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Enklaar, D. Th.. Aanvulling op "Gemene gronden 

in Noord Brabant in de middeleeuwen". 

Verslagen en mededelingen van de Vereeniging 

tot uitgaaf der bronnen van het oud 

vaderlandsche recht 10 (1948) 226 - 236.

Enklaar publiceerde  in  1941  een  

verzameling  van  181  documenten  over  

de  gemene  gronden  in  Noord-Brabant.

Het  was  oorlogstijd,  

hij  kon  niet  alles  doen.  

Daarom  volgde  in  1948  een  aanvulling:  



Overheersend  beeld:

• De hertog  van  Brabant

• verkoopt 

• aan  zijn  onderdanen  in  één  of  meer  dorpen

• tegen  een eenmalig  bedrag  en  daarna  jaarlijkse  betalingen

• het  recht  om  de  woeste  gronden  te  gebruiken

• binnen  aangegeven  grenzen 

• de  hertog  belooft  niet  langer  delen  van  die  gemene  gronden  aan  

anderen te  verkopen.

• Vaak  regeling  van  beheerders,  boetes  etc. 

• Alles  netjes  opgeschreven  in  een  oorkonde.

Dit  gebeurde  vooral  in  de  periode  1280 – 1350. 

Soms  niet  de  hertog  maar  een  lokale  heer.

We  noemen  dat  een  becharterde gemeynte. 

charter  =  oorkonde  =  kaart

gemeynte =  gemeint(e)  =  aard



12 Juni  1331

Hertog  verkoopt  een  gemeynt aan  de  inwoners  van  Turnhout  en  Arendonk.

18,8  bij  37,2  cm,  perkament,  zegel  gedeeltelijk  bewaard

Stadsarchief Turnhout



Na  1948  veel  nadere  overzicht-studies:

1973:  Behets, J.  Het  gebruik  van  de  gemene  weiden  en  de  andere  gemene  gronden  in  

de  wijsdommen  van  het  graafschap  Loon. 

1985:  Moeskop, G.  Het  gebruik  van  de  gemene  gronden  in  de  Antwerpse  Kempen  

tijdens  het  Ancien  Regime. 

1987:  Leenders, K.A.H.W.  Van  Gemeynten en  Vroonten.

1997:  Vera, H.L.M.  Geene Marken ?  Een  onderzoek  naar  de  aard  van  de 

rechtsverhoudingen  tot  de  Noord-Brabantse  gemene  gronden. 

2010:  Goris, J.-M. (red.).  De  gemene  gronden  in  de  Antwerpse  en  Limburgse  Kempen  

en  Noord-Brabant. 

2011:  Vera, H.L.M. ‘ ... dat  men  het  goed  van  den  ongeboornen niet  mag  verkopen.’   

Gemene  gronden  in  de  Meierij  van  Den  Bosch  tussen  hertog  en  hertgang  1000 – 2000.

2014:  Keyzer, M. de.  The  common  denominator.  The  survival  of  the commons in  the

late  medieval Campine area. 

2018:  Zalinge Spooren, L. van.  Gemeint  en  gemeenschap.  Jaargeboden  in  Peelland,  circa  

1300 - 1795.

en  veel  lokale  studies!



Hoewel  ik  er  al  in  1987  op  wees  dat  in  het  noordwesten van 

het  hertogdom  Brabant  becharterde gemeynten helemaal  niet 

gebruikelijk  waren  terwijl  de  boeren  daar  toch  gewoon  de 

gemene  gronden  konden  gebruiken  - zij  het  dat  de  heer  er 

steeds  stukken  uit  kon  verkopen  - bleef  vooral  in  Nederland  

het  beeld  bestaan  dat  in  heel  Zand-Brabant  de  becharterde

gemeynten domineerden. 

Het  is  pas  in  heel  recente  studies  dat  men  zich  realiseert  dat 

de  situatie  veel  complexer  was.

Mijn  Overzichtskaart  van  de  gemene  gronden  in  het  Maas –

Demer – Scheldegebied (MDS-gebied)  wil  die  complexiteit  in 

beeld  brengen. 



Onderscheid  1:  type  gemene gronden

Gemeynt:   

omvang  van  een  of  meerdere  dorpen,  

soms  om  een  dorp heen,  

soms  juist  tussen  de dorpen

met  charter

ca. 1800  eigendom  van  de  burgerlijke  gemeente  geworden.

soms  genaamd:  aard

Gebuurheike:  

kleine  gemene  grond  van  een  of  enkele  gehuchten,

met  charter 

of  minstens  jaarlijkse  betaling  aan  de  heer  van  een  bedrag

ca. 1800  bestaand;  is  soms  tot  heden  blijven  bestaan!

soms  genaamd:  gemene straat,  voor-aard

Vroonte:

geen  charter

heel  het  dorp  betaalt  jaarlijks  aan  de  heer  een  bedrag

ca. 1800  eigendom  van  “De Domeinen”  geworden

soms  genaamd:  vrunt,  vrind,  zelfs:  ‘s-heren vroente



Heivelden – Heihoeven – Vreeheide

Heitheining – Heiblok – Heikamp – Heibocht 

Daar  waar  er  vooral  vroonte  was,  verzekerden  de  boeren  zich  van  een  stuk  heide,  

door  een  vrij  groot  heideperceel  zelf  uit  de  gemene  heide  aan  te  kopen:  

 een  stukje  privé-heide  als  contrast  met  de  gemene  heide.

Dat  werd  dan  meestal  een  cijnsperceel,  heel  soms  een  leengoed.

Het  moest  met  een  sloot  en  walletje  afgebakend  worden:  gevrijwaard  tegen  het  

vee  dat  op  de  gemene  heide  rondliep:  Vree-heide.

De  algemene  naam  was  Heiveld,  maar  als  het  een  groot  perceel  was  ook  wel:  

Heihoeve.   Hoeve = 12 bunder = 15,5  hectare  als  oppervlaktemaat.

NB:

Ook  18e-eeuwse  ontginningsboerderijen  op  de  hei  heten  wel:  Heihoef.

Op  den  duur  werden  deze  ‘heivelden’  ontgonnen.

Ze  kregen  ook  een  nieuwe  naam:  kamp,  bocht,  blok ,  etc. 



Heivelden – Heihoeven – Vreeheide

Heitheining – Heiblok – Heikamp – Heibocht 

Basis: interviews 20e eeuw



Onderscheid  2:  type  wildernisheer

De  hertog   van  Brabant

Lokale  heer

Combinatie



Onderscheid  3:  restcategorieën



Het  maken  van  een  kaart

Veel  bronnen  nazien,  

veel  lokale  literatuur  nazien.

Soms  uitermate  vaag  over  

grenzen.

Soms  zijn  grenzen  al  goed  

uitgeplozen.

En alles  daartussen….

Uitgangspunt:

Grenzen  van  gemeynte werden  

later  grenzen  van  burgerlijke  

gemeenten.  Maar  pas  op!!!

De  Aard  van  de  zes  dorpen



Het  maken  van  een  kaart

Soms  blijken  gemene  gronden  heel  versnipperd  te  zijn.

De  Boom



Overlappende  gemeynten

Wie  de  grenzen  van  de  gemeynten in  de  

charters  bestudeert  en  beschikt  over  goede  

kaarten  met  toponiemen,  vindt  heel  wat  

stroken  die  tot  twee  (of  zelfs  drie)  

gemeynten gerekend  werden.

Foutje  van  de  oude  landmeters? 

Neen,  het  gaat  echt  om  gebieden  die  ook  

volgens  andere  bronnen  vanaf  twee  zijden  

beweid  mochten  worden.

Later  werden  ze  uiteraard  bron  van  heel  

wat  grenstwisten.  En  reden  om  kaarten  

van  heideterreinen  te maken…



Het  resultaat  …



Nu  we  dit  overzicht  hebben,  kunnen  we  wat  statistiekjes  maken.

Het  MDS-gebied  is  10.582  km2 groot.

Daarvan  is  76%  onderzocht:  8.064  km2.

Daarvan  werd  43%  ingenomen  door  gemeynten:  111  stuks.

En  1,5%  door  gebuurheikes:  95 stuks.

38,5%  betrof  vroonten. 

Gemeynten waren  gemiddeld  31  km2 groot.

Gebuurheikes waren  veel  kleiner:  1,3  km2.

Vroonten waren  gemiddeld  100  km2 groot.

17%  overige



We  kunnen  ook  kijken  naar  de  datering van  de  gemeynten.

Van 101  van  de  111  gemeynten weet  ik  het  uitgiftejaar.

Uitgedrukt  in  oppervlakte:  94,2 %.

Ik  heb  ze  onderscheiden  naar  hertogelijke  uitgiften  en  “andere”.
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Wat  was  er  in  1331  aan  de  hand?

10 Nieuwe  gemeynten

1 Bestaande  gemeynte opgeheven!

Allèèn hertogelijke  gemeynten.

In  1332 – 1334  werd  het  hertogdom  

Brabant  van  alle  kanten  belaagd  

door  zijn  buren.

Mogelijk  zag  de  hertog  dat  

aankomen  en  is  hij  al  vast  zijn  

schatkist  gaan  vullen  door  

gemeyntcharters te  verkopen.  

Ook  in  1331  begon  hij  de  stad  

Steenbergen  te  ommuren,  

in 1332  volgde  Breda.  



Conclusies

Het  is  leerzaam  om  een  groter  gebied  te bestuderen

maar  het  is  ook  veel  puzzelwerk!

Driekwart  van  het  MDS-gebied  werd  daadwerkelijk  bekeken,

het  zuidelijke  kwart  nog  niet.

In  grote  gebieden  overheersen  de  vroonten :  38,5%.

De  becharterde gemeynten komen  wel  op  de  eerste  plaats:  43% oppervlakte. 

Overal  veel  kleine  gebuurheikes (95 stuks,  1,5%  oppervlakte).

De  becharterde gemeynt is  zeker  niet  het  enige  model  voor  wildernisbeheer.

De  becharterder gemeynte is  vooral  een  hertogelijke  uitvinding

om  de  oorlogskas  te  vullen.

Andere  heren  volgden  hem  traag.

Er  waren  gebieden  die  door  twee  gemeenschappen  gebruikt werden.



En  de  boer,  …  hij  ploegde  voort  …


