, onder Van Duvenvoorde en later ook onder Van Haastrecht 
in Loon op Zand lag de focus op het verwerven van inkomsten uit de turfwinning. Deze 
turfwinning was gedurende de vroege vijftiende eeuw ver gedaan, maar de laatste turf 
werd toch pas aan het begin van de zestiende eeuw in Dongen door de heer van Dongen 
ter winning uitgegeven.

In de hiërarchie juist onder deze bovenregionaal opererende groep heren, bevond zich 
zoals gezegd een tweede groep van kleinere heren, veelal behorend of opgeklommen tot 
de lage Hollandse of Brabantse adel. Hoge posities aan het hof waren niet voor hen weg-
gelegd en zij moesten genoegen nemen met het uitoefenen van het beheer en de recht-
spraak over kleinere heerlijkheden in het ontgonnen gebied. Door middel van huwe-
lijkspolitiek lukte het enkele van hen om hun positie te verstevigen en soms zelf uit te 
bouwen. Zo kon het geslacht van Van Dalem, als lage Hollandse edellieden afkomstig uit 
de omgeving van Gorinchem, uiteindelijk opklimmen tot de positie van heren van Don-
gen. Dit werd mogelijk door een huwelijk van Roelof van Dalem met een bastaarddochter 
van Willem van Duvenvoorde.
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Wie van adel is, dient adellijk te wonen en dit maakt dat de woningen van deze lieden 
archeologisch meestal eenvoudiger zijn terug te vinden dan de gemiddelde huisplatte-
grond. Archeologisch onderzoek leverde bijvoorbeeld in 1976 een groot deel op van een 
versterkte hofstede van de ambachtsheren van Drimmelen. Verder zijn de locaties van de 
hofstedes van Besoyen en Wieldrecht bekend en staat de tweede hofstede van Zuidewijn 
nog overeind.

Dergelijke kasteelterreinen behoren tot de groep van de zogeheten moated sites. Over dit 
type kasteel is nog veel onduidelijk. Voor het studiegebied is geconstateerd dat deze ter-
reinen meestal een combinatie omvatten van een versterkt bakstenen hoofdgebouw en 
een opslag voor agrarische producten. Het huis of kasteel van Dongen is een klasse op 
zich en werd in opdracht van Van Duvenvoorde gebouwd als mogelijk jachtslot en heerlij-
ke woning. Dit nagenoeg volledig opgegraven kasteelterrein bestond uit een hoofdburcht 
en een voorburcht. Ondanks enkele defensieve trekjes zoals uitspringende torens en der-
gelijke, had het vooral een voor die tijd modern en residentieel karakter. We kunnen niet 
uitsluiten dat Van Duvenvoorde het huis Dongen mede heeft bedoeld als nieuw stam-
slot voor het geslacht ‘Van Dongen’ dat had moeten beginnen met zijn oudste bastaard-
zoon en dat alle door Willem van Duvenvoorde verworven bezittingen als eenheid bij el-
kaar had moeten houden. Door de vroegtijdige dood van deze Willem van Dongen is dit 
niet doorgegaan. Vergelijkbaar met het Huis Dongen is mogelijk de woontoren die Van 
Haastrecht bouwde om zijn positie als heer van Loon op Zand zichtbaar te maken. Min-
der vermogend dan Van Duvenvoorde was zijn woning kleiner. Net als Van Duvenvoorde 
maakte Van Haastrecht zijn carrière aan de diplomatentafel en was hij handiger met het 
woord dan met het zwaard. Hij wist het zelfs enkele keren tot schout van de stad ’s-Her-
togenbosch te brengen.

Naast deze residentiële kasteelterreinen liggen er binnen het studiegebied niet minder 
dan drie burchten of kasteelterreinen die een dusdanig militaire sterkte vertegenwoordig-
den dat hun aanwezigheid haast vanzelfsprekend lijkt, gezien de ligging in het twaalfde 
en dertiende-eeuwse grensgebied tussen Holland en Brabant en in het uiterste noordoos-
ten ook Gelre. De jongste van deze drie burchten is het kasteel Gansoyen dat werd opge-
graven in 1892. Daterend uit de eerste helft van de veertiende eeuw, werd de bouw van dit 
kasteel minder bepaald door de grenszone tussen Holland en Brabant, maar speelde het 
een voorname rol in het beslechten van de Heusdense kwestie. Het Huis Strijen werd aan 
het einde van de dertiende eeuw gebouwd door de Hollandse edelman Willem van Strijen. 
Hij behoorde tot het gevolg van de Hollandse graaf en baatte eerder uit naam van die graaf 
grote veengebieden uit in het Zuid-Hollandse. Nadat deze gebieden door overstromingen 
verloren gingen, kwam hij naar deze streken om zijn werk voor de graaf en eigen gewin 
voort te zetten. Op basis van een analyse van de beschikbare iconografische, bouwhistori-
sche en archeologische gegevens weten we dat hij een kasteel bouwde dat rond 1294 be-
stond uit een voorburcht en een hoofdburcht. Op de hoofdburcht liet hij een woontoren 
en een zaalbouw optrekken, omringd door een enkele gracht. Nadat Willem van Duven-
voorde dit terrein in de jaren twintig van de veertiende eeuw verwierf, werd het kasteel 
vergroot en gemoderniseerd. Zo liet hij één of twee nieuwe vleugels optrekken tegen de 
oudere bebouwing en werd het terrein voorzien van een dubbele gracht met tussenge-
legen singels. Met een relatief kleine investering in baksteen bouwde Van Duvenvoorde 
het Huis Strijen daarmee uit tot een van de omvangrijkste waterburchten van Nederland, 

9789087044954.pinn.Koopmanschap.pdf   392 24-02-15   16:02



 11.3 Een landschap van territoria 393

en tot een kasteel dat militair zo sterk was dat een belegering al snel onbetaalbaar werd.
De derde militaire burcht uit het studiegebied is die van Geertruidenberg, gebouwd om 

controle te krijgen over de scheepvaart op de Donge en over de stad Geertruidenberg. Dit 
was in de veertiende en vroege vijftiende eeuw ook een vaste verblijfplaats van de Hol-
lands graven wanneer deze hof hielden in Geertruidenberg of op doorreis waren tussen 
hun bezittingen in Holland en Henegouwen. Dit kasteel domineerde met succes de stad 
en tijdens de onlusten rond 1420 werd een deel van Geertruidenberg dan ook door de kas-
teelbezetting in brand geschoten. Archeologisch is de bijbehorende brandlaag nog niet 
aangetroffen, maar verondersteld mag worden dat de kasteelbezetting inderdaad haar oor-
logstuig op de stad had gericht. De burcht was dan ook een doorn in het oog van de ste-
delijke bevolking en werd na de verwoestingen die in 1420 volgde niet meer herbouwd.

Zoals in hoofdstuk 9 uitvoerig aan bod is gekomen, leidt het opnieuw bekijken en het 
uitwerken van oudere archeologisch en bouwhistorisch onderzoek naar kerkgebouwen 
tot nieuwe inzichten. Bovendien blijken de mogelijkheden voor iconografisch onderzoek 
vaak groter dan op eerste gezicht wordt verwacht. Sommige tekeningen bevatten onge-
kende details, zoals bleek bij de tredmolen/hijskraan die rond 1562 is afgebeeld op de to-
ren van de Lambertuskerk van Raamsdonk.

Kerkgebouwen in de stedelijke nederzettingen hebben hun eigen bouwgeschiedenis en 
zijn voor hun vormontwikkeling sterk afhankelijk geweest van de lokale heer. In Geer-
truidenberg verrees onder gezag van de abdij van Thorn en later het Hollandse graven-
huis een tufstenen kerkgebouw dat wat vorm betreft doet denken aan de moederabdij in 
Thorn. Wat de gebruikte bouwmaterialen betreft, zoals roodzandsteen, sluit het gebouw 
aan bij materialen die we juist associëren met Stichtse en Hollandse kerkgebouwen. In 
Waalwijk zijn we niet geïnformeerd over de vroegste vorm van het kerkgebouw, maar is 
uit archeologisch en bouwhistorisch onderzoek gebleken dat een tufstenen fase in ieder 
geval verondersteld mag worden. Het gebouw volgt in de veertiende en vijftiende eeuw 
een zelfde ontwikkeling als die van de kerkgebouwen in de omliggende landelijke gebie-
den. In Breda ontwikkelde het kerkgebouw zich als een eigenkerk van de heren van Bre-
da. Hier werd een bouwwijze gevolgd die eerder Vlaams kan worden genoemd, wat past 
bij de herkomst van de dertiende-eeuwse heren van Breda. Na de komst van Willem van 
Duvenvoorde en vooral de Polanens volgde de ontwikkeling tot kapittelkerk en uiteinde-
lijk grafkapel voor de Polanens en later ook de Nassau’s. De identiteit en territorialiteit 
die van het gebouw uitgaat, weerspiegelt daarbij eerder de claim van de heer dan de claim 
van de gemeenschap die onder gezag van de heer het gebied bewoont en gebruikt. De op-
komst van kapittelkerken in het studiegebied en in Breda gebeurde vanuit bestaande kerk-
gebouwen die deze functie erbij krijgen. Voor Breda en Geertruidenberg is de vorming 
van een kapittel historisch bekend en gezien de bouw van een afzonderlijk noordkoor aan 
het kerkgebouw van Oosterhout kan een voornemen tot stichting van een kapittel onder 
Willem van Duvenvoorde hier niet worden uitgesloten.

De dorpskerken kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Deze indeling komt 
voort uit de volgorde van de ontginningen en weerspiegelt daarmee niet alleen de verzelf-
standiging van gemeenschappen tot parochies, maar weerspiegelt in algemene zin ook 
een deel van de economische voorspoed van deze gebieden. Dat deze voorspoed gepaard 
ging met bevolkingsgroei lijkt voor de hand te liggen, maar kon niet onomstotelijk wor-
den aangetoond. De oudste kerkgebouwen in het studiegebied zijn die van Oosterhout en 
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Venloon. Mogelijk kwamen er in de ontginningsas op de zuidelijke oeverwal van de Maas 
ook kerkgebouwen voor, maar deze zijn niet teruggevonden. Het bestaan hiervan kunnen 
we alleen maar veronderstellen.

Het kerkgebouw van Venloon werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw en in 2003 
onderzocht. Dit leverde geen complete plattegrond op en we weten alleen dat in de oud-
ste steenfase in ieder geval ook tufsteen was verwerkt. Een latere fase bestond uit een bak-
stenen schip dat was gefundeerd op spaarbogen. De plattegrond van de oudste steenfase 
van Oosterhout is atypisch en wordt vooralsnog gedateerd rond 1100. Daarna ontwikkelde 
het kerkgebouw zich tot een gebouw van aanzienlijke omvang. Met Geertruidenberg en 
Raamsdonk was het een van de grootste kerkgebouwen binnen het studiegebied. Vanaf 
de tweede helft van de veertiende eeuw volgde een vergroting van het kerkgebouw waarbij 
men de standaard volgorde van koor, dwarspand, toren en schip lijkt te volgen. Door geld-
gebrek werd de vergroting van het kerkgebouw gestaakt.

Als tweede te onderscheiden eenheid komt het kerkgebouw van Raamsdonk naar vo-
ren. Van dit gebouw weten we dat de oudste steenfase in de late dertiende eeuw werd ge-
realiseerd. In Raamsdonk lijkt de nadruk van het kerkgebouw niet zozeer te liggen op het 
koorgedeelte, maar op het opmerkelijk lange schip. Een soortgelijke verlenging van het 
bestaande schip in Geertruidenberg vond iets vroeger plaats. Voor de veertiende en vijf-
tiende-eeuwse kerkgebouwen in het studiegebied was de volgorde bij een vergroting van 
een bestaand kerkgebouw anders. Daar begon men met de bouw van een koor, vervolgens 
het dwarspand en uiteindelijk de torenpartij. In deze volgorde kunnen we mogelijk een 
zoektocht zien naar ruimte voor het oprichten van altaren voor afzonderlijke heiligen. De 
in Raamsdonk geconstateerde vergroting van het schip lijkt eerder samen te hangen met 
het herbergen van een grotere gemeenschap in het kerkgebouw. Op basis van het beschik-
bare materiaal kan ik dit slechts veronderstellen.

De derde en laatste groep van dorpskerken in het studiegebied wordt gevormd door 
laat veertiende-eeuwse en vroeg vijftiende-eeuwse kerkgebouwen. Deze zijn in hun opzet 
eenvoudig en bestaan uit een bescheiden koorpartij van meestal drie traveeën en een iets 
groter schip. Bij vergroting van het kerkgebouw volgt men de hiervoor al geconstateerde 
bouwvolgorde, waarbij men achtereenvolgens een nieuw en groter koor bouwt, het oude 
koor sloopt, een nieuw dwarspand bouwt en ten slotte begint aan het schip. Lokaal ver-
schilt de volgorde soms: in Dongen begon men na de bouw van het nieuwe koor in ieder 
geval ook aan de bouw van een westtoren.

De bouwsnelheid wisselde per gemeenschap. Het lijkt voor de hand te liggen dat de ont-
wikkeling van het kerkgebouw gelijke tred hield met de middelen die de lokale gemeen-
schap kon vrijmaken om aan het kerkgebouw te spenderen. Daarbij kan worden gedacht 
aan geld voor bouwmaterialen en voor de metselaars en de bouwmeester, maar ook aan 
de beschikbaarheid van arbeid vanuit de boerengemeenschap en later die van turfste-
kers. Gelet op de snelheid waarmee het kerkgebouw van Sprang tot stand kwam, kon het 
sommige gemeenschappen meezitten. Hier verrees in relatief korte tijd een enorm kerk-
gebouw. Andere kerkgebouwen ontwikkelden zich trager, zoals Hamelinck overtuigend 
heeft laten zien voor Dongen (zie hoofdstuk 9).
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11.4 Terug naar de vragen

Uit paragraaf 1.1 resteren nu de twee laatste vragen. Binnen de wisselwerking van de 
door Olwig gedefinieerde eenheden van gemeenschap en territoria kunnen we stellen dat 
vanuit een archeologisch oogpunt alleen de meer bijzondere gebouwen die een bepaal-
de claim op een territorium kracht bijzetten in het landschap zijn achtergebleven. Veel 
kasteelterreinen zijn gesloopt en zijn daarbij uit de lokale belevingswereld verdwenen. 
Alleen oude toponiemen geven nog enig idee van wat er ooit is geweest, al is de verkla-
ring van deze toponiemen niet altijd even duidelijk. Het gebied rondom het kasteel van 
Dongen stond op achttiende-eeuwse en latere kaarten te boek als tichelreijt. Dit was niet 
zozeer een verwijzing naar de locatie van het Huis Dongen, maar eerder een verwijzing 
naar een slecht stuk akker waar bij het ploegen veelvuldig tichels ofwel bakstenen werden 
opgeploegd.

Kerkgebouwen bleven door hun ononderbroken gebruik en hergebruik door verschil-
lende groepen uit de gemeenschap vaak beter bewaard als markers in het landschap, al 
zijn er ook kerkgebouwen verloren gegaan. Kerkgebouwen horen vaak bij nederzettings-
resten zoals we die in hoofdstuk 5 en 10 al tegenkwamen. Daarmee vormen huisplatte-
gronden en (resten van) kerkgebouwen de fysieke resten van de feitelijke gemeenschap-
pen die het gebied vanuit het veen en vanaf de zandrand in ontginning hebben genomen. 
Deze gemeenschappen waren de motor achter de daadwerkelijke ontginningen en de gro-
tere heren trachtten een graantje mee te pakken. Dat deden zij door zich in te kopen en 
te laten belenen met een verzameling van heerlijke rechten. In ruil erkende men een an-
dere, hogere heer boven zich. Dit was noodgedwongen het geval met de heren van Altena 
en van Horn; zij waren slachtoffer van de uitbouw van de macht van de Brabantse hertog 
en de Hollandse graaf. Latere heren verwierven hun rechten en bezittingen juist dankzij 
hun werk als leenman en vazal voor graaf of hertog en bouwden zo hun fortuin verder uit.

Eerder is de veronderstelling geuit dat op basis van archeologisch, bouwhistorisch en 
iconografisch onderzoek naar de bouw en vergroting van kerkgebouwen een trend van 
bevolkingsgroei en toenemende economische voorspoed van een gemeenschap zichtbaar 
kan worden gemaakt. Dit lijkt in de voorgaande hoofdstukken te zijn bevestigd. Tegelij-
kertijd moeten we constateren dat het hier vooralsnog bij een trend moet blijven, en dat 
deze relatie vele malen complexer is dan vooraf werd verondersteld. Het oprichten van 
nieuwe kerkgebouwen van de derde groep volgt het meest nauwgezet de stichting van 
nieuwe parochies in de gebieden die aan het begin van de dertiende eeuw nog als wilder-
nis te boek stonden. Hiermee bevestigden de gemeenschappen tot in de veertiende en 
vijftiende eeuw hun claim op hun stukje van de wildernis.
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12  Naar een nieuw beeld van de 
bewoningsgeschiedenis tussen 
veen en zand

12.1 Inleiding

In dit onderzoek heb ik op basis van archeologisch materiaal gekeken naar de bewonings- 
en ontginningsgeschiedenis van de microregio van de Langstraat en de microregio van 
de zuidelijke zandrand. Ik begon met de veronderstelling dat er gemeenschappen in deze 
regio’s zijn geweest die met elkaar leefden en werkten. Voor het dekzandgebied dateert 
deze bewoning al van voor het jaar 1000, in het veengebied zal die rond dat jaar zijn be-
gonnen. Mijn centrale vraagstelling was hoe het studiegebied zich binnen de periode van 
1100 tot 1450 ontwikkelde in ruimtelijk-fysieke en in sociaaleconomische zin. De bevin-
dingen hiervan zijn uitgewerkt in kleinere thema’s en in de voorgaande hoofdstukken ge-
analyseerd en samengevat. In dit hoofdstuk neem ik het historisch-geografisch debat als 
uitgangspunt en schets ik op hoofdlijnen het nieuwe beeld op basis van de archeologische 
gegevens. Dit levert in hoofdlijnen een nuancering op van het bestaande beeld, maar ook 
nieuwe inzichten en nieuwe aanknopingspunten om het debat opnieuw te voeren met 
nieuwe gegevens.

Afgesloten wordt met een korte kritiek op de gebruikte dataset. Het is evident dat de ar-
cheologische erfenis van het gebied vele malen rijker is dan in 1993 door De Bont werd 
verondersteld. Tegelijkertijd blijven veel vragen nog onbeantwoord of hebben we alleen 
een eerste aanzet voor een beantwoording van de onderzoeksvraag. Een definitief ant-
woord op de vraag of er nu wel of geen oeverwal was die diende als ontginningsbasis, 
blijft onbeantwoord. De schaarste aan archeologische bronnen en het gegeven dat er on-
geveer vijftien eeuwen aan veenopbouw onder het Merwededek ontbreekt, stemmen niet 
optimistisch over de mogelijkheid deze kwestie langs archeologische weg op te helderen.

Anderzijds laat de bestudering van de opgravingen van Geertruidenberg-Bierstraat en 
Oosterhout-Vlindervallei zien dat met ouder en recent archeologisch onderzoek een rijk-
dom aan nieuwe gegevens en inzichten kan worden aangeboord. Onze kennis van de laat-
middeleeuwse economie is hierdoor verdiept en deze aspecten konden hier diepgaander 
worden beschreven dan voordien mogelijk was. Ook heb ik laten zien dat het uiteindelijk 
van de gestelde onderzoeksvragen afhangt in hoeverre oudere archeologische onderzoe-
ken bruikbaar zijn.

Vanuit ruimtelijk-fysiek perspectief kunnen we binnen het archeologisch bronnenma-
teriaal twee niveaus onderscheiden die in elkaars verlengde liggen. Als eerste is daar het 
vindplaatsniveau, het daadwerkelijk opgegraven erf of een deel daarvan. Het tweede ni-
veau is dat van de nederzetting waarvan het erf onderdeel is, en soms de grotere micro-
regio waartoe deze nederzetting behoort. Zo maakt een afzonderlijke gebouwplattegrond 
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van de opgravingen op Oosterhout-Vlindervallei onderdeel uit van de nederzetting Vra-
chelen. De afzonderlijke huisplattegrond kan, samen met andere, gelijktijdige plattegron-
den, worden gebruikt om inzicht te krijgen in de bewoning van het zuidelijk dekzandge-
bied. Dit bij gebrek aan vindplaatsen elders uit die regio in het onderzoeksgebied. Dit alles 
binnen het kader van het fysieke landschap waarbinnen deze bewoning zich voordeed.

Voor het sociaaleconomische perspectief maak ik gebruik van het aangetroffen afval en 
de resten van de mensen zelf. Deze gegevens geven per definitie geen compleet beeld en 
laten veel elementen onbekend. Tegelijkertijd zijn wel uitspraken mogelijk over grotere 
thema’s zoals de middelen van bestaan, de toegang tot handelsnetwerken, de samenstel-
ling van de veestapel of het dagelijks menu. Sociale aspecten uit de archeologische sporen 
zijn onder andere demografische ontwikkelingen en status. Deze kunnen worden afge-
lezen uit bijvoorbeeld het verschil in boerderijgrootte in landelijke nederzettingen of de 
aanwezigheid van adellijke huizen en grafelijke burchten. Minder grijpbaar, maar even 
relevant zijn de parochievorming en de bouw en vergrotingen van kerkgebouwen. Ik heb 
daarbij gekeken of er een relatie bestaat tussen de mate waarin een gemeenschap aan haar 
kerkgebouw (ver)bouwt en de omvang van de welvaart. Zonder economische voorspoed 
kan geen sprake zijn van een groeiende bevolking en omgekeerd geldt dat een kleine sa-
menleving niet onbeperkt kan kiezen voor economisch gewin, maar veelal blijft steken in 
een subsistence economy. Het onderzoek laat weliswaar een patroon zien in de ontwikke-
ling van de kerkgebouwen in het studiegebied, maar dit toont pas vanaf de late veertiende 
eeuw een significante toename in aantal en omvang van de kerkgebouwen. Vooraf werd 
verondersteld dat het beide microregio’s al veel eerder economisch voor de wind moet zijn 
gegaan. Er is dus wel sprake van een relatie tussen kerkbouw en de mate van welvaart, 
maar deze is meer gelaagd en complexer dan vooraf werd verondersteld.

12.2 Een leeg gebied?

De archeologische leegte van het studiegebied zoals deze door De Bont en in de Nota Bel-
vedere werd verondersteld, blijkt niet te bestaan. De hoeveelheid data is omvangrijk, maar 
was niet eerder ontsloten of in de jaren negentig van de vorige eeuw nog niet verzameld. 
De omvang van de archeologische dataset is onder de Maltawetgeving toegenomen, maar 
de hoeveelheid archeologische gegevens die bij gemeentelijke archeologische diensten en 
bij verschillende amateurverenigingen bewaard bleef, bleek minstens even groot. Ik kom 
hier aan het einde van dit hoofdstuk nog op terug.

Voor de Langstraat concludeerde ik dat het debat tussen De Bont en Hoppenbrouwers 
vooralsnog niet definitief in het voordeel van één van beiden kan worden beslecht. Wel is 
overtuigend aangetoond dat een belangrijke vooronderstelling uit de Nota Belvedere fout 
is: het studiegebied is wel degelijk rijk aan archeologische data. Daarbij blijft door het ac-
cent in het onderzoek op de zuidelijke zandrug wel veel te wensen over voor de Langstraat. 
Daar is nog steeds veel minder onderzoek gedaan. De modellen van Stol en Steegh zijn 
inmiddels door voortschrijdend inzicht achterhaald en zijn niet langer relevant. Het is te 
hopen dat het thema dat Borger aanroert – de laatmiddeleeuwse integratie van de ‘autoch-
tone’ gemeenschappen die op het veen leefden met de nieuwe gemeenschappen die kwa-
men leven van het veen – in de toekomst nader wordt uitgediept. Dit is niet mogelijk van-
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uit een enkele onderzoeksdiscipline, maar vereist een multidisciplinaire aanpak. Gezien 
de rijke archeologische onderzoekstraditie in Rotterdam en Dordrecht zou daar voldoende 
materiaal beschikbaar moeten zijn voor een comparatief onderzoek met de Langstraat en 
andere veengebieden.

De bewoning op de zuidelijke zandrand bestond aan het begin van de twaalfde eeuw uit 
agrarische nederzettingen die mogelijk behoorde tot een domein onder Geertruidenberg. 
Het dekzandgebied van de zuidelijke zandrand blijkt goed bewoonbaar te zijn geweest en 
op verschillende plaatsen is daar bewoning uit de elfde en twaalfde eeuw aangetroffen. De 
nederzettingen lagen te midden van herkenbare akkercomplexen. De ontwikkeling volg-
de in grote lijnen de ontwikkeling van de nederzettingen elders in Noord-Brabant. Rond 
1200 bestonden de meeste landelijke nederzettingen in het dekzandgebied uit lint- of 
straatbebouwing. De boerderijen stonden langs een weg met de eigen akkers en moestui-
nen er om heen. De weidegronden en gemeenschappelijke akkers lagen wat verder van 
de nederzetting af.

De vergelijking met archeologisch goed onderzochte nederzettingen op het veen in on-
der andere Dordrecht en Gouda heeft laten zien dat het soort nederzettingen dat in de 
Langstraat mag worden verwacht, meestal bestond uit een langgerekt lint van boerderij-
en met een kerkgebouw op een kleine heuvel met daaromheen het kerkhof. De gebou-
wen in het veengebied waren een variant op de boerderijen van het zandgebied. Hun ver-
schijningsvorm was sterk afhankelijk van de aard van de ondergrond en de beschikbare 
bouwmaterialen in de nabije omgeving. Dergelijke nederzettingen kunnen archeologisch 

de in cultuur genomen zandgronden

dijk van de Grote Waard

ontginningsrichting

ontginning vanaf de oeverwal van de Maas

Afb. 12.1 Het studiegebied rond 1100. Bewoning vond in ieder geval plaats in de ingekleurde gebieden. Het 
gebied daartussen zal als wildernis nog geen omvangrijke bewoning hebben gekend.
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alleen worden aangetroffen in onderzoek waarbij grotere werkputten worden aangelegd. 
Totdat dergelijk onderzoek in dit deel van het studiegebied noodzakelijk wordt, blijft de 
aanwezigheid van deze ontginningsas vooralsnog een hypothese.

De ontginning was gedurende de twaalfde en een deel van de dertiende eeuw gebaseerd 
op het omzetten van veen in akkergrond. Vanaf de dertiende eeuw zal snel de turfwinning 
zijn opgekomen. Bij het omzetten van veen naar akkerland werden gemeenschappen al 
snel geconfronteerd met bodemklink en de daarmee gepaard gaande degradatie van de 
bodem. Spoedig bleek dat de lage ligging problemen gaf met de grondwaterspiegel en dat 
de ondergrond arm werd aan voedingsstoffen. Kleinere en steeds slechtere oogsten wa-
ren hiervan het gevolg. Gedurende korte periodes in het jaar konden er wellicht nog klei-
nere aantallen dieren worden geweid, maar al snel zullen de gronden die als eerste waren 
ontgonnen, zijn omgezet in hooiland. Zo lang men de omringdijk van de Grote Waard 
niet bereikte, was er nog voldoende nieuwe grond om in ontginning te nemen, maar 
deze ruimte was op voorhand beperkt. Op grond van het archeologisch pollenonderzoek 
dat voor een vindplaats in Waalwijk is uitgevoerd, mogen ter hoogte van de huidige Gro-
testraat akkers worden verondersteld. Deze lagen deels in en dicht bij de nederzetting. Zij 
zullen intensiever zijn bewerkt en bemest, zodat de productiviteit van deze gronden lan-
ger op een economisch rendabel niveau kon worden gehouden.

In het dekzandgebied bestond de agrarische bedrijfsvoering in de elfde en twaalfde 
eeuw uit het gemengd bedrijf. In de veestapel waren in ieder geval runderen, varkens en 
paarden aanwezig en er zijn sterke aanwijzingen voor de aanwezigheid van schapen. Men 
benutte het natuurlijk landschap rondom de nederzetting voor die activiteiten waarvoor 
dit het meest geschikt was. De dieren werden geweid op weidegronden langs de rand van 
en in de beekdalen van de Rul en de Donge. Deze weidegebieden werden niet alleen voor 
de lokale kuddes onderhouden, maar er kan worden verondersteld dat zij ook zijn ge-
bruikt voor de vetmesterij van interregionale veetransporten. De akkercomplexen lagen 
op de wat hoger gelegen gronden en op de flanken van de dekzandrug. Meer naar het zui-
den, op de hoogste delen van de dekzandrug, bevonden zich heidevelden die ook werden 
beweid en die zo in stand werden gehouden. Op de heide werden plaggen gestoken die in 
de nederzettingen op allerlei wijzen werden benut. Te denken valt daarbij aan de vermen-
ging met dierlijke mest, maar ook – zoals in Oosterhout-Vlindervallei – om agrarische pro-
ducten mee in te kuilen en zo een bepaalde tijd te bewaren.

Verondersteld mag worden dat wat voor het veengebied geldt, ook geldt voor de zuide-
lijke dekzandzone: als gevolg van de geconstateerde bevolkinggroei en de afname van be-
schikbare gronden voor ontginning zal overbeweiding en uitputting van de akkergronden 
hebben plaatsgevonden. Dat gedurende de dertiende eeuw het landschap natter lijkt te 
zijn geworden, droeg niet bij aan de bruikbaarheid. Net als in de Langstraat zal er verlies 
van landbouwgrond zijn opgetreden en dit zal hebben geleid tot een intensiever gebruik 
van kleinere stukken grond dicht bij de nederzetting. Die werden dan met een omvangrijk 
bemestingsprogramma rendabel gehouden.

Geconfronteerd met de noodzaak meer inspanningen te verrichten op een kleiner ge-
bied ging men zoeken naar andere manieren om geld te verdienen aan de veengronden. 
Aan het einde van de dertiende eeuw kwam het winnen van turf daarom sterk in de be-
langstelling te staan. Met drie afzonderlijke turfvaartsystemen kon het surplus aan veen 
afgevoerd worden naar de Hollandse en Brabantse steden met hun alsmaar toenemende 
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vraag naar brandstof. De aanleg van drie afzonderlijke systemen laat niet alleen zien dat 
er landschappelijk barrières in het gebied aanwezig waren, zoals de omringdijk van de 
Grote Waard, maar ook dat de omzetten in de turfwinning voldoende waren om de inves-
tering in een turfvaart te rechtvaardigen. Verondersteld mag worden dat de voorspoed van 
de turfgebieden tot op de dag van vandaag zichtbaar is in de majestueuze, maar kolossale 
kerkgebouwen van Sprang en Loon op Zand. De agrarische ontginningen in de Langs-
traat laten dit goed zien, want het zijn vooral de gebieden aan weerszijden van de Heidijk 
die als gevolg van het diep weghalen van de turf lager zijn komen te liggen. Het waren 
vooral de grotere heren zoals Willem van Duvenvoorde en Paulus van Haastrecht die for-
tuin maakten met deze turfwinning. In het door ontginning gewonnen gebied ontston-
den nieuwe nederzettingen en nam de bevolking overal toe. Dat had tot gevolg dat nieuwe 
parochies werden opgericht of afgescheiden van bestaande parochies, en dat nieuwe ker-
ken werden gebouwd.

Aan het begin van de vijftiende eeuw is het hele gebied ontgonnen en bewoond. Neder-
zettingen waren georganiseerd op gehuchtniveau en in het gebied was een volwaardige 
laatmiddeleeuwse stad aanwezig: Geertruidenberg. Onder de lokale edellieden, die fun-
geerden als zetbazen van het Bredase Huis Polanen en later Nassau, bleven Oosterhout en 
Dongen als heerlijkheid georganiseerd. Het Brabantse Waalwijk verviel van stad tot vrij-
heid en Geertruidenberg zou gedurende de veertiende eeuw zijn positie als hofstad defi-
nitief verliezen. Dordrecht werd nu de voornaamste stedelijke nederzetting in de Grote 

de in cultuur genomen zandgronden

dijk van de Grote Waard

ontginningsrichting

ontginning vanaf de oeverwal van de Maas

Afb. 12.2 Het studiegebied gedurende de dertiende eeuw. De ontginning van de Langstraat is verder naar 
het zuiden gevorderd, maar de Heidijk moet nog worden aangelegd. Ontginning van het veen vond in deze 
periode ook plaats vanaf de dekzandrug in noordelijke richting. Langs twee kanten werd aan de wildernis 
‘geknabbeld’.
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Waard. Waalwijk bokste dapper op tegen de grotere broer ’s-Hertogenbosch en behaalde 
diverse successen, maar de groeipotentie van Waalwijk was aan het begin van de veertien-
de eeuw voorbij.

De overstromingen in de periode van 1418-1424 veranderden de situatie voor het noor-
delijk deel van het studiegebied volledig. De invloed van het water was tot tegen de zand-
rand duidelijk merkbaar, mede omdat het water ook een weg zocht en vond via de loop 
van de Donge. Gedurende de daaropvolgende eeuwen werd het land langzaam maar zeker 
terugveroverd op het water, waarbij dankbaar gebruik werd gemaakt van de tijdelijke nieu-
we vruchtbaarheid van de kleigronden. Toch leverde dit uiteindelijk niet de oude gronden 
op waarop het goed boeren was. Zeker in de noordelijke Langstraat moest men op deze 
gronden terugkeren naar de verbouw van hooi. De sociaaleconomische onrust van de 
Tachtigjarige Oorlog, die leidde tot nieuwe grenzen, ditmaal ook geloofsgrenzen, bracht 
een nieuwe dynamiek in het gebied. Maar dat valt buiten de hier onderzochte periode.

De mate van interactie tussen de in het studiegebied gevestigde gemeenschappen en 
de moeite die zij zich hebben getroost om het land productief te maken, hun territorium 
af te bakenen en tegen water en oorlog te beschermen, is vele malen groter dan voorheen 
in het historisch-geografisch debat werd verondersteld. Het gebied was in de onderzochte 
periode zeker niet leeg en misschien zelfs wel rijk te noemen aan archeologische data die 
ons informeren over de bewonings- en ontginningsgeschiedenis.

de in cultuur genomen zandgronden

dijk van de Grote Waard

ontginningsrichting

ontginning vanaf de oeverwal van de Maas

Afb. 12.3 Het studiegebied rond 1350. De ontgonnen gebieden zijn sinds de dertiende eeuw sterk uitge-
breid. Gedurende de eerste helft van de veertiende eeuw worden de laatste stukken wildernis door graaf en 
hertog verdeeld en uitgegeven.
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12.3 De openlegging van de Langstraat: een vooropgezet Hollands plan?

Het geheel aan archeologische bronnen en gegevens uit aanverwante disciplines over-
ziend, stel ik vast dat het huidige model van de bewonings- en ontginningsgeschiedenis 
van de Langstraat moet worden herzien. De bewoningsdynamiek van de microregio van 
de Langstraat kan niet los worden gezien van wat zich tegelijkertijd afspeelde op de zuide-
lijke zandrand. De ontwikkelingen in beide microregio’s speelden zich af binnen gemeen-
schappen die vanaf de elfde eeuw meer en meer samenvloeiden.

Ik stel dan ook een nieuw model voor dat deels teruggrijpt op modelvorming en bevin-
dingen van eerder onderzoek, maar dat ook nieuwe elementen bevat. Deze elementen zijn 
verkregen door een multidisciplinaire benadering van het studiegebied en door het benut-
ten van niet eerder uitgewerkte archeologische datasets. De mate van detaillering van dit 
model is daarmee groter dan van eerdere studies. Hierbij past wel de nuancering dat veel 
van de gebruikte archeologische datasets alleen informatie verschaffen op het afzonderlij-
ke vindplaatsniveau en slechts een enkele keer ook inzicht verschaft in de hogere niveaus 
van microregio en studiegebied.

De start van de ontginning van de Langstraat ligt in de elfde eeuw op een oeverwal van 
de middeleeuwse Maas. We moeten ervan uitgaan dat deze vroegste nederzettingen ver-
loren zijn gegaan bij de Sint-Elisabethsvloeden in de vijftiende eeuw. Dit blijkt uit het 
onderzoek van Waalwijk-Insteekhaven. De opzet van de ontginning in dit deel van de 
Grote Waard is vanaf het begin planmatig geweest. Hiervoor spreekt de ligging van de 

Waspik

Loon op zand

Venloon

Baardwijk

Sprang

's Gravenmoer

Raamsdonk

Dongen

Waalwijk
Geertruidenberg

Oosterhout

de in cultuur genomen zandgronden

dijk van de Grote Waard

ontginningsrichting

ontginning vanaf de oeverwal van de Maas

Afb. 12.4 Het studiegebied rond het midden van de vijftiende eeuw met de locatie van de kerkgebouwen 
die zijn onderzocht en besproken.
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latere Heidijk. Wanneer we aannemen dat deze laat dertiende-eeuwse Heidijk het tracé 
volgt van de oorspronkelijke laatmiddeleeuwse achterkade, dan komt de afstand tussen 
dijk en Maas exact overeen met de maat van de twaalfvoorlingen die Van der Linden als 
ontginningsbasis terugvond in andere veenontginningen in Noordwest-Europa (zie para-
graaf 2.4). In de oorspronkelijke opzet van de Grote Waard was een dijk aan de zuidzijde 
nog niet nodig. Hier volstond een brede sloot als achterkade om het water uit het achter-
land op te vangen. Pas gedurende de late dertiende eeuw ontstond de noodzaak om de 
Grote Waard ook aan de zuidzijde te bedijken. Bij het begin van de ontginningen in de 
elfde eeuw zal de lage dekzandrug nog niet waarneembaar zijn geweest in het reliëf van 
het landschap. Helemaal zeker is dit overigens niet: we mogen veronderstellen dat de ont-
ginners de aanwezigheid van deze andere bodemopbouw kenden door de afwijkende ve-
getatie van de dekzandrug te midden van de veengronden. Als gevolg van jarenlange ont-
watering en bodemklink moet het reliëf van de lage dekzandrug in ieder geval pas na de 
ontginningen geprononceerder zichtbaar zijn geworden.

De planmatige opzet van de elfde-eeuwse veenontginning liep van Raamsdonk tot en 
met Waalwijk. Ik volg hierbij de argumentatie van Hoppenbrouwers, die stelt dat de situ-
atie ter hoogte van Baardwijk een andere was (zie paragraaf 2.3). Dit is ook terug te zien 
in de politieke en bezitsrechtelijke ontwikkelingen. Het gebied van Geertruidenberg tot 
en met Waalwijk wordt traditioneel gezien als de Langstraat, terwijl Baardwijk in diverse 
laatmiddeleeuwse en latere bronnen tot het land van Heusden werd gerekend. Misschien 
lag de oudste bevestiging van een planmatig ontginningsgebied tussen Raamsdonk en 
Waalwijk besloten in de bepalingen van het verdrag tussen de hertog van Brabant en de 
graaf van Holland uit 1200. De graaf verloor toen immers het gebied tussen Dordrecht 
en Waalwijk. De bepaling luidt daarbij specifiek ‘tot aan Waalwijk’ en niet verder naar het 
oosten, ondanks het feit dat de graaf daar eveneens bezittingen had. Door in 2004 te kie-
zen voor de Langstraat als studiegebied heb ik onbewust deze oostelijke begrenzing van 
de middeleeuwse ontginning al aangenomen. In een vervolgstudie zou het dus zaak zijn 
beide gebieden, Langstraat en Land van Heusden, in samenhang te bezien. De stand van 
het archeologisch onderzoek in het gebied rondom Heusden is vergelijkbaar met die van 
nu bestudeerde gebied voordat ik aan deze studie begon: weinig overzichtswerken en wei-
nig uitgewerkte archeologische onderzoeken. Een archeologische vergelijking tussen het 
land van Heusden en de westelijke Langstraat laat daarmee nog op zich wachten.

De planmatige ontginning van het gebied ten zuiden van de Maas zal zijn opgezet van-
uit het graafschap Holland, waarbij lieden uit het adellijk geslacht van Altena en Horn 
als historisch meest traceerbare personen en initiatiefnemers in het vizier komen. Dat 
de ontginningen succesvol waren, blijkt uit het feit dat deze adellijke heren ook leenver-
banden aangingen met de Brabantse hertogen en hun bezit zich in de dertiende eeuw 
uitstrekte tot aan Tilburg en Venloon. Rond 1232 komen de nederzettingen van zowel de 
Langstraat als de zuidelijke zandrand dan ook voor het eerst samen voor in de geschreven 
bronnen van de hertogen van Brabant en de heren van Horn en Altena.

Volgens dit nieuwe model heeft de ontginning vanaf de oeverwal op zijn laatst in het 
eerste kwart van de dertiende eeuw de lage dekzandrug in het zuiden bereikt. Daarbij 
neem ik aan dat dit niet noodzakelijkerwijs over de gehele lijn van Raamsdonk tot aan 
Waalwijk het geval hoeft te zijn geweest en dat sommige nederzettingen verder dan an-
dere naar het zuiden waren opgeschoven. Voor Besoyen en Waalwijk neem ik aan dat de 
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ligging van het huidige kerkgebouw aan de haven overeenkomt met de ligging van het 
kerkgebouw uit de oorkonde van 1232. Het aangetroffen tufsteen uit de opgravingen 1987-
1988 en de nabijgelegen kruising van haven en landroute maken dit de meest waarschijn-
lijke plek voor het vroeg dertiende-eeuwse kerkgebouw. De Hollandse graaf en Brabantse 
hertog beschikten beide over voldoende macht en invloed om een einde te kunnen ma-
ken aan de positie van de lokale heren, onder wie de van Altena’s en van Horns. Graaf en 
hertog braken deze macht door de lucratieve rechten van de lokale adel over te nemen en 
deels in leen terug te geven of door deze te schenken aan relatief nieuwe abdijen die on-
der hun voogdij stonden. Het is aanlokkelijk om de interesse van graaf en hertog voor het 
gebied te koppelen aan de opkomst van de turfwinning, maar voor het onderzochte stu-
diegebied kan dit nog niet bevestigd worden. Het gat van 61 jaar tussen de overdracht van 
de rechten van Altena en Horn rond 1232 aan de Brabantse hertog en de bevestiging van 
het bestaan van ’s Gravenmoer in 1293 lijkt vooralsnog te groot.

Naast de nederzettingen op de zuidelijke zandrand en die van de planmatige openleg-
ging van de Grote Waard kwam vanaf de late dertiende eeuw een nieuwe groep nederzet-
tingen op. Hieronder waren in ieder geval ’s Gravenmoer, Sprang en Kaatsheuvel. Hun 
oorsprong moet worden gezocht in de opkomst van de turfwinning. Landschappelijk ge-
zien werden zij gesticht tussen de Grote Waard en de zuidelijke dekzandrug in, in het 
onontgonnen gebied tussen beide microregio’s. Iedere nederzetting was door middel van 
één of meer turfvaarten verbonden met de Donge of met Loon op Zand. Met de opkomst 
van de turfwinning veranderde ook het meest zuidelijke, binnendijkse deel van de Grote 
Waard. Ook hier werd turfdelven het voornaamste bestaansmiddel. Dit is tot op de dag 
van vandaag nog steeds zichtbaar op de TOP-hoogtekaart en in het kaartbeeld van het 
AHN: juist in deze zone zijn diepe ontgravingen zichtbaar die geen verband houden met 
latere ontgrondingen of andere ontgravingen.

Aan het begin van de veertiende eeuw kwam de tweede groep nederzettingen – die van 
de planmatige ontginning van de Grote Waard – tot bloei. Geertruidenberg was hierin als 
stedelijke nederzetting en grafelijk steunpunt het centrale punt en de stad beleefde zowel 
sociaaleconomisch als fysiekruimtelijk zijn piek. De stad werd nog meer dan in de dertien-
de eeuw een hofstad van de Hollandse graven en kreeg in deze eeuw stadsmuren en een 
grafelijke burcht. De bloei van de stad en de aanwezigheid van edelman Willem van Du-
venvoorde als een van de financiers van de Hollandse graaf zullen elkaar hebben versterkt. 
Dit blijkt onder andere uit de veertiende-eeuwse stadsuitbreidingen langs de Venestraat en 
de Koestraat en de uitbouw van het stedelijke kerkgebouw aan de kop van het marktplein.

Vanuit het achterland werd de turf in grote hoeveelheden aangevoerd en de nederzet-
ting groeide uit van de marktstad uit de vroege dertiende eeuw tot regionaal centrum in 
dit deel van de Grote Waard. Binnen het studiegebied ging dit ongetwijfeld deels ten koste 
van de positie van Waalwijk, het andere regionale centrum in de Grote Waard. De inge-
klonken landbouwgronden van de elfde-eeuwse ontginning leverden voldoende gras en 
hooi op voor de bloei van omvangrijke, seizoensgebonden veeteelt. De combinatie met in-
tensief bewerkte akkers binnen de nederzettingen maakte dit het gebied in de meeste op-
zichten zelfvoorzienend. De meeste overige benodigdheden konden via handel over land 
en water worden verkregen.

Vanaf het begin van de vijftiende eeuw raakte de turf geleidelijke op en nam de welvaart 
af. Dit is zichtbaar in de vergrotingen en verbouwingen aan de kerkgebouwen binnen het 
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studiegebied. De neergang van de economische voorspoed en de afname van beschikba-
re middelen van bestaan worden bevestigd door wat ons is overgeleverd in de Informacie 
van 1514 (paragraaf 6.3). Alleen de gemeenschap van Sprang kon blijven bouwen aan haar 
kerkgebouw, dankzij haar voorraad aan nieuwe turfgronden.

12.4 Samenvattend

Volgens dit nieuwe model transformeerde een planmatige, elfde-eeuwse Hollandse veen-
ontginning als gevolg van de bodemdegradatie en de opkomst van de turfwinning gedu-
rende de dertiende eeuw tot een grensgebied waaraan zowel hertog als graaf hun voor-
deel behaalden. De lokale gemeenschappen zullen gedurende de periode 1100-1450 meer 
divers zijn geworden, niet op de laatste plaats door migranten van elders die hun fortuin 
kwamen zoeken op de nieuwe landbouw- en turfgronden. Aan het einde van de turfpe-
riode was het gehele gebied omgevormd tot cultuurgrond, waarbij zeker de turfwinning 
diepe littekens in het land naliet. De overstromingen van de Sint-Elisabethsvloeden in de 
eerste decennia van de vijftiende eeuw hebben een deel van de planmatige elfde-eeuwse 
ontginningen weggeslagen en andere delen afgedekt.

De gemeenschappen die daarna, vanaf het midden van de zestiende eeuw, dit land te-
rugveroverden op het water, waren onbekend met het cultuurlandschap uit de late middel-
eeuwen en herstelden alleen die elementen die nog bekend waren. Het is niet verwonder-
lijk dat juist een deel van de laatmiddeleeuwse ontginningassen daarmee hersteld werd, 
omdat deze van oudsher duidelijke territoriummarkers zijn geweest. Het water, en later 
de klei van de Sint-Elisabethsvloeden vormden niet het einde van een bloeiende gemeen-
schap van boeren en turfstekers, maar maakten een nieuw begin voor veehouders en am-
bachtslieden mogelijk.

12.5 Oud archeologisch onderzoek: een nieuwe invalshoek?

Tot slot staan we stil bij de bronnenkritiek met betrekking tot oude archeologische data-
sets. Dit proefschrift is gebaseerd op oud en minder oud archeologisch onderzoek. Anders 
dan bij een vraaggestuurde opgraving heb ik gewerkt met een dataset zoals die in meer 
dan honderd jaar is verzameld. Dit maakt dat ik bij de beantwoording van deelvragen 
soms alleen een algemene trend kon schetsen en in enkele andere gevallen de beantwoor-
ding diepgaand kon uitwerken doordat bij toeval een onderzoek beschikbaar was waarvan 
de resultaten aansloten bij de gestelde vraag. Het resultaat is tweeledig: enerzijds zijn een 
aantal deelvragen nu afdoende beantwoord en anderzijds zijn voor het eerst de leemtes 
in het onderzoek duidelijk geworden. Het is te hopen dat deze leemtes de komende jaren 
kunnen worden ingevuld door de betreffende deelvragen op vindplaatsniveau bij toekom-
stig onderzoek mee te nemen.

Ik heb aangetoond dat ieder archeologisch onderzoek, ongeacht wanneer het is uitge-
voerd of door wie, wetenschappelijk waardevol en bruikbaar kan zijn. Het is niet de data-
set op zichzelf die nut en relevantie bepaalt, maar het zijn de onderzoeksvragen die aan 
het materiaal worden gesteld en de investeringen die moeten worden gedaan om de da-
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taset te raadplegen. Daarbij heb ik verschillende malen gewezen op de noodzaak om voor 
oudere collecties waar mogelijk de oorspronkelijke onderzoekers te raadplegen. Een bron-
nenkritiek op vindplaatsniveau hoeft hier niet te gebeuren. Die heeft zijn plaats gekregen 
in de afzonderlijke rapporten en/of artikelen waarop dit proefschrift is gebaseerd. Deze 
zijn veelal vindplaats- of onderzoekerspecifiek.

Graag geef ik aan onderzoekers de overwegingen mee dat ieder archeologisch onder-
zoek – ongeacht waar, door wie of wanneer uitgevoerd – in beginsel drie onderdelen ople-
vert: fysieke vondsten, documentatie in tekst en beeld, en de gedachtegang van de onder-
zoekers. Aan de materiële weerslag ligt veelal een vergelijkbare classificatie of structuur 
ten grondslag. De gedachtegang van de onderzoekers moeten we echter bij veel onderzoe-
ken ontberen. Die is vaak alleen overgeleverd als dagrapport of los artikel. Het is dan ook 
meer dan waardevol om de gedachten van de onderzoekers die nog onder ons verkeren, 
zo spoedig mogelijk vast te leggen. Pas nadat per onderzoek of per vindplaats de vondsten, 
de documentatie en de gedachtegang kenbaar zijn gemaakt, kan het uitgevoerde onder-
zoek op zijn wetenschappelijke waarde worden geschat. Terugkijkend kan ik ook consta-
teren dat uit de 118 jaar onderzoek maar weinig van de serieus uitgevoerde archeologische 
onderzoeken mij op vindplaatsniveau hebben teleurgesteld.

Wat voor de biografie van landschappen en objecten geldt, geldt ook voor de biografie 
van ouder onderzoek. Archeologisch onderzoek wordt idealiter aansluitend op de veldfa-
se gerapporteerd en breed gedeeld. Zeker in het verleden bleef een rapportage vaak ach-
terwege, enerzijds omdat men naar de volgende klus moest hollen, anderzijds omdat de 
onderzoekers meenden daar op een later moment nog wel aan toe te komen. Dit laatste 
blijkt niet altijd waar te zijn. Gedurende het werk aan dit proefschrift ontvielen ons niet 
minder dan vijf (amateur)archeologen die ieder op hun eigen wijze hun sporen in de re-
gio meer dan verdiend hebben.

Onderzoekers van het eerste uur beschouwden veel van de gegevens en soms ook objec-
ten uit opgravingen als hun eigen bezit. Men identificeerde zich met de zelf opgegraven 
vindplaatsen. Het eigene van de opgraving is het feit dat men het onderzoek zelf heeft ver-
richt, maar ook dat een deel van hun gedachtegang tijdens het veldwerk is omgezet in con-
crete data. Zonder deze onderzoekers zouden we deze objecten en gegevens niet hebben, 
maar bij gebrek aan uitwerking hebben we soms geen idee van wat er bij deze generatie 
onderzoekers nog op de plank ligt. Hierin schuilt een groot gevaar: tussen het moment 
van opgraven en de schriftelijke neerslag maakt de onderzoeker in gedachten een evolutie 
door. Daarbij neemt hij of zij in gedachten het onderzoek door en ziet ontbrekende scha-
kels of verbanden die eerder niet zichtbaar waren. Hij of zij voegt als het ware een stukje 
toe aan de biografie van de opgraving. Om vervolgens van die evaluatie van die vindplaats 
te komen tot een synthese van het onderzoek, vergt een nog grotere stap.

Zolang de basis van de biografie in de vorm van tekeningen, objecten en ooggetuigen-
verslagen aanwezig is, kan het verhaal van het onderzoek nog objectief worden verteld. 
Foto’s en tekeningen van destijds vormen daarbij ankerpunten voor de herinnering van de 
oorspronkelijke onderzoekers. Het menselijk geheugen blijkt daarbij niet altijd de meest 
betrouwbare bron voor de wetenschap te zijn. In sommige gevallen moeten we met de be-
trokken onderzoekers van destijds constateren dat een dataset verloren is en dat wat nog 
van het onderzoek resteert, te weinig is om enige wetenschappelijke betekenis te hebben. 
In dit onderzoek is er in die gevallen voor gekozen het onderzoek te noemen en vast te 
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stellen dat nadere gegevens ontbreken. Dit proefschrift ontleent een deel van zijn waarde 
juist aan het ontsluiten van wat na zoveel jaar nog wel resteert en aan het op basis daarvan 
maken van onderbouwde keuzes voor uitwerking.

Het maakt dan niet uit of het materiaal afkomstig is uit een oude collectie, het depot van 
de ROB, amateurs of een gemeentelijk depot. Wanneer het materiaal is beschreven in een 
basisrapport volgens de KNA-normen kan de keuze voor al dan niet gebruiken vaak nog 
sneller worden gemaakt dan voor de vier andere groepen. Tegelijkertijd is gebleken dat de 
kwaliteit van datasets binnen alle vijf deze groepen soms wisselt. In een enkel geval maakt 
dit het onderzoek onbruikbaar voor het onderzoek. In een aantal andere gevallen was een 
omslachtige voorbewerking van het materiaal nodig.

Wat aan dit proefschrift vernieuwend is, is het feit dat het een archeologische onder-
zoekstraditie van ruim 118 jaar in ogenschouw neemt. In deze periode is een dataset bij-
eengebracht van losse scherven, mappen met tekeningen en vergeelde foto’s. Ieder onder-
deel van deze dataset heeft, net als de objecten van Appadurai en Kopytoff of het landschap 
van Kolen, een eigen leven gehad. Voor de scherven begon dit op het moment dat zij de 
grond ingingen als afval, voor de veldtekeningen op het moment dat de archeoloog zijn of 
haar potlood op het papier zette en de maten van het veldlint en de duimstok hoorde af-
lezen. Veel archeologen, beroepsmatig of vanuit een amateurverband, ontlenen een deel 
van hun sociale status aan wat zij in het verleden hebben opgegraven en onderzocht. Ik 
hoop dat ik met dit onderzoek heb mogen aantonen dat het meer dan de moeite waard is 
om deze kennis en ervaring breed te delen.
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This thesis presents the results of archaeological research into the occupation history of 
the peat cultivation area ‘the Langstraat’ and the area of the southern cover sand ridge, 
both in the current province of North Brabant in the Netherlands, between 1100 and 1450 
AD. These areas roughly cover the territory of the current municipalities Geertruiden-
berg, Waalwijk, Oosterhout, Dongen, and Loon op Zand. This thesis answers the ques-
tion: what can be said about the development of the two different landscapes between 
1100 and 1450 AD from a spatial and socio-economic perspective by using archaeological 
sources?

By around 1300, peat cultivation had reached its peak in the region of the Langstraat. 
Apart from that fact, we know very little about its occupation history. The occupation his-
tory for the cover sand ridge is even less certain. Most data about the occupation history of 
a cover sand ridge is available from similar areas in the east of the province, notwithstand-
ing excavations carried out in Geertruidenberg and Oosterhout since the 1970s. How ever, 
most of those excavations were either not subjected to post-excavation analyses or the 
analyses have simply not yet been published. This thesis therefore proposes that analyses 
of these datasets on the level of the find-spot within a micro-region will eventually enable 
new insights into the occupation history of this area.

To be able to answer this central research question, several lower-level questions are 
posed in Chapter 1. These are:
1  What was the geographical and agrarian basis for cultivation of the landscape? What 

boundaries did these agrarian/geographical activities pose for the cultivators and can 
any development be seen in the period between 1100 and 1450?

2  What was the population trend and what were the means of existence?
3  How did the settlements (both urban and rural) develop as seen from an archaeologi-

cal perspective?
4  Who fuelled the cultivation: local lords or the inhabitants themselves?
5  How can the building history of churches be used to enlighten us on the economic de-

velopment within an area? What are the possibilities and the pitfalls of this perspective, 
as this supposes the economic prosperity and political awareness of a growing popula-
tion?

In addition to the above questions, Chapter 1 discusses the research methodology that is 
used, which focuses upon a spatial and a socio-economic viewpoint of the research area 
between 1100 and 1450.
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When one researches an area from a socio-economic and spatial viewpoint, a discussion 
of their theoretical origins is required. Three themes form the theoretical framework for 
this thesis and are discussed in Chapter 2. First to be presented is the historical-geograph-
ical debate about the Langstraat region, which reached its peak between 1950 and 1993. 
Even though the debate is still very much topical, no new insights have been added to this 
debate since. Secondly, themes concerning the geography of the research area are dis-
cussed in light of Kenneth Olwig’s work on the substantive understanding of landscape. 
The final theme looks at the idea of a land-evaluation of the soils of the micro-regions of 
the Langstraat and the cover sand ridge as a way in which one can judge the economic vi-
ability of both the natural and manmade landscape.

The historical-geographical debate concerning the Langstraat was started in 1950 by Fo-
ckema Andreae, who stated that the habitation of the area started on the southern levee 
of the Meuse. In his model the rest of the area was colonized, during which entire settle-
ments were moved southwards from time to time, as seen from the original levee. The 
cultivated grounds soon started to sink as a result of the land cultivation, which quickly 
made them unsuitable for arable farming. Consequently, new southern peatlands had to 
be cultivated. This process could be repeated until the colonization reached the late medi-
eval southern ring dike of the Grote Waard.

It is probable that the settlements already had some kind of regional organization from 
the thirteenth century onwards, as the care of the dikes could only be carried out by a com-
munity with some form of corporate infrastructure. More recent researchers have nu-
anced various parts of Fockema Andreae’s model, but it has remained large uncontested 
until 1993. In 1993, an article by Hoppenbrouwers (1993) and a book by De Bont (1993) 
independently challenged Fockema Andreae’s model for the first time.

De Bont favoured Fockema Andreae’s model like the researchers before him. However, 
contrary to those researchers, he substantiated the model with a number of artefacts of a 
cultural-historical nature which are visible on the historical cartographic sources as well 
as in the landscape. Based upon these remains De Bont reconstructed various so-called 
cultivation-axes and the phasing between them. On the other hand, Hoppenbrouwers fa-
voured a hypothesis that the habitation of the area did not start from the southern levee of 
the Meuse but rather from the area around the present-day Grotestraat. In that latter case, 
the cultivation started simultaneously in a northern and southern direction. Due to lack 
of evidence (including archaeological evidence), which would prove either Fockema An-
draea’s or Hoppenbrouwers’ model, this debate is still current.

For the interpretation of archaeological evidence within the larger context of settle-
ments in a landscape, the theory of Olwig (1996) is used. He states that the landscape is 
formed by three separate entities which are not only in line with each other, but are also 
cross-connected. These three entities are land, community and territory; territory being 
defined as the landscape that a community may lay claim to. Within the Dutch archaeo-
logical tradition, this theory has been further developed by Kolen (2005) into the notion 
of landscape biography. Central to this landscape biography is the idea that the use and 
habitation of the landscape by communities can be described over a long period of time. 
This enables a diachronic account of the use of the landscape. In this case, as is the case 
for most Dutch archaeological research at this moment, there is not enough coverage in 
adequate archaeological data to build upon. By using several thematic cross-sections and 
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a multidisciplinary approach, a landscape-biography of the research area as a whole has 
been created for the period between 1100 and 1450 for the very first time. This landscape 
biography is presented in the concluding chapter of this thesis.

In order to be able to monitor the economic development and more specifically the agri-
cultural development in the research area, a land evaluation has been carried out. Working 
within the theoretical framework of Olwig, the land aspect also pertains to the degree to 
which a specific landscape can provide for its inhabitants. To be able to calculate  whether 
an area is self-sufficient, two land-evaluations have been carried out: one for the arable 
lands and one for the pastures. This provided a detailed analysis of the impact of peat cul-
tivation on the landscape and the usability of the arable lands. Comparing the amount of 
arable land to the amount of pasture provides an insight into the economic viability of the 
landscape. This information will be explored further in Chapter 6, when discussing the 
archaeological evidence for farms.

Within archaeological research circles, it has become standard practice to compare ur-
ban and rural settlements. Chapter 2 therefore also examines the most recent discussions 
in definitions of settlements. Only a few comparative settlement studies have been carried 
out, which have only made use of archaeological data. The town of Dordrecht appears to 
be the one settlement where a diachronic image has been made for a period extending 
several hundred years. This thesis has added Geertruidenberg and Waalwijk to this short 
list, although the extent of the data available for these two settlements is not as consider-
able as in the case of Dordrecht.

Chapter 3 discusses the genesis of the landscape and the archaeological features of occu-
pation that have been unearthed during excavations in the past one hundred and twen-
ty years. In addition, the chapter explores the size and the impact of disturbances to the 
archaeological record, which have mostly occurred during the past fifty years. Many po-
tential archaeological sites have been lost without any possibility for research. Most of 
these have been lost during the last hundred years, although a smaller number has been 
lost due to medieval farming disturbances or the digging of canals in the Middle Ages or 
during the nineteenth century. Analysis of the topographical map showing relative height 
shows that the assumed levee mentioned in Chapter 2 is not visibly present in the land-
scape, potentially hidden by late medieval or more recent (clay) deposits. Very few archae-
ological excavations have been carried out in the area where the levee is expected to be sit-
uated. Consequently, it is not possible to say with any certainty whether the levee actually 
existed or not. In the southern part of the research area, the relief is mostly dictated by a 
u-shaped cover sand ridge, which rises towards the south. In the centre of the research 
area, a lower cover sand ridge with a northwest to southeast gradient dictates the relief of 
the landscape. Most of the medieval settlements that are known to us are situated on this 
cover sand ridge.

The natural waterways in the area consist of the river system of the Meuse and the 
Donge. To the south of the Grotestraat, a peat flow – the Loint – once existed. It trans-
ported water from the peat cultivation areas which otherwise could not reach the Meuse 
because it was halted by the lower cover sand ridge. It is not known at what point the 
Loint finally broke through the lower cover sand ridge. The Raam, south of Raamsdonk, 
was possibly a similar peat flow but there is no further information about its location. 
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The most recent natural waterway is the Gantel in the northern part of the region; a 
breach-gully which occurred after the flooding of 1421.

Besides the natural waterways, there were also canals in the research area. They either 
date from the nineteenth and twentieth centuries or from the medieval period. The ca-
nals, which were dug in the nineteenth or twentieth century, were dug irrespective of any 
archaeological or historical features in the landscape as their course was primarily deter-
mined by their origin and goal. The digging of these canals is therefore one of the largest 
disturbances of the archaeological record in the research area. The medieval canals were 
all dug in relation to the peat cutting in the area and can be divided into three separate 
systems. The first system is situated near ’s Gravenmoer and Dongen and finally branch-
es off into the river Donge. The second system consists of several north-south orientat-
ed canals, which enabled the water management of the Langstraat and aided transport of 
agricultural produce and peat from the Langstraat to Geertruidenberg. The third system 
consists of a group of canals that facilitated the transportation of peat from Kaatsheuvel 
and Sprang-Capelle to ’s-Hertogenbosch via Loon op Zand.

By analysing all archaeological finds dating from the early prehistoric period up until 
the start of the late medieval period, it becomes possible to trace the use of the landscape 
within the research area. Finds recovered during archaeological excavations and surveys 
carried out between 1892 and 2010 have shown that the peatlands and the cover sand 
ridge have been used much in the same way up until the late Middle Ages. The high-
er grounds of the cover sand ridge have housed settlements from the Stone Age to the 
Middle Ages; the low-lying and wetter grounds of the peatlands were used accordingly as 
hunting grounds, pasture, and in a later period as meadows.

During the late Middle Ages, the layout of the town of Geertruidenberg, its buildings 
and its countryside developed in much the same way as other settlements and their coun-
tryside within the Meuse-Demer-Scheldt region. Much less information is known about 
the town of Waalwijk and its surrounding countryside as this area has only been partially 
excavated. In conclusion, Chapter 3 addresses the first of the five lower-level questions as 
follows: the landscape of both the Langstraat and the cover sand ridge supported the de-
velopment of settlements and the practice of farming and husbandry during the late Mid-
dle Ages. The scale on which both took place had never been seen before and changed the 
landscape of both the peatlands and the cover sand ridge forever. The analysis of the phys-
ical, geographic landscape presented in Chapter 3 has not been able to prove or disprove 
the hypothesis that peat cutting started on the southern levee of the Meuse.

Chapter 4 seeks to answer part of the second lower-level question about the demography 
of the research area between 1100 and 1450 AD. To answer this question, historical data 
for the present-day province of North Brabant, such as the hearth counts and the church 
registers, are used and combined with data of excavated graveyards within the research 
area and its vicinity. For the excavated graveyard data, a number of detailed excavation re-
cords from the municipalities of Breda and Dordrecht were of value. The analysis of these 
records has resulted in two important conclusions. Firstly, it is not possible to reconstruct 
with any degree of certainty the exact number of inhabitants for the research area in the 
timeframe investigated. Exact figures are only available from the nineteenth century on-
wards. The second conclusion shows, however, that it is possible to deduce population 
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trends from the available data. The demographical research of excavated graveyards has 
shown that the population on the sandy-soil area and within the peatlands was able to in-
crease without the need for immigration. It remains unclear as to what extent the popu-
lation of the cover sand ridge migrated into the peatland settlements. Theoretically, the 
settlements of Sprang and ’s Gravenmoer could be populated from the settlements of 
Raamsdonk, Venloon and Dongen but this could not be proven with archaeological data.

The towns of Geertruidenberg and Waalwijk with their surrounding rural settlements 
form the central theme of Chapter 5. In particular, this chapter explores the development 
of these settlements (both urban and rural) from an archaeological perspective. About a 
hundred completely or partially excavated house plans from within the research area were 
studied and analysed for the first time on a settlement level. It is only logical that the ar-
chaeological data are biased by the data for Oosterhout and Geertruidenberg as most of 
the archaeological data is available for these two settlements. By presenting the results on 
a settlement level, as much of this bias as possible is removed.

It can be concluded that the settlements in the research area are very much compar-
able to other excavated settlements in the Meuse-Demer-Scheldt region. The Ooster-
hout-Vlindervallei counts ninety-five medieval dwellings and Oosterhout-Contreie counts 
twenty-five, which make this area as a whole comparable to the better-known settlements 
of medieval Dommelen, Someren and Lieshout.

The area of the peatlands, on the other hand, presents a different story. Since the (hy-
pothetical) levee has not been found, there is no evidence for the presence or absence of 
any archaeological traces within its soil. A comparison with two sites in Dordrecht and 
one each in Utrecht and Gouda leads to the assumption that settlement traces on a levee 
should compare with those on a cover sand ridge. As far as the urban settlements are con-
cerned we can conclude that the urban form is mainly dictated by its geographical loca-
tion, at least for the researched towns of Breda, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Bergen op 
Zoom and Rotterdam. As a case study, we are best informed about the urban development 
of Dordrecht, even though in his research on the town, Sarfatij (2007) has also concluded 
that many questions about its development still remain unanswered.

The road network greatly influenced the urban form of Geertruidenberg in the ear-
ly thirteenth century. The crossroads formed a natural site for the marketplace to arise. 
During the thirteenth and fourteenth centuries, the marketplace was extended towards 
the west, which resulted in the expansion of the urban settlement past the crossing of the 
Koestraat with the Markt and the Veenstraat. This pattern can also been seen on the six-
teenth-century map by Van Deventer and in the town plan of Geertruidenberg until the 
nineteenth century. Waalwijk was founded on the Langstraat at the point where the bor-
ders of the Duchy of Brabant and the County of Holland touched from the early thirteenth 
century onwards and where harbour and market met. Waalwijk was situated between the 
ring dike of the Grote Waard in the south, the Meuse in the north, and was positioned on 
a lower cover sand ridge. This was a logical location for regional trade and transit of peo-
ple and products to and from Geertruidenberg, ’s-Hertogenbosch and presumably even 
further afield.

Answering the third lower-level question, it can be stated that the archaeological data 
from the last one hundred and twenty years have expanded our knowledge of the urban 
form of the settlements within the research area. However, it must also be said that addi-
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tional research is needed to provide more information about the interaction between (the 
people of ) the various settlements in the research area. The archaeological settlement 
traces from within the study region have given us a first glimpse of what lies beneath. 
The data have proven to be much more than was anticipated in the Nota Belvedere. Set-
tlements traces for the region of the cover sand ridge fit perfectly with its contemporary 
settlements in the rest of the Meuse-Demer-Scheldt region. However, traces from the peat 
cultivation settlements on the levee have yet to be found and thus cannot at this point be 
compared to those of other peat cultivation areas. Other settlement traces that have been 
discovered in this area show great similarities with the settlements in the cover sand ridge 
area.

Chapter 6 is complementary to Chapter 4 in answering the question of the means of ex-
istence. An archaeozoological inventory has been made of all remains of the people in the 
research area found in the last 150 years of archaeological excavation. It seems that this 
finds-category has hardly been examined, especially when compared to the more tradi-
tional finds-categories such as ceramics and building materials.

Closer examination of the results for Geertruidenberg, Oosterhout-Vlindervallei and 
Oosterhout-Steelhoven can point to several possible conclusions. The discovery of an ur-
ban leather industry in Geertruidenberg-Venestraat and around two thousand fragments 
of animal bones supplemented by historical evidence enabled light to be shed upon the 
various commercial enterprises of Geertruidenberg. This town was part of an interregion-
al – and possible international – cattle trade, in which livestock was driven from location 
to location. Historical sources suggest that the pastures bordering the lower reaches of the 
river Donge around the town were used to fatten up part of the livestock. The meat hall 
and leather industry, known to have existed since the fourteenth century, would have pro-
cessed many of these animals.

In addition to the archeozoological record, an inventory and analysis has been made 
of the archeobotanical evidence. Even less research has been carried out on this materi-
al than on the archaeozoological evidence. Archaeobotanical evidence has been included 
only for excavations which have been carried out in the last ten years, and even then, this 
still mostly reflected the personal interest of the researchers rather than a structural com-
ponent of the excavation. Comparing these data with evidence from historical sources 
such as tax payments to the various religious institutions, and the presence of windmills, 
the late medieval rye cultivation shows up clearly, but that does not reveal the whole pic-
ture. The excavations at the site of Waalwijk-Grotestraat 266 have shown several different 
types of cereals in the pollen diagram as well as other produce. A combination of these re-
sults with the landscape analysis from Chapter 2 leads to the preliminary deduction that 
between the separate yards, several smaller and intensively farmed arable soils were sit-
uated, where types of produce could be successfully cultivated. This leads one to the con-
clusion that Waalwijk and possibly other settlements on the lower cover sand ridge had a 
very open settlement pattern until very late in the medieval period.

Peat became an increasingly important export product within the research area. By 
opening up the southernmost lands in the Grote Waard to the south of the Langstraat, 
‘Holland’ peat was cut and transported towards the Meuse. The peat reached its consum-
ers via the canal on the Donge from Dongen and ’s Gravenmoer from the late thirteenth 
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until the late fifteenth century. The peat cutting on the land belonging to the lord of Loon 
op Zand also reached the area between the south cover sand ridge and the ring dike of the 
Grote Waard. This peat was shipped to ’s-Hertogenbosch and other areas.

These data make it possible to answer the second lower-level question. The means of ex-
istence was first and foremost agricultural. Even though archaeological evidence is sparse, 
it points towards arable and livestock farming. At a later stage the main source of income 
changed to peat cutting, but only at a time when it was more lucrative than any previous 
means of existence and once much of the reclaimed land could no longer be used as ara-
ble land anymore. Leather production would probably have become popular before peat 
cutting, although evidence of leather production can only be found in historical and ar-
chaeological records from the fourteenth century.

As has been mentioned, the research area forms a part of a number of trade routes. In 
the analysis of import ceramics, Chapter 7 shows that the research area had similar late 
medieval inter-regional contacts as other areas in the Netherlands as far as ceramics are 
concerned. There is one exception to this conclusion, as for a short period of time a dif-
ferent product was fired in Geertruidenberg at the end of the thirteenth century. However, 
the number of fragments of this thin grey pottery and possibly similar forms in red pot-
tery is too small to make any definite statements. Future research will hopefully be able 
either to prove this hypothesis or to provide a more nuanced view; for instance, by posit-
ing that potters from Flanders or the Duchy of Brabant had for a short time continued to 
make their own known form after permanently settling in this area.

Within a period of twenty to thirty years after that time, the typological spectrum and 
the way of firing changed. This made their product comparable to those products already 
being made locally or to those products where Flemish or Brabant import wares were 
adapted for their own use. The pottery finds that could be researched for this product were 
mostly settlement deposits from several separate rural yards within Geertruidenberg. To 
be able to prove the above mentioned hypothesis, pottery waste from the late thirteenth 
century is essential. However, such an archaeological complex has not yet been found.

Closer analysis of the Dutch tolls shows that Geertruidenberg was part of a larger sys-
tem of tolls that spread across the entire late medieval County of Holland. In contrast to 
Dordrecht for instance, Geertruidenberg did not have staple rights and the income from 
the wine toll was much lower. However, it does seem that the over land route between Bre-
da and Geertruidenberg was very important and many goods reached the County of Hol-
land via this route. There is no doubt that the aforementioned cattle trade should be seen 
as part of this larger trade network.

The fourth lower-level question focuses upon the drive behind the cultivation of the 
peatlands and the uncultivated lands on the cover sand ridge. Chapter 8 addresses this 
issue. The peat cultivation had already started by the eleventh century; for this time we 
were not able to join particular lands to particular lords from historical sources. Especially 
for the first centuries after 1000 this can partly be explained by a lack of historical sourc-
es. However, the situation as it appeared in the early thirteenth century and later sources 
suggests that these cultivations were mostly fuelled by local incentives. The lords of Alte-
na and Horn were very much present in the research area up to 1232. After this time, they 
started to lose much of their influence to the Duke of Brabant, who claimed this area in 
order to redistribute it amongst the newly founded abbeys, which in turn took charge of 
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the exploitation of the area. In the area around Dongen and Venloon, this was a frequent 
occurrence from the second half of the thirteenth century and in order to secure their in-
come the high nobility of Brabant and the local lords, such as Steven de Blonde of Waal-
wijk, tried to divide the area between Venloon and the Donge river. This practice became 
even more common under the Dutch nobleman, Willem van Duvenvoorde, who collect-
ed previously separate possessions through trade, sale and marriage. By doing so, Wil-
lem van Duvenvoorde created a vast amount of property holdings unprecedented by  other 
noble men in the area. Under van Duvenvoorde, but possibly already extending from a pre-
vious generation, the local elite created dwellings which were entirely different from the 
other inhabitants of the peat cultivation areas.

The most commonly used form of an aristocratic dwelling was that of the moated site. The 
site of the Lord of Drimmelen has been excavated and more are suspected in Waalwijk, Be-
soyen, Raamsdonk (the Carthusian monastery) and Zuidewijn. The Strijen House was trans-
formed into a more modern residential castle under Van Duvenvoorde, who also  renovated 
the military strongholds of Geertruidenberg and Gansoyen. The stronghold at Geertrui-
denberg marked the border between the County of Holland and the Duchy of Brabant, and 
that of Gansoyen, the border between Brabant and the Duchy of Guelders. The building of 
these forts was actually the final part of the cultivation of the previously undivided lands be-
tween the peat cultivation areas in the Grote Waard and the cover sand ridge in the south.

Chapter 9 discusses the answer to the fifth and final lower-level question. It focuses upon 
the possibilities of interpreting a church building in order to gain an insight into the ideal 
mental world of the direct and indirect users of that building. Presented is the hypothesis 
that the building or enlargement of a church building would have been motivated by one 
of the following: an actual increase in population, social prestige from the local society, or 
by political prestige from a local lord. A combination of the above three elements is also 
possible. Within the research area, two town churches and nine villages churches have 
been investigated. In order to enlarge the sample of town churches and thus enable a bet-
ter comparison with the village churches, the building of the church of Our Lady of Breda 
has also been included in this research.

It was not possible to make any definite statements about the development of the church 
building at Waalwijk, even though it seemed to have had a vivid history which included 
the presence of tufa in the foundations and erect wall work. It appears that the develop-
ment of church buildings was indeed solely motivated by either social prestige (Geertru-
idenberg) or political prestige (Breda). Supported by the local lord, the town council of 
Geertruidenberg instigated the enlargement of the church building. The development of 
the church building in Breda is connected with the erection of the funerary monument of 
the noble families Van Polanen and later the Nassaus.

The village churches can be divided into three groups, according to their first appear-
ance within the archeological and historical records. The oldest group can be found in 
Oosterhout and Venloon. The church buildings retained their original shape and size for 
a long time and were only modified at a later stage. Without exception, this modification 
consists of a significant enlargement of the church. The only church of the second group 
was located in Raamsdonk. This building was apparently built larger than was actually 
necessary, as it was already bigger than the church buildings in Oosterhout and Venloon 
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in its first phase of development. However, it cannot be ruled out that Raamsdonk had a 
regional parish function for the entire peat cultivation area, especially when one looks at 
later parish divisions. The third group of church buildings included those at ’s Graven-
moer, Loon op Zand and Sprang. These fourteenth-century buildings appear to have con-
stantly grown at a speed which does not compare in any way to the increase in population. 
It is therefore presumed that the (re)building of the third group was mainly motivated by 
social prestige in the parish community of each village.

The interiors also reflect expressions of political prestige and are visible in the church 
buildings of Dongen, Raamsdonk, Oosterhout, and Geertruidenberg, where Van Duven-
voorde commissioned several additions, such as a choir, to the existing building. These 
interior shows of political prestige do not, however, constitute a separate group for investi-
gation within this study. The adaptations made at the initiative of Van Duvenvoorde mere-
ly occurred in these church buildings as he obtained some or all rights on the adjoining 
settlement or church. Chapter 9 concludes by answering the fifth lower-level question as 
follows: it is possible to find the causes for development of the church buildings within a 
specific research area? However, more research is required in order to draw more detailed 
conclusions and most conclusions cannot be made without comparison with other church 
buildings, settlements and historical time frames.

Chapter 10 focuses upon the relationship between landscape and community as outlined 
by Olwig’s model. Cultivators started working in the research area around 1000 AD, con-
fronted by peatlands which could only be used for arable farming for a short time. These 
peatlands often required intensive labour and in the end, even resulted in a displacement 
of the inhabited area. Based upon the data from Chapter 2, it seems most likely that they 
first settled upon the southern levee of the Meuse but this settlement has not (yet) been 
proven archaeologically. Having experienced the hard life in the peat cultivation areas, it 
would have been necessary for these cultivators to create some kind of government in or-
der to cope with common problems such as the maintenance of dikes and other water-
works. The inhabitants of the settlements on the cover sand ridge started to investigate 
their northern borders and the meadows that were situated there and began to use them 
as pastures. As a result, the territories of both communities started to converge. The spill-
over of the ring dike of the Grote Waard would have only been visible from a distance, with 
the human activities that occurred there.

The rise of peat cutting would have speeded up this process. The area in between the 
two territories would have been taken up and divided rather quickly. On the death of Van 
Duvenvoorde in 1353, the entire area was owned by one person; a situation that only fifty 
years previously had been entirely different. After the division of all the lands, and after 
the boom of the peat digging industry in the late thirteenth and early fourteenth centu-
ries, the communities had to adapt to the possibilities the landscape could offer. Histor-
ical sources, however, suggest a rather sad picture, in which flourishing fifteenth-century 
communities with churches reaching towards heaven do not appear. The change in the 
economic viability of the landscape would have caused a similar economic change in the 
communities and perhaps have resulted in a decline in size and wealth. The floods of 1421 
and 1424 would only have served to begin or continue trends already begun that have not 
been reflected in the archaeological data.
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Chapter 11 closely examines the relationship between the community and the territory the 
same community claims within the landscape. The church buildings, houses and fortifi-
cations are clear examples of this claim. Likewise, each brick, church or castle ruin must 
include a large number of settlement traces such as rubbish pits and the building plan. 
These traces are not visible in the landscape and may have been lost during recent distur-
bances. The markers in the landscape that reveal the basis of the late medieval landscape 
between 1100 and 1450 were very complex and, as a result of the current state of archae-
ological research, not very well-known. When new developments occur in the coming 
years, structural attention needs to be paid to the archaeological remains and their ana-
lysis. This will further research into the territory and the communities that occupied it.

The concluding Chapter 12 focuses upon the central theme of this thesis: the cultivation 
and occupation history of the research area from a spatial and socio-economic perspec-
tive. This chapter uses the historical-geographical debate of the period 1950 to 1993 as the 
basis for discussion and expands this discourse by offering an archaeological perspective 
of the debate. From a spatial viewpoint, the research area seems to have been comprised of 
two separate entities around 1000 AD. The area around the Langstraat was used for peat 
cutting, possibly from a levee or other axis of cultivation. The area of the cover sand ridge 
was inhabited on the plateau and included solitary yards as well as larger settlements. The 
area in between these entities was established during the thirteenth century. The erection 
of the ring dike of the Grote Waard and the adjoining spillover made this division for the 
first time a visible feature in the landscape. Ironically, it was also at this time that this area 
in between the two micro-regions was cultivated for peat cutting. Around the middle of 
the fourteenth century this entire area was cultivated and inhabited.

From a socio-economic perspective, one can also see two distinct micro-regions. It was 
only from the late medieval period onwards, when markets and fairs were held, that any 
exchange between these two regions started to occur. In particular, the markets and fairs 
of Geertruidenberg would have played an important role in this exchange process. At the 
beginning of the twelfth century, agrarian produce was the main source of income, a sit-
uation which changed during the thirteenth century to favour peat cutting. It is assumed 
that the arable lands of the research area would have been sufficient to provide its inhab-
itants with their primary needs and any surplus would have been sold via the urban mar-
kets. Historical sources and animal bones from Geertruidenberg have shown that this 
town and the surrounding pastures played a role in a regional cattle train from at least the 
fourteenth century. This would have been sufficient to satisfy urban demand for meat and 
leather in Brabant and Holland. The change from a primarily cultivation-based economy 
towards a more diverse economy that also included agrarian and artisanal trade, would 
have occurred at some point during the fourteenth century. Judging from the building 
of and extensions to both urban and rural church buildings, the area flourished until the 
fifteenth century. However, it is apparent that from the first quarter of the fifteenth cen-
tury, economic growth was not enjoyed by all. Only the newest peat cutting areas such as 
Sprang still flourished. Although the Saint Elizabeth floods of 1421 and 1424 may have 
contributed to the stagnation of economic growth in the area, they were not the primary 
source of this decline.

Contrary to statements made in the Nota Belvedere, the research area is rich in archaeo-
logical sources. Not only because more archaeological excavations and surveys have  taken 
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place since 1998 as a result of a change in legislation, but also due to a large amount of 
available data that dates to before 1993, which has simply not been analysed before. The 
lack of archaeological sources the Nota Belvedere cites is due solely to a lack in analy-
sis and available research reports at that moment. The find-spots and other observations 
which were analysed and compared as part of the research for this thesis have shown that 
these sources of information may provide new insights in the coming years if they are 
quickly reported and investigated with specific questions in mind. It is therefore recom-
mended that the archaeological community spend the coming years reporting the data re-
corded by the amateur archaeologists. Part of that information will, during investigation, 
prove to be academically irrelevant. Other parts, however, will show to be very significant 
for current and future academic debates. Presenting this information side by side with 
that of the amateurs will contribute to a manageable amount of archaeological data. If 
this is not carried out in the near future, we foresee that within the next ten years we will 
lose some crucial archaeological information from already excavated sites and larger col-
lections of archaeological finds. Yet much depends on the accuracy of the data manage-
ment during excavations and afterwards, and in the assessment of what the real potential 
of such data is.

In the past, archaeological research has proven to be simply digging and not recording. 
When there are no records, photographs, or drawings available, it is essential to accept the 
data as they are and without embellishment. With the passing of many of the amateur and 
professional archaeologists from the early days of Dutch archaeology, it is recommended 
that the tales of the older archaeologists be collected and written down as soon as possi-
ble. This will enable current and future archaeologists to piece together the available data 
from older excavations and judge their relevance. Where these tales take us and what new 
archaeological insights they might help to unearth in the future is what drives us to con-
tinue searching through the remnants of these communities. These remnants constitute 
our empirical information, provide a better understanding of those that came before us, 
and have the potential to change our interpretations of the past.
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grensgebied

tussen zand 

en veen

Archeoloog Hans Koopmanschap presenteert de ontginnings- 
en bewoningsgeschiedenis van de Noord-Brabantse Langstraat en 
het aangrenzende zandgebied aan de hand van archeologische vondst-
depots vol tot dusverre veelal onuitgewerkte opgravingen. Hij onthult voor 
het eerst de archeologische geschiedenis van de laatmiddeleeuwse veen-
ontginningen en de openlegging van de aanpalende zandgronden. 

Koopmanschap baseert zijn studie op de volledige beschrijving van bijna 
120 jaar archeologisch onderzoek, vanaf de ontdekking van de raadselachtige 
crypte onder de Sint-Gertrudiskerk in Geertruidenberg in 1894 tot en met 
recente commerciële vlakdekkende opgravingen. Hij analyseert met behulp 
van archeologische vondsten en sporen de ontwikkeling van het fysieke 
landschap, de rurale en stedelijke nederzettingen, de landbouw, nijverheid 

en handelsnetwerken, de politieke machtsverhoudingen 
en de kerkelijke en sociale gemeenschapsvorming. 
Hij doet dit zowel op het niveau van de afzonderlijke 
vindplaats als op een hoger landschappelijk niveau, 
wat resulteert in een boeiende landschapsbiografie 
vanuit archeologisch perspectief.9 789087 044954
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