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De schrijver onderzocht in opdracht van de provincie Noord-Brabant de geschiedenis van het cultuurlandschap van het streekplangebied Midden- en Oost-Brabant. Hiervoor is een gedetailleerde relictinventarisatie uitgevoerd, die is
weergegeven op de zogenaamde relictenkaart (schaal 1 i50000).Daarnaast geeft
de zogenaamde historische landschapskaart (schaal 1 i50 000) de historische
context van de geïnventariseerde relicten. Op deze kaart is naast de 19e-eeuwse
situatie aandacht besteed aan de (vroegImiddeleeuwse bewoningsmogelijkheden in
het onderzoeksgebied. Bij deze kaarten is een tweeledige beschrijving gegeveni
er is per regio aangegeven hoe de cultuurlandschapsgenese is verlopen» daarnaast zijn historisch-geograflsche ontwikkelingen tot 1840 per gemeente beschreven. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van historische en niet-historische onderzoeksgegevens, respectievelijk historische geografie, historische
kartografie, naamkunde, archeologie, sociaal-economische geschiedenis, kerkgeschiedenis,historische bouwkunde,en bodemkunde en hydrologie.
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(1)Zieoverdezekaartenzijnkartograafo.a.Stokman1986
p.12-17;overdespecifiekBrabantsehistorisch-kartografischebronnen:diverseartikeleninthemanummerB.H.,40ejaargang1988,nr.4.
(2)ZievooreenliteratuuroverzichtB.H.1986,opgedragenaan
Beex).
(3)GestelissamengestelduitdeGermaansewoorden 'gaistu',
dathogerezandstrooklangspolderofmoerasbetekenten
'lauha',datbosjeopeenhogezandgrondbetekent (Gysseling
1960,p.401-402);envooreenhistorischgeograafzeerplausibeleverklaring.Alswedeverschillendegestel-toponiemen
projecterenopdehistorischelandschapskaart,dankunnenwe
delandschappelijkebetekenisvanhogezandgrondnognader
omschrijven.Hetlijkteropdateengesteleendroge 'tong'is
waarbij(indeBrabantsesituatietennoordenervan)twee
bekenbijelkaarkomen.DehistoricaSpierings (1974,p.
28-30)wijsteenlandschappelijkeverklaringaf.Gestelzou
samenhangenmeteengasterij,eenplaatswaardereizigerkon
aanleggen,konwordenovergezetetc.
(4)Gysseling'sToponymischwoordenboek (Gysseling1960)ende
aanvullendekritischebeschouwingendaaropvanBlok (1961en
1962),het (weliswaaroponderdelenverouderde)'Nederlandse
plaatsnamen'vanMoerman (Moerman1956),terwijlindeafrondingsfasevanonsonderzoekhetfraaieLexiconvanNederlandseToponiementot 1200(Künzeletal.1988)nogkonwordengeraadpleegd.
(5)KunstreisboekvoorNederland1969,Amsterdam;enKalf,J.,
1912:Demonumentenvangeschiedenisenkunstindeprovincie
Noord-Brabant.Eerstestuk:demonumentenindevoormalige
BaronievanBreda.Utrecht.Verwezenwordtnaardeuitgavevan
hetKunstreisboekuit1969omdatdaarinobjectenstaanbeschrevendieinlatereuitgavennietmeervoorkomen.
(6)Overdeaardvandeovergeleverdeoorkondenschrijft
Camps,diehetoorkondenboekheeftsamengesteld (O.M.,p.
XIX-XX): 'Mendientallereersttebedenkendatvanalwater
ooitaanoorkondengeweestis,slechtseenminiempercentage
totonsgekomenis, endatbovendiendeselectiedoorhetlot
isbepaald,enduszeerwillekeurigis.Watweoverhebbenis
allerminstrepresentatief'.Hijgeefthiervanenkelesaillante
voorbeelden.
(7)VoorheelBrabantzijndezeerverspreidafgedruktebronnenpublicatiesinhettijdschriftTaxandriavanbelang.Het
LandvanRavensteinwachtnogopeenmodernebronnenbewerking.
WijgebruiktenChartersengeschiedkundigebeschrijvingvan

340

hetLandvanRavensteinvanHermans (1850).Dezedeelsverouderdebronnenpublicatieshebbenwelalsvoordeeldatookjongereoorkondenzijnopgenomen.
(8)Delegenda-onderdelenvandehistorische landschapskaart
envanderelictenkaartdiebetrekkinghebbenopdesituatie
van1840endeuitbreidingvanhetcultuurlandtussen1840en
1900zijngebaseerdopeenzestalserieshandgekleurdemanuscriptkaartenschaal1 :25000.Dezekaartliggenbijde
DienstR.N.V.vandeProvincieNoord-Brabantterinzage.Opde
concordansinAanhangsel1isaangegevenhoedesamenvoeging
vaneengrootaantalonderscheidingen totdeuiteindelijke
legenda-onderdelenheeftplaatsgevonden.
(9)Hierbijmoetonderscheidgemaaktwordentussenpercelering
optopografischekaartenenkadastergrenzen,dusbezitsgrenzen,zoalsdieopdeoudstekadastraleMinuutplansvanca.
1830zijnaangegeven.VolgensKoeman (1963,p.75)zijnop
dezeoudstekadastralekaartendetopografischzichtbaregrenzendienietsamenvallenmetbezitsgrenzenmeestalnietweergegeven(zieookBeenakkerenDeBont1983,p.42).
(10)Debegroeiingdievanoudsvanoverheidswegeverplicht
langseenaantaloudedoorgaandewegenaanwezigwas,isopde
historischelandschapskaartnietopgenomen.Dehistorische
landschapskaartbevatalleenmaarvlak-informatie.
(11)UitgebreidhieroverAlleijn (1980)waarinookaandacht
wordtbesteedaanvegetatieenonderhoudenWijffels (i.v.)
diezichspeciaalrichtophethistorischebeheer.
(12)In1910isinBoekeihetprikkeldraad ingevoerd.Voordien
werdendekoeien 'getuierdaanstokenstaak'enminstenstwee
maalperdagbinnengehaald (Boekei,p.62).
(13)Voordeaanduiding 'rond800'kanookgelezenworden
'vóór1000',of 'indeVroegeMiddeleeuwen'.Hetisnietsmeer
daneenglobaletijdsindicatie.
(14)OpdehistorischeafdelingvanhetBrabantsMuseumte
's-HertogenboschiseenmaguetteaanwezigwaarindebewoningmogelijkhedeninhéélBrabantrond800zijnaangegeven.Deze
maguettevormteen 'bijprodukt'vanonsonderzoek.
(15)VooreenbeschrijvingvandewerkwijzezieAanhangsel4.
(16)Daardezebodemkundigeinformatieopzicheenrecentgegevenis,ishiereenwaarschuwingopzijnplaats.Onderde
huidigebebouwdekommenkondengeenbodemkundigegegevenswordenverkregen.Daaromzijnopdehistorische landschapskaart
ineen i^ntalgevallenmindermoderpodzolenaangegevendaner
inwerkelijkheid liggen.Alleenalszekerwasdatdemoderpodzolenonderdebebouwdekommenmoetenhebbendoorgelopen,zijn
zeopdekaartopgenomen.
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(17)HetishierdeplaatsomdeheerH.KantersteGoirle,
oudmedewerkervandeStichtingvoorBodemkartering,tedanken
voor2;ijnbelangelozemedewerkingaanhetonderzoek.Moderpodzolenonderdeesdekkenzijnnietsystematischindeboorstaten,dietengrondslagliggenaandebodemkaart1:50.000,opgenomen.Tochheeftelkekarteerdertijdenshetborendeze
afwijkendehorizontenonderdezogenaamdehogeenkeerdenwaargenomen.DoorzijngrotebodemkundigekennisvanBrabanten
gezegendmeteengoedgeheugen,washethemmogelijkgegevens
hieroverteproduceren.
(18)Naastdezeschepenbanksgrenzen spelenookdebegrenzingen
vandegemeynten,ofgemeenschappelijke dorpsgronden,inde
geschiedenisvanhetBrabantse landschapeenbelangrijkerol.
Daardezegrenzennognietvoorallegemeyntenzijngereconstrueerdofnietmeertetracerenwaren,kondenzenietsystematischindegemeentebeschrijvingen (ziedeelII)wordenopgenomen.Welkomenzeervaakintersprake!
(19)Hierbijmoetgewaarschuwdwordenvoordevaakgehoorde
misvattingdatdeaanwezigheidvaneenturfvaartopzicheen
aanwijzinggeeftvoordevroegereaanwezigheidvaneenveendek.Afhankelijkvandeplaatswaarheendeturfmoestworden
afgevoerdiseendeelvanhetturfvaartenstelselaangelegd.
Dithoudtindatookoorspronkelijkdrogeredelendooreen
turfvaartdoorsnedenkondenworden.Middeleeuwse turfvaarten
haddenduseenverkeers-envervoersfunctie.
(20)Totinde18eeeuwliepdedoorgaande route 'derpostchaisen'tussen 's-HertogenboschenMaastrichtnogoverde
heidebijHeeze.Eenbeschrijvingvandezeeenzameligging
geeft (Meindersma1911,p.52):'OphetgrondgebiedderheerlijkheidbevindtzichdegrooteheidetusschenEindhovenen
Hamond.Zijisviergrooteurengaanslangenzeereenzaam.
Menzieterniet,danvanuurtotuur,eenehutteofkleine
herberglangsdengemeenereiwegstaande,diemetdenaamen
vaneerste,tweedeenderdehuttevanelkaarwordengescheiden.Ookworddeeerste,naastbijEindhoven,Aalster,de
tweede,deLeender,endederdedeHamondscheHutgeheeten.
Zoodramendeeenevoorbijgegaanis,krijgtmendeanderein
'toog,gelijk,bijdonkereavonden,hetligtdatdoordebewonersdezerhuttenontstokenword,wantdezelvehuttenals
waretotbaakendienen,omnietvandenregtenwegaftedwalen'.DeAalsterhutdateertvanvóór1720.Bijoorlogsgevaar
moestendehuttenwordenafgebroken.
(21)HetoorspronkelijkopeengeïsoleerdcultuureilandliggendeGorpbijHilvarenbeekduidtindenaamgeving,ondanksde
drogeligging,opeenmoerassigeomgeving.Hetisteherleiden
tot 'gorre'(moddersloot,laagland,broek)+ 'apa'(waterloop).Pasdoordeaanlegvaneenverhoogdewegin1763,gefinancierddoorCornelisBles,eigenaarvandeLeenhofopGorp
engrootstegeërfdealdaar,werdenGorpenhetnabijgelegen
Breeheesuithet ('s winters)isolementverlost.In1799werd
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ookopparticulier initiatiefeenvergelijkbareverhoogdeweg
aangelegddoordeSpulsegemeynt (VanGils1981,p.108).
(22)Dezevoorganger,dieinhetoudeambachtNederveengelegenmoethebben,wordtnietindearchievengenoemd.Weliser
sprakevaneenoudkerkhofinNederveen (VanderHammen1922,
p.239).
(23)Hetisgoedhierbijindegatentehoudendatoudstevermeldingenvandebetreffendegodshuizenbijhetlocaliseren
vaneerderefasenvandeontginningennietbruikbaarzijn,
daarzekeringevalvaneenvolledigeverplaatsingvandebewoningnaareenachterkadedepatroonheiligemetdekerkmeeverhuisde.Alleenobjecteigendateringenvankunsthistorische
ofarcheologische aardzijnhierbijbruikbaar.
(24)Haderzichwelbewoningvanenigeimportantie,bijvoorbeeldindevormvanstenengebouwen,voorgedaandanwaswaarschijnlijkdezebewoningsasnadeondergangvandeGroteWaard
alswaterkerendedijkvanhetontstaneestuariumgaanfungeren.
(25)Hetlagwaarschijnlijkvoordehanddezedusdeelsvernieuwdewegaanteleggenopeenoudebezitsscheiding.Eenste
meereenaanwijzinghoeoudehistorischeelementeninhet
landschapvaninvloedkunnenzijnopmoderneplanning.
(26)Hetwelverondersteldeverbandtussendeaanlegvandeze
zijdwendeendeontginningenin 's-Gravenmoer(FockemaAndreae
1950,p.10)isdiscutabel.Immersdeeersteuitgiftenvan
veengrondeninhet 's-Gravenmoerdaterenvan1293(Rentenaar
1964,p.84e.V.).
(27)Determ 'overmate'duidtoorspronkelijkopeenstukwildernisdatbuiteneenuitgifte lag,maardesondanksdoorde
ontginnersinbezitwasgenomen.InditgebiedgaathetvolgensRentenaar (1965,p.139)omgroteonontgonnenstukken
grondbinnendedorpsgebieden (Renes1985a,p.49nt.109).
(28)Zieoverdeverplaatsingvandegrensinhetontgonnen
veengebiedtussenHollandenBrabant:Verschuren 1985).
(29)DeoudstegrenstussenHollandenBrabant,zoalsdiedoor
Verschuren (1985)isgereconstrueerd,speeltbijhetbegrenzen
vandeGroteWaardalgeenrolmeer.
(30)Indezewaarschijnlijkgrotendeelsdoormensenopgehoogde
dijkdieoverigensweldehoogtelijnvolgde,bevindenzich
enkeledoorbraakkolken,dieechterevengoedbijhogewaterstandencpdeDongekunnenzijnontstaan.
(31)Ookindezedijkbevindenzichenkeledoorbraakkolken,
dieeen (eventueellatere)waterkerende functienogeensbenadrukken.
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(32)Doeverenwordtin1225genoemdineenlijstvangoederen
enrechtenvandeabdijBerneinhetLandvanHeusden(O.M.,
p. 202:),maarwordtdoorBlokalszekerlle-eeuwsaangemerkt
(Blok 1963,p.467).HedikhuizenkomtalsHittinchusenvoorin
eenoorkondediedateertvan (vóór)997(O.M.,p.39-42;
Hardenberg1953,p.21nt.2)enHeesbeenheeftiniedergeval
een10e-eeuwsedatering (Blok1963,p.467).Oudheusdenkomt
pasindejarentachtigvande13eeeuwvoorheteerstinde
archievenvoor (O.M.,p.521;Moerman1956,p.109-110).
(33)DebewoningvanHerptheeftwaarschijnlijk inde9eeeuw
eenaanvanggenomen,maarHerptwordtvoorheteerstin1134
genoemd (Voogd1968,p.99-100).Bernwordtzelfsalvóór800
vermeld (O.U.I,nr.18).
(34)DevoordeaanlegvandeBaardwijkseOverlaatin1766afgegraven 'geamoveerden'Zeedijkbooghieromnaarhetzuidoosten,richtingDrunen.Erisgeenredenomaantenemendatdit
gedeeltevandeZeedijknietpaltennoordenvaneenoudere
achterkadevandeinzuidelijkerichtinglopendeontginning
lag,oferinopgehoogdestaatidentiekaanwas (DeGeus1844,
kaartbijlage).
(35)Doorklinkenoxidatievanhetveendaaldehetmaaiveld.
Ditkwamteliggenonderdegemiddeldehoogtevanhetrivierwater.Eendijkdoorbraak inhetoostenveroorzaaktenaarhet
westendusgrotewateroverlast.Eendwarsopdezeafstromingsrichtingaangelegdezijdwendehieldditwatertegenendrong
hetteruginderivierbedding.Derichtingvandezijdwende
tussenHedikhuizenenVlijmenbenadruktdezewatergeleidingsfunctie.Hetgebieddatpaltenoostenvaneenzijdwendelag
kreegnatuurlijkextraveelwaterteverwerken.Omditprobleemoptelossenkonmendezijdwendedoorsteken,ofkonmen
deeigengrondenbeschermendoordeaanlegvaneennieuwe
zijdwendemeerstroomopwaarts (Stol1981,p.139).Ditlaatste
isinhetMaaskantgebieddanookgebeurd.
(36)Hetisonduidelijkofdezijdwendealsontginningsbasis
fungeerdevanin1373nogonontgonnengrondenwelkelaterde
Kavelengingenheten,ofdatdezijdwendeeenophogingwasvan
eenachterkadevaneengeheelverdwenenhoog-middeleeuwseontginningdiedanindebuurtvanEngelenzijnbasismoethebben
gehad.Hetoudstedeelvandezeontginningzoudandoorde
aanlegvandezijdwendezijnbuitengedijktengeheeloverslibd
zijngeraakt.IndatgevalzoudeveronderstellingdatdeHollandsedijktussenVlijmenenEngeleneerstals uiterstekeringvandeGroteWaardzouhebbengefungeerd (FockemaAndreae
1950,p.21-22)nogeensbezienkunnenworden.DathetHeusdensegebiedpaszo'ntachtigjaarnadeaanlegvandezijdwendeindeGroteWaardzouwordenopgenomen,maakteenenanderextragecompliceerd.
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(37)IndatjaarschenktBoudewijn,heervanVught,landtussenHusdenredamenMasemundebijHedikhuizen (O.H.Z.nr.11,
p.272-273).Ineenschepenbriefuit1278wordtdezeHeusdense
damnogmaalsgenoemd (O.H.Z.nr.200,p.142).
(38)DezeinbraakgeulwerdlaterdeGantelennoglater(foutief)deOudeMaasgenoemd.
(39)Scharlokomtvan 'schare',eendijkdieonmiddellijkaan
hetwaterligtengeenvoorlandheeft (Beekman,p.1096e.V.),
en 'lode',datgeulinbuitendijkse grondenbetekent(Beekman,
p.1408e.V.).Hettoponiemisdusnadeondergangvande
GroteWaardontstaan.
(40)Klaarblijkelijkwastentijdevandeondergangvande
GroteWaardhierookbebouwingtennoordenvandeoorspronkelijkeachterkadevandeverschillende ontginningenaanwezig.
Deuit1300daterendekerkvanBaardwijkenmisschieneen
voorgangervandeuitdetweedehelftvande15eeeuwdaterendekerkvanWaalwijkwerdendoordenieuweWinterdijkbeschermd.
(41)DitblijktuiteenkaartvanPieterenJacobSluyter
(Alg.RijksarchiefKaartenafd.VTH1456).Opdezekaartwordt
tevensduidelijkdathetoudecultuurlandtenzuidenvandeze
lijnRaamsdonk-Baardwijkwaarschijnlijk slechtskortoverstroomdisgeweest.Dezuid-oostlopendevaarten vertonen
alleeninhunnoordelijkeuitloopeenombuigingnaarhetwestenalsgevolgvanverkreking.
(42)Zoblijkto.a.uiteenkaartvanBalthasarFlorisz.van
Berckenrodevan1632(gereproduceerd inFockemaAndreae1950)
datdenieuwelandaanwinstgrotendeelswasvoltooid:hetestuariumwasopgevuld.
(43)Bijhetveraardingsproces (oxidatie)vaneenverdrogende
veenzodekomtnamelijkstikstofvrij,eennatuurlijkemeststof.
(44)DitisdeinbraakgeuldeKilleuit1421dienietste
makenheeftmetdemiddeleeuwse ontginningsasdeOudeMaas!
(45)DeverkavelingvandeLangstraatwasalsoorspronkelijke
veenontginningstrookvormigvankarakter.Strokenverkaveling
opzichisinhogemateonveranderlijk.Zelfsnaverandering
vanhetnatuurlijksubstraat-vooraltengevolgevanoxidatie
vaneenoorspronkelijkeveenbedekking-blijftdestrokenverkavelinggrotendeelsintact.Tweefactorenspelenhierbijeen
rol.
Doordeoudelineairebebouwing,diedirectaansluitbijde
ontginning,iseenaantalontginningsbasesenachterkadenopeenvolgendefasenindeontginning-vastgelegd.Jongerebebouwingkanzichhebbengeconcentreerd langsdezijkadenvan
deoudeontginning.
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Debezitsverhoudingenineenveenontginningwerdenuitgedrukt
instrookvormigekavels.OnderzoekinhetUtrechts-Hollandse
veengebied (HorstenenVanderLinden1977,p.388-398,i.h.b.
kaart2)heeftdeonveranderlijkheidvanstrokenverkaveling
onderinvloedvandebezitsverhoudingenaangetoond.Pasbij
ruilverkavelingen,waarbijjuisteenhergroeperingvanbezit
vooropstaat,kandeverkavelingwordenaangepast.
(46)Alnaargelangeenoeverwalzichtbaarwasinditveenlandschap,speeldedezeeenrolindeontginningvaneengebied.Oeverwallendienietdoorveenovergroeidwaren,vormden
natuurlijkeconcentratielijnenvoorbewoning.Oeverwallendie
onderhetveenverdwenenwaren,waren alleenvanbelangals
zeindeloopvandetijddooreendoorontginningenontwateringverlagend (oxiderend)veendekheenkwamen.Inzo'ngeval
verplaatstedenederzettingzichvaaknaardeze 'nieuwe'natuurlijkehoogte.DitwasbijvoorbeeldhetgevalbijRaamsdonk,SprangenDrunen.
(47)WelheeftdemeanderendeenzichherhaaldelijkverleggendeMaasmogelijkeenaantaloudebewoningsplaatsenopgeruimd,maardeze 'gaten'latenzichdoorextrapolatievande
aanpalendegebiedenwelvullen.
(48)IndeRomeinse tijdhaddeMaasiniedergevaltweeaftakkingen.Denoordelijke tak,het 'WijchenseMaasje',wasin
deRomeinse tijdnoginfunctie.DevoordeMaaskantbelangrijkezuidelijketakliepvanLienden,overBatenburg,Dieden
enHarentotMacharenendannaarhetOssermeer (VanDiepen
1952,p.114-116).HetisnietduidelijkwanneerdeMaaszijn
huidigeloopgingvolgen:gedurendedelaat-Romeinsetijd,de
Merovingische tijdofzelfslater (Willems1981,p.62).
(49)DearcheologievanhetwestelijkedeelvandeMaaskantis
doorModderman (1950)beschreven.DearcheologievandeoostelijkeMaaskantisrecenterbeschrevenengeëvalueerddoorWillems (1981).Uitdezelaatstestudieisgeblekendathetbegrip 'oudewoongronden'slechtseenminimummaatvoorbewoning
inhetgebiedgeeft.Verspreidebewoninglaatzichmoeilijker
inbodemkundigeboringenonderkennen.DeideevanModderman
datmetbehulpvandoordebodemkundige aangegeven 'oudewoongronden'nietveeloudenederzettingengemistkondenworden,
blijktechterinessentiewaartezijn(Willems1981,p.
70-75).
Moddermanweeszelf(1950,p.1-2)eerderopeenmogelijke
over-ofonderwaarderingvandevondstenrijkdom indelenvan
deMaaskant.Deoudheidkundigevondstenzijninhoofdzaakvan
debouwlandenopgeraapt:erisdusampergegraven.Deonderzoekslocatieswarenopgrondvaneenbodemkundigeselectie
vastgesteld:erzijndusmeerdereoudelocatiesmogelijk,
vooralalszedooreengrotelaagafzettingennietdoorde
bodemkundigeonderzoekeralszodanigwordenherkend.
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(50)HetstroomrugsysteemonderLithmaaktbodemkundiggezien
deeluitvanhetoostelijkedeelvandeMaaskant.Daariseen
volledigrivierenlandschap totontwikkelingkunnenkomendat
issamengestelduitoeverwallen,stroomdradenenbijbehorende
kommen,terwijlhetwestelijkedeelgrotendeelsdooréénkom
wordtgevuld (Modderman1950,p.3).
(51)Bijhetbepalenvandematevanbewoningscontinuïteitin
delateIjzertijd,deRomeinse tijdendeMerovingisch/Karolingischetijdblijktindelaatstedecenniaeenverschuiving
vaninzichttehebbenplaatsgevonden.HetisvaaknietmogelijkomtebepalenofinheemskeramiekuitdelateIjzertijd
ofuitdeRomeinsetijddateert.Mededoordatdedoordearcheologenonderscheidenvroeg-Romeinsetijdmaareenhalve
eeuwbeslaat,wordtervanuitgegaandat,alsereennederzettingisaangetoond indelateIjzertijdenindemidden-Romeinsetijderdancontinuebewoningheeftplaatsgevonden.
Dezedenkwijzedoetgeenopgeldalszowelvoordemidden-RomeinsetijdalsvoordeMerovingische tijdbewoningisaangetoond:erhoeftdanindelaat-Romeinsetijdgeenbewoning
aanwezigtezijngeweest.Dithangtsamenmethetfeitdatna
demidden-Romeinse tijdhetaandeelgoeddateerbaargedraaid
aardewerkeni'mportmateriaalindevondstenterugloopt.Toch
komt5e-eeuwslaat-RomeinsenMerovingischaardewerk inhet
oostelijke rivierengebiedwelvoor.Hetontbrekenervankan
dusopeenbreukindebewoningscontinuïteit duiden.Hetoverigevondstenmateriaalkanalleengrofwegwordengedateerd
tussendetweedehelftvande4eeeuwtotdiepinde8eeeuw.
Laat-Romeinsebewoningwordtalleenaangenomen-enals
schakelineencontinuebewoningaanvaard-alswerkelijk5eeeuwsevondstenzijngedaan.Ditimpliceerteenondervertegenwoordigingvandelaat-Romeinsebewoning (Willems1981,p.
76-92).DezenuanceringisvoorhetouderearcheologischeonderzoekinhetgebiedtenwestenvanRavensteinnognietaangebracht.Beidegebiedenzijnvoorgegevensoverdezevroege
bewoningsgeschiedenis dusnietgeheelvergelijkbaar!
(52)Hoeweldeinterpretatievanhettoponiemkanverschillen,
wordtwelaangenomendatCeuclumeenLatijnsevormisvaneen
oorspronkelijkGermaansenaam.Gysseling (1960,p.580-581)
herleidtCeuclum tothetGermaanse 'keukja'datkrommingbetekent.Dezenaamgevingzousamenhangenmetdevrijscherpe
bochtnaarhetwestendiedeMaasbijCuijkmaakt.
(53)Alfgerschenktin815/16aandeabdijLorschbezittingen
"...inpagoTexandriasiveTestarbantoinvillaEmpele
(Empel)...inOrtinon (Orthen)...inRosmalla(Rosmalen)...in
Angrisa (Engelen)..." (O.M.,p.20-21).
(54)Erbestaatverwarringoverdelocaliseringvangoederen,
genoemdineenrond1138vervaardigde,maarinde10eeeuwgedateerdeschenkingsoorkonde.Ineenoudereoorkondevankort
voor921issprakevanLitta,indeeerdergenoemdevanLita.
OnduidelijkisofhierLith,ofLithoijenwordtbedoeld.In
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hetO.M.,(p.32e.v.)wordtLitta/LitanietmetLith,maar
metLithoijengeïdentificeerd.DenaamLithomvattedanook
Lithoijen:Lithoijenisdaneendochternederzetting/uitbreidingvandeouderenederzettingLith (Henderikx 1983,aanhangselIInr.155).DenaamkundigeverklaringvanLithoijenals
"...LithdatgrenstaanOijen...",waarbijooiendanzoiets
betekentalswater,waterland,natweilandoflandstreek
(Moerman1956,p.176-177)brengtgeenduidelijkheid indeze
kwestie.
(55)Welwordtalinde3eeeuwhetGermaansevolkder
Baetassii-debitteren-ingeschriften genoemd.Hetwordt
geachtindeomgevingvanCuijktewonen (Gysseling1960,p.
93).
(56)Hetisnietmogelijkeenuitspraak tedoenofhethierom
deoorspronkelijke inrichtingvanhetgebiedhandelt,ofdat
deze 'storende'factorenlaterdooreenoorspronkelijkvenige
ofmoerassigeondergrondzichtbaarzijngeworden.
(57)Deledenvanderond1300ontstaneschepenbankvanRosmalennoemdenzich 'scepenenutenEyghenen'. 'Eyghen'betekent
indezecontext:hetlandrechtensverkregenvandehertog
(Leenders1972,p.35).
(58)Dezedijkenwarenzogenaamdezegedijken:eendijkofkade
langseenafwatering.Inmeeralgemenezinenwaarschijnlijk
ineenouderebetekenisbetekentzegegewoon 'tegen'(Leenders
1977,p.117noot6).
(59)Tot1800heeftdezepolitiekverbrokkelde situatievoortgeduurd.TenoostenvanhethertogelijkeLithoijenwarende
stadenhetgraafschapMegennagenoeggeheelonafhankelijk,
behoordendeheerlijkhedenOijenenDiedentotGelre,washet
LandvanRavensteineerstformeelinbezitvandehertogenvan
Brabant,maarraaktehetlatersteedsmeeronderinvloedvan
hethertogdomKleefenwarendestadGraveenhetLandvan
Cuykinwisselendehanden (FockemaAndreae 1950,p.2).
(60)Indeperiode1770-1843blijktslechtsinnegenjaarde
overloopbijBeersniettehebbengewerkt.Daarnaastisernog
eenvijftaljarenwaaringeenwaarnemingisgedaan.Deaaneengeslotentijddatdeoverlaatwerktevarieerdeindieperiode
vanééndagtotvijftigdagen (DeGeus1844,p.2-6).
(61)VolgensFockemaAndreae (1950,p.10)wordtdestaatvan
debedijkingbijBeersvoorheteersttijdenshetbelegvan
Gravein1674alsoorzaakvoordeslechtewaterhuishoudinggenoemd.DatdeMaasdijkenbijGravetijdensdezeschermutselingentotaalwarengeslechtendeomgevinggrotendeelswasverwoest,zalhebbenbijgedragen totdealgemenemalaise.In1694
speelteenenanderweerenwordtBeersbevolen"...zijnMaasdijkweerzohoogtemakenalszevanoudsgeweestzijn...".
DatvoorFockemaAndreaedetoestandooknietgeheelduidelijk
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isblijktuitdedoorhemgesteldevraag:"Washierinderdaad
eendijkverlaagd,ofbegonmenbenedenstroomsnueersttebegrijpen,daterbijBeersgeenwinterkeringwas?".
(62)Vooraloverdetweelaatstedijkenisindeloopvande
tijdveeltedoengeweest.ZowelFockemaAndreae (1950,p.
7-8)alsBuijks (1984,p.13-17)staanuitvoerigbijdedwarsdijk-problematiekstil.AlvanafdeaanlegvandezedwarsdijkenindeMiddeleeuwenzullenzijonderwerpvantwistzijn
geweest.Destroomopwaartsvandedwarsdijk liggendelanderijenhaddenvaakextrawateroverlastdoordathetwatertegen
dedwarsdijkbleefstaan.Bijeentoenemendeactiviteitvande
BeerseMaasleiddeditregelmatigtothetdoorstekenvande
dwarsdijkdoordewanhopigebezittersvandeveeltenatte
percelen.Ergingenstemmenopdezedijkenteslechtenomeen
snelleafwateringvanhetBeerseMaaswater inwestelijkerichtingtebevorderen.Anderen-vaakdeboerendieaandegoede
(west)kantvandedwarsdijkwoonden-zochtendeoplossing
juistinhetophogenvandedwarsdijken.DaarnaasthaddenzowelGraveals 's-Hertogenboschbelangbijditwaterinverband
metdeinundatiesrondbeidevestingsteden.Maarookdezestedelijkebelangenliepennietaltijdparallel!
(63)HetontbrekenvanbewoningdeedindewestelijkeMaaskant
eenbijzonderverblijfsfenomeenontstaan.Indezomerwerdde
openheidvanhetgebiedonderbrokendooreenaantalhutten,
dielagenbijdebruggenoverdeHertogswetering,dushalverwegedeMaasdijkendehogerezandgronden.Zediendenalscafé
enrustplaatsvoorreizigersendeophetland-vervande
bebouwdekommen-werkendeboeren.ElknajaarrondAllerheiligenwerdendehuttenafgebrokenenbeginmei-bijhetbegin
vanhethooiseizoen-weeropgebouwd.Indewinterperiode
stondendeweilandenvaakonderwater.ErwaseenKesselse,
eenMacharense,Oijense,Lithse,LithoijenseeneenWildtse
HutenerstondentweehuttentussenGewandeenRosmalen.De
LithseHutwasiniedergevalin1815alaanwezig (Lucas1981,
p. 11-18),maardeexacteouderdomvanditfenomeenisniet
bekend.
(64)Alvoor1853(hetjaarvanoprichtingvandeCommissie
voordezakenderzomersluitingderBeerscheMaas)werdende
beideoverlatenindezomertussen15maarten15novemberafgeslotendooreenkeerkade,aangelegd indeuiterwaardenvan
deMaas.DezekeerkadenwerdenoorspronkelijkgrotendeelsonderhoudendoordedorpenrondomBeers.Vanaf1852moestenalle
waterschappen indeMaaskanttotaandeDieze (EmpelenMeerwijk)bijdragenindekosten (Buijks1984,p.63-64).
(65)In1929waseendeelvandeMaasvanMaasbracht totGrave
algekanaliseerd.Nadewatersnoodvan1926werdduidelijkdat
ookdegeheleMaasvanafMook,evenalsdevanaf1904daarop
aansluitendeBergscheMaas (denieuweMaasmond)aanzienlijk
moestwordenverruimdengenormaliseerd.In1931ismendaarmeebegonnen.In1942kwamendezezogenaamdeMaasverbeterings-
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werkengereed (Beschrijvingwaterstaatskaart1946,p.
129-132).
(66)Vooralbijhogewaterstandenopderivierzijndezeoude
Maasmeanderszeerimponerend.MaarintijdenvandroogteverloochentbijvoorbeelddeMaasmeanderomdeKeentalsgroot
uitgevallenslootzijnhistorie.
(67)VooreenbeschrijvingvandeRomeineninNoord-Brabant,
ofbetergezegdvanNoord-BrabantindeRomeinse tijd:o.a.
VanEs1972;Beex1973;VandenHurk1975;KempenprojectI;
Slofstra1988.
(68)EenvandeoudstevermeldingeninNederlandbetreftde
vermeldingenvanDiessen :Deusoniens (260-268)enDeusone
(373)(Künzeletal.1988,p.111).DitDeusonewordtalte
gemakkelijkgeïdentificeerdmethethuidigeDiessen.Feitelijk
komenereenaantalalofnietverdwenennederzettingentussen
deBelgischegrensendeMaas,langshettotaleDieze-traject
vooridentificatiemetDeusoneinaanmerking.Eenzoalgemene
waternaam,dieisovergegaanopeen,ofmeerplaatsnamenis
altijdmoeilijk telocaliseren.InDiessenzijnoverigensgeen
vondstenuitdeRomeinse tijdbekend (Beex1973).
(69)vervalt.
(70)De 'aangetoonde'RomeinselandinrichtinginWest-Brabant
(Thiadensz.j.)kandooronsnietserieuswordengenomen.Op
basisvaneensystematischelandinrichtingopdemodernetopografischekaartenkomtThiadenswelerggemakkelijktotde
constateringdathethiercenturiatie-sporenbetreft.Het
merendeelvandedoorhemaangegevenRomeinse structuurlijnen
blijktterugtegaanopdehoog-middeleeuwsesystematische
veen-enturfontginningendiedoorLeenders (indruk)enRenes
(1985a)zijnbeschreven.
(71)'Laar'bevatookeenbestanddeeldatverwijstnaareen
oude,doordemensbeïnvloede,landschappelijkesituatie.
'Laar'betekentvolgensGysseling (1960,p.585)'bosachtig,
moerassigterrein'.Blok (p.144)verfijntdebetekenisaanzienlijktot 'eendeelvaneenaldannietmoerassigbos,dat
doormensenspeciaalgebruiktwerdomtekappenofomveein
teweidenendatdaardooreenopenplekinhetboswerd'.In
dezedefinitiewordtnieteenoorspronkelijkenatuurlijkeomstandigheidbenadrukt,maarjuisteenoudevormvanmenselijke
ingreepindenatuur.Alszodanigmoet 'laar'alsveenof
moeras-indicator ineenoorspronkelijk landschap,zoalsRenes
(1984b,p.14)hettoponiemnogtoepastebijdereconstructie
vanwestelijkNoord-Brabant tentijdevanontginning,terughoudendwordengebruikt.
(72)DeoudsteschenkingsoorkondenuitdeVroegeMiddeleeuwen
bevatteneen(minofmeergestandaardiseerde)omschrijvingvan
eenvilla.Daarinisboseenveeloorkomendelement.Eenvan

350

deoudsteoorkondenvanNoord-Brabantuit
710 handeltoverde
schenkingvano.a.zes'vassali'endrie 'puelle'eneenbos
te'Hulislaum',datisHulsel,aanWillibrordus (O.M.,p.
5-6).DevillaAlphenbestondin726/27 (O.M.,p.13-15;Ganshof1954,p.12e.v.)uiteenwoonhuis('sala')meteenbeslotenhof('curticle').Daarnaastomvatteditdomeingoedakkerland('aratoriaterra'en'terrae')weideenweidegronden
('prata'en'pascua')enbos('silvae').In815schenktAlfger
aandeabdijLorscho.a.zijnbezittingenteRosmalen('...in
Rosmallamansumplenumcumpratis,etinsilvamporcosVI...')
(O.M.,p.20-21)Tussen815en850wordthetbezitvandeze
abdijwederomvergrootalsWigbald,eenvande zogenaamde
hominesFrancio.a.zijnbezittingenteRosmalenaan
deabdij
schenkt('...invillaRosmelladeditWigbaldusmansumIet
silvecommunionemetquicquidadipsummansumpertinuït')
(O.M.,p.23-24)Indezebeideschenkingsoorkondenisnaastde
schenkingvaneengoed (mansus)sprakevan(varkensinhet)
bos.Integenstellingtoteenaantalandereplaatsen
die
slechtsoptoponymischegrondenwijzenopeenmogelijkbosbegroeiinginhetverleden,isinhetmiddeleeuwseLieshoutduidelijksprakevaneen(rest)bosvanenigeomvang.In1199
blijktaan
de4hoevendie
StServaasteMaastrichtinLieshoutbezithet'gebruiksrechtophetLieshoutsebostezijn
verbonden('...usuagiumhabebatinforestadeLisoth...')
(O.M.,p.150-151).In1281verkooptWauthemDedenDodeken
zijnrechtenophetbosvanLieshout('...innemoredeLieshout...')aan
deuithofvanLieshouttenbehoevevan
deabdij
Floreffe.Hierbijwordtbedongendattijdenszijnlevenvier
varkensinditbosmogenweidengedurendedetijdvande
eikels(eikelen)(O.M.,p.476-477).Ditgebruikvanhetbos
isnogeenherinneringaanhetzogenaamdeWaldviehbauerntum.
Vander
Aa(p.316)vermeldtdatin1800hetLieshoutbosdoor
eenorkaanbijnageheelisvernield.OpdekaartvanVerhees
echteruit1794isbehalvehettoponiemAgterboschvoorhet
zuidwestelijkdeelvanhetoudecultuurland,geenbebossing
aangegeven.Inhetwestenvandegemeentelagwelhet
Boschven.TochnoemtVan
derAa(dusdelocaleoverlevering)
hetbos'...eenoverblijfselvaneengrootwoud...'.Uiteen
lijstvangoederenenrechtenvandeabdijBernebijHeusden
blijktdezeabdijbezittingentehebbeninBast (O.M.,p.
202-203).In1267blijktdathetmeerspecifiekomrechtenop
hetbosvanBaast('...innemoredeBaest...')gaat (O.M.,
p.
392-393).In1311wordterechternietmeerovereenbosgesproken,maargaathetomerfrechten '...inlocodicto
Baest...' (O.M.,p.1023-1026).HoewelVan
der
Aa(p.227) in
devorigeeeuwmeldtdatindegemeenteveelhoutgewasaanwezigis,moetdittochrelatiefjongzijn.Zoisopdekaart
vanVerheesuit1794geenbosaangegeven.Eenoorkondevan
1242vermeldtdat
deinwonersvanLieroptenoverstaanvan
HelmonderkennengeenrechttehebbenophetbosAsselt
('...silvaquediciturAsselt...'(O.M.,p.274).Waarditbos
wasgelegenenwelkeomvanghethadis(mij)nietbekend.
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(73)InUdenhoutkunnenwemetbehulpvaneenlandschappelijke
interpretatievandeoorkondeneenWaldhufe-,of'boshoeve1ontginningveronderstellen.OmgekeerdkunnenweditinAlphen
doen,hoofdzakelijkopdeoudeverkaveling.Vervloet (1984,p.
54-55)hanteerteendefinitievanRentenaar:eenboshoeveis
"...eenlangeinhetbosontgonnenstrookgrondvan50-150m
breedtediehethelegrondbezitvaneenhoeve (15-16ha)uitmaakte".Essentieelvoorhettypeisdeaanwezigheidvande
boerderijenaandekopvandepercelen.
IndebossenvanUdenhoutheeftzich(mogelijk)eenaantal
boshoeveontginningen (Waldhufen)voorgedaan.DeAchtHoeven
wordenvoorheteerstin1299genoemd.Op3december1299
geeftdehertogvanBrabant8hoevenlandonderUdenhout
('...octomansosvulgariterdictoshoeven...'aandeabdijvan
Tongerlo.Noggeen14dagenlatergeefthij3hoevenennog
eens4hoeveninzijnbosteUdenhout('...innostro
nemore...')aanrespectievelijkdeabdijTerKamerenenaan
poortersvanLeuvenenMechelen (O.M.,p.703-707).In1233
hadpausGregoriusdegebruiksrechtenvandeabdijvanTongerloinhetbosvanUdenhoutalbevestigd. (O.M.,p.239-240).
Alsdeboshoeveontginningen onverhooptvanna1233daterenhoewel,zekernietuitdeoorkondevan1233magwordenafgeleid
datertoennoggeenontginningeninhet 'hout'vanUdo(?)
haddenplaatsgevonden-danwarendezetenkostevanhetgebruiksrechtopdebossenvandeabdijTongerlogegaan:zewerdenmogelijk tercompensatieaandeabdijvanTongerlogeschonken.Juistoverhet 'gebruik'vanhetbosdoordeabdij
vanTongerlobestaatnamelijkonduidelijkheid.Deindeoorkondegebezigdetermvoorgebruik 'sago'isvermoedelijkeen
verschrijvingvoor 'fago'dathoutsprokkelbetekent,maarmogelijkeenverhaspelingvan 'usuagio'datslechtsgebruiksrechtbetekent (O.M.,p.242-243).FaselenWuisman (1978,p.
2)veronderstellendato.a.deStrijdhoevemogelijkouderis
dandeAchtHoevendiein1299werdengenoemd.Tochlijkthet
nietlogischdeoudsteontginningeninUdenhoutinhetrelatiefnattenoordelijkedeelvandegemeentetezoeken.In1410
blijktderelatiefnattesituatiebijdeStrijdhoeveals6
bundersbeemd '...bij 'tbroeckdieStrythoeve...'wordenverkocht.(FaselenWuisman1978,p.40)Noginde19eeeuw
spreektVanderAaerzijnverwonderingoveruitdatdemoerassigezonebijdeZandkantnietdooreenverbeteringvander
Zandka,ntscheLeijwordtontwaterd.In1306blijkeneenaantal
hoeventerontginningtewordenuitgegevenenwordeneenaantalandere-reedsbestaandehoeven-verkocht.(O.M.,p.
848-853,877-880en963)In1309kooptdeabdijTongerloeen
erfpachtop31/2hoevelandendaarmeeeenuitbreidingvan
'haar'goederenteUdenhout (O.M.,p.964-966).Tongerloheeft
klaarblijkelijkhaarouderechtenophetboskunnenomzetten
in 'nieuwe'rechten (oprecent)ontgonnenland.BijdeVrede
vanMunsterin1648hebbenveleabdijengetrachthunoude
rechtenengoedereninStaats-Brabantterugtekrijgen.DeSt.
GeertruidisabdijteLeuvenwastiendhefferindeparochie
OisterwijkwaaronderUdenhoutviel.Deabdijberiepzichop
eenvalseoorkondegedateerdin1310dierond1648(!)was
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vervaardigd.InditfalsumschenktdehertogvanBrabantalle
tienden-zoweloudealsnieuwe-vanzijnbosteUdenhoutaan
deabdijvanSt.Geertruidis.Inhoeverreditfalsumeentoendertijdbestaande situatieweergeeftisnietduidelijk."Over
hetbosvanUdenhoutisweliswaarnietsindearchievenvande
RaadvanStategevonden,maardezebevattealleengegevens
overgoederenwaarover isgeprocedeerdofberaadslaagd,niet
diezondertegenspraakzijngerestitueerd." (O.M.,p.1005).
InAlphenheeftzichindeMiddeleeuweneenaanzienlijkeuitbreidingvanhetcultuurlandvoorgedaan.Tweeontginningswijzenlatenzichonderscheiden,waarvanhetechtermoeilijkis
deexacteouderdomaantegeven.EensoortbetreftdeontginningenvanAlphen-Oisterwijk enTerover (enmogelijkookin
hetwestenKwaalburg.ZewordenbeschouwdalsmogelijkeWaldhufeof 'boshoeve-'nederzettingdierondhetjaar1000zijn
ontgonnen.OfdecomplexenAlphen-BosschovenenBaarle-Bosschovenooktotdesystematischeboshoeveontginningengerekend
kunnenworden-denaamwijstindierichtingenookSteegh
(1978,p.20)sluitdemogelijkheidnietuit-iszondernader
onderzoek -waarvanminimaaleenuitgebreideanalysevanhet
oudste19e-eeuwsekadstermateriaaldeelzalmoetenuitmakennietvasttestellen.
(74)DebisschopvanLuikgeeftin1310aandedekenvanHilvarenbeekopdrachteenonderzoekintestellennaaraanleiding
vanhetverzoekvandeinvestietvanHoogeloon,dieookde
kerkvanHapertbedienenmoet,omdehoofdkerkvandeparochie
inhetmiddendaarvantebouwenendeinkomstenvanbeidebestaandekerkensamentevoegen (O.M.,p.995-996).
(75)InnavolgingvanHeidinga (1987)wordtweldedoorhem
verondersteldedroge10eeeuwalseenvandeoorzakenvoor
dezedorpsverplaatsinggezien.Tochbestaaterenigetwijfel
overdezeklimaatsverandering.Hetgevaarbestaatvaneen
schijnverklaringvooreenverschijnselwaarvannochdetotale
omvang,nochdetijdsbepalingnognietgoedisteoverzien.
(76)Vooreenaantalkasteelnederzettingenbuitenzand-Brabant,zoalsRavensteinofHeusdenligtdezerelatieduidelijk.
Inzand-Brabant isdievermoedelijkookaanwezig,maarbestaat
demogelijkheidvaneengelijktijdige kasteelverplaatsing,
zoalshetvoorbeelHelmondaangeeft.Deoudstebewoningvan
Helmondlagwaarschijnlijkverspreidoverdedaarvoorinaanmerkingkomende,relatiefkleine 'cultuureilandjes'enheeft
zichlatergeconcentreerdaandedrogerewestzijdevanhet
nieuwekasteel.In1490duiktdeveldnaam 'Doudehuys'inde
bronnenop.In1603heethet 'hetoudhuisofteKeieneeuwsels',watkanduidenopfundamentresten indeondergrond.Een
verkoopvaneenbeemdin1501geefteennaderelocatie,want
dezebeemd 'DeSchaut'isgelegen 'indeHaghe,naastdeerfenisdesherenvanHelmond,geheten 'tOudeHuis,streckende
vanderivierdeAatotaandestraat'(Heeren1924,p.19).
Dezenieuwebewoningsconcentratie zalomstreeks,ofkortnade
bouwvanditkasteelzijngaanplaatsvinden,wantkortnahet
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middenvande15eeeuw (1454-1456)wordteenbinnendestad
staandekapelomgebouwdtoteenaanStLambertusgewijde
nieuweparochiekerk(9).
(77)VoorbeeldenhiervanzijndekastelenCroijenhetverdwenenGuldenHuisteAarleRixtel.HetkasteelCroymethaar
grondgebiedhoordevroeger (kerkelijk)totAarle.Hetispas
lateronderStiphoutgekomen,waarhetca.1850nogtoebehoorde.TegenwoordigvalthetweeronderAarle-Rixtel.De
ouderdomvankasteelCroyisonzeker.In1477wordteenJacob
vanCroygenoemd,zonderdatersprakeisvaneenhuisofkasteel.Deoudstedelenvanhetgebouwdaterenuitde15eeeuw,
maarhetisnadienherhaaldemalengedeeltelijkverwoesten
weerherbouwd (KransbergenMils1979,p.183-184).VanHet
GuldenHuisteRixtel,datbezitterwasvandehoge,middelbareenlageheerlijkheidvanAarle,Rixtel,StiphoutenBeek,
wasin1386deoudstbekendeeigenaarDirckdeRoovere.Deze
krijgtindatjaareenaantalrechtenvanJohanna,hertogin
vanBrabant.Naasthetwarande-rechthadhetGuldenHuisde
molendwangbinnenAarle,RixtelenBeekenhadhetgebruiksrechten (superficieelgenot)opdebroekgrondenenbeemdente
Rixtel.HetGuldenHuiswerdin1875gesloopt (SassevanIJsselt1912,p.-266-278).
(78)DebijEnklaar (1941,p.VIII)gegevenbronnenoverde
verkoopvandelenuitdegemeijntstoppenrond1500.Juisthet
ontbrekenvanopvallendeverkoopgolvendoetvermoedendatde
verkoopuitdegemeijntzichrustigtotindeNieuweTijd
heeftvoortgezet.Onsontbreekthetinzichthierin,temeer
daarde 'jongere'gemeyntarchievennogslechtontslotenzijn!
(79)Tochisbijdezeaannamenogweleenenkelekanttekening
teplaatsen.Devolgendevoorbeeldengevenaandatdedatering
vandebeemdontginningenopzeerverschillende,maarnietaltijdcontroleerbare,grondenplaatsvindt.VervloetenVeldhorst (i.v.)onderscheiden,uitgaandevanderelatievehoogteliggingenmetgebruikmakingvanveeltoponymischmateriaal,
eendrietaldateringszonesinSt.Oedenrode.LangsdeDommel,
inde"beemden"-zone,onderscheidenzijnaamtypenuitverschillendetijdvakken,maarmetdenadrukoplaat-middeleeuwse
vermeldingen.VolgensSteegh (1978,p.19)wordendebeemden
inde14e-15eeeuwinsmallestrokenverkaveld.Inde12e-13e
eeuwwordendezebeemdennogalsgemeenschappelijke hooi-en
weilandengebruikt.In1308komtTongerloinhetbezitvan28
bunder '...wildert,soinheyden,soinbroecke...'in
Bergeijk.VolgensTheuws (i.v.,p.33)diendedezeuitgifte
terontginningtotbeemden.Onduidelijk iswaaropdezemening
isgebaseerd.Deuitgiftewordtgelocaliseerd rondhetEikeven.OokeenuitgifteincijnsteWesterhovenvan '...XII
bonderewildert,sooinheyden,soinbroecke...' (O.M.,p.
906-907)diendenvolgensTheuws (i.V.,p.27-37)'...ongetwijfeld...'terontginningtotbeemden (waarbijhetoverigens
onduidelijkblijkftwannneerdeontginningtotbeemdenheeft
plaatsgevonden).Natuurlijkzijneruitdezeperiodeveel
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beemvermeldingenbekend.ZogeeftSmulders (1951a,p.3)een
vermeldingvaneenbeemdindeBodichem,tussen1392en1400
genoemdinhetSchepenprotocolvanBoxtel.In 1468heetdeze
Boecumenin1483Bocum.Degraslandentennoordenvande
DommeltussenBoxtelenOnrodehetennunogdeBeukems.Maar
erzijnookbeemdenveellaterontgonnen.DebeemdentenzuidenvandeVenbergseMolenzijnpasrond1600gedeeltelijk
ontgonnen:zediendenimmersalswaterberging (wijer)voorde
Venbergsewatermolen.(BotsenMélotte1977,p.31en76).Al
metalmoeterzeervoorzichtigmetdedateringvandeontginningvandebeemdenwordenomgegaan,waarbijdevraag'wat
houdtprecieshetontginnenvan,oftoteenbeemdin?'niet
goedhistorischbeantwoordbaaris!
(80)In1797heethet"...datdeArme [teHelvoirt]hebbende
zeekerperceelmoerveld [•••] in 'tKerkenbroek [en]datvan
ditperceeldeArmenimmereenigerevenuenhebbengetrokken,
maarookomuittemoerengeenvoordeelkanhebbenzonder
vooraffgrootekostentemaken".Inhetbeginvande20eeeuw
isdooreenverbeteringvandeontwateringhetKerkbroekvoor
deveeteeltgeschiktgemaakt.Voordietijdstondendegronden
bijnahethelejaargeheelofgedeeltelijkonderwater(van
Iersel1960,p'.8).Dezereletiefrecenteontginngvandit
Kerkbroeklaatzichquavormnietonderscheidenvaneeuwenoude
beem-ontginningen!
(81)Hetzalduidelijkzijndatditverplaatsenvandelenvan
hetesdekdevroegergangbaremening,datereencorrelatie
bestaattussendediktevanhetdekendeouderdomervan,verderondergraaft (zieparagraaf5.4.1.2).
(82)Enkelevoorbeeldenkunnene.e.a.verduidelijken.Hetgoed
ValkenbergindegemeenteGilzebestondreedsinde14eeeuw,
maarismogelijknogouder.Erwerdoverdezebezittingennamelijk 'voogdgeld'betaald,datteruggaatopeenovereenkomst
uit1243tussendeabdisvanThorn-deeigenaressevanhet
goed-endeheervanBreda.Indeloopvandetijdishet
goeddoorontginningvergroot,waarbijherbebossingvande
heideeensteedsbelangrijkerplaatsginginnemen.Inde18e
eeuwbestondereentestamentairebepalingwelkegedurende30
jaarnadedoodvandeerflatergeenbomenvanhetinmiddels
totlandgoedgewordenbezitgekaptmochtenworden.Tegenhet
eindvande18eeeuwisdeagrarischebedrijfsvoering-naeen
periodevanverwaarlozing-aanzienlijkverbeterdenzijn
nieuweontginningentotstandgebracht.Delagemoerassige
delenvanhetlandgoedwerdenvanbroekbosontdaan,vanafwateringsslotenvoorzienentotwei-enbouwlandontgonnen.De
hogerestukkenheidewerdenmetdennen,o.a.larix(!),en
anderhoutgewasbeplant.Ookwerdeengrootaantalloofbomen
ophetlandgoedaangeplant.In1781kocht 'ditprototypevan
eenenergieke 'modern-agrarische'landjonker'dehoevedeAard
tennoordoostenvanValkenberg.Daarwerd30bunderdennebos
aangelegd (VanMosselveld1960,p.154-179).Vughtfungeerde
vanoudsalsde 'Lustwarande'van 's-Hertogenbosch:inde18e
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eeuwblijken,o.a.volgensdekaartvanVerheeseenaantal
buitenplaatseninVught,zoalsOuwerkerk,Leeuwensteinen
Steenwijk teliggenineengeometrischeparkaanleg (Franse
stijl). Indeloopvande19eeeuwzijndezeparkenditstijlkenmerkaldeelskwijtgeraakt.Rond1900zijndetuinenvan
enkelebuitensomgezetinde 'moderne'Engelselandschapsstijl,terwijlandereparkenalweerzijnverdwenenenopgenomeninhetagrarischecultuurland.Vanafca.1800kwamenenkelegrootschaligeontginningentotstand(naarVandeEerenbeemt1958,p.124-136).InhetwestenwerdSparrendaalontgonnen.DeBosschekoopmaninwijnenThomasvanRijckevorsel
kocht20Bosschemorgensheideenlietdezein1800beplanten
metjongedennen,opdatineenlaterstadiumzonderzwarebemestingdezegrondenkondenworden (her)ontgonnentotbouwland.Tienjaarlaterhadhij '...40morgenheidegrondincultuurgebrachtendaarmeedebasisgelegdvoorzijnbuitengoed
Sparendaal'.VanHoogendorpwasgetroffen '...doorde
schoonheidvanhetboomgewasdatgroeideopdeplaats,waar
vroegerslechtsdorreheidewas.'(VandeEerenbeemt1958,p.
124-129).TenzuidenvanSparrendaalkochtdevanoorsprong
ItaliaansejonkheerMartini,diewoondeophuizeOuwerkerk,
vanaf1801ongeveer50morgenheidegrond.Nadathijde
heide'...21/2â3voetdiephaddoenomwerken...'werddeze
daarnamethoutgewasbeplant.DitwerdPiacenza (VandeEerenbeemt1958,p.129).AandeontginningvanBergenhuizenisde
naamvanVanLandschotgekoppeld.Vanuitzijnbezittingen
'...staandeopBergenshuysenteVught...'wasdefamilieal
vóór1800metontginningsactiviteitenbegonnen.Ookhierwerd
deongerepteheidegrondmetallerleisoortenhoutgewas,zoals
beuken,eiken,dennen,berken,elzenenpopulieren,beplant.
Eendeelvandegrondenwerdechteraangewendvoordeverbouw
vanaardappelenenboekweit (VandeEerenbeemt1958,p.
132-136).Opheteindvandevorigeeeuwenindezeeeuwuit
ontginningenontstane,oferdoorvergrootte,landgoederen
doorverkoopvangrondaanboerengrotendeelsversnipperd.De
bossenwerdengerooidendegrondwerdomgezetinakkerlanden
weiland.ZodiendenderestantenvanhetlandhuisPiacenzaals
bouwstenenvooreenboerderij.
(83) 2'AeoverdezebosaanplantVanHall (1870),p.221-228).
Hijvermelddeooknunogwelinzwangzijndebemestingsmanier
waarbijop '...kortelingsuitheideontgonnenstukken (...)
bijvoorbeeld tusschen 's-HertogenboschenGrave,degele
lupine (...) meestgeteeldwordtomnaderhandwederonderte
bouwen,bijgebrekaangenoegzamenmest.'(VanHall1870,p.
225).
(84)In1742werdbijBoekeihetkloosterPaduaofdeKluis
(HermitageopdekaartvanVerhees)gesticht (Ottowz.j.,p.
18).Rondomditkloosterhebbenzichindeloopvandetijdop
kleineschaalontginningenvoorgedaan,vóórdatdegrotePeelontginningeninde20eeeuwtotstandkwamen (Petersen
Thissen1987,p.133-144).
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NOTENBIJAFLEVERINGII

AARLERIXTEL
(1)Dan.wordtweldemogelijkheidvaneenouder,ook'hoger'
gelegenRixtel,buitenbeschouwinggelaten!
(2)Welkvandezekerkennudeoudstepapierenheeftblijft
onduidelijk.Hoewelinde16eeeuwRixtelparochieelafhankelijkwasvanHelmond,meendeSchutjes (aangehaaldinVanVeen
1923,p.66)datRixtelnietdemoederkerkvanHelmondwas.
VanderGouw (1940,p.110)daarentegen,dieookweettemeldendatdekerkvanRixteleralvóór1200stond (opwelke
plaatsisgeziendeopmerkingindevorigenootvangrootbelang),beschouwtRixtelwelalsdemoedervanHelmond.Deze
gesignaleerdeonduidelijkheid indeoudereliteratuuriserde
oorzaakvandatopderelictenkaartookdekerkvanRixtelals
(inditgevalmogelijk)middeleeuwsparochiecentrum isaangegeven.
(3)DeouderdomvankasteelCroyisonzeker.In1477wordteen
JacobvanCroygenoemd,zonderdatersprakeisvaneenhuis
ofkasteel.Deoudstedelenvanhetgebouwdaterenuitde15e
eeuw,maarhetisnadienherhaaldemalengedeeltelijkverwoest
enweerherbouwd (KransbergenMils1979,p.183-184).VanHet
GuldenHuisteRixtel,datbezitterwasvandehoge,middelbareenlageheerlijkheidvanAarle,Rixtel,StiphoutenBeek,
wasin1386deoudstbekendeeigenaarDirckdeRoovere.Deze
krijgtindatjaareenaantalrechtenvanJohanna,hertogin
vanBrabant.Naasthetwarande-rechthadhetGuldenHuisde
molendwangbinnenAarle,RixtelenBeekenhadhetgebruiksrechten (superficieelgenot)opdebroekgrondenenbeemdente
Rixtel.HetGuldenHuiswerdin1875gesloopt (SassevanIJsselt1912,p.266-278).
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*ALPHENENRIEL
(1)In1810werddoordedoorNapoleongedreceteerdesamenvoegingvanAlphenenRieltoteengemeentedehistorischeregioindelinginNoord-Brabantlosgelaten (Beschouwingen1962,p.
81).Alphenressorteerde immersvanoudsheronderdeBaronie
vanBredaenRielmaakteonderdeeluitvandeMeijerijvan
's-Hertogenbosch.
(2)OpenkeleplaatsenindegemeenteAlphenduidthettoponiem-meeropeenvroegereveenbedekking.HetPapenmeerkeis
hetvroegerePapenmoerdatinbezitwasvandeabdijvanTongerlo.Hetisdoorverveningineenwaterplas,veranderd.
Brandenbarg (1981,p.63-71)geeftdaarnaastnogeenreekstoponiemendieopeenvoormaligemoerassigeofvenigelandschappelijkesituatieduiden.Hoegevaarlijkhetistoponiemente
snelalsveenindicator tegebruikenendaaraanvergaandeconclusiesteverbindenblijktuithettoponiem 'moerdacker',dat
volgensBrandenbarg (1981,p.65)eenaanwijzingisvoorakkerbouwophetveen.Erzalwelgewooneenmoordzijngepleegd.
(3)IneenartikeloverdedeCommanderijTerBraekevande
OrdederRiddersvanSt.JaninNoord-Brabantwordtopvage
grondenhetgoedTerBraeke-halverwegeTeroverenAlphenidentiekgesteldaan '...deversterktehoeve [•••] welkede
FrankEngelbertin709aanSt.Willibrordschonk.' (vanLawick
1949,p.2). Welwerduitdezegoederen-dievroegervande
Tempeliers,daarnavandeRidderschapvanMaltaenna1648van
deHeervanBredawaren-tot1792(!)eenheerlijkegrondcijns
van6deniersaanEchternachbetaald.Dezeabdijhadechterin
deloopvandetijdmeerbezitinAlphenverworvendande
schenkingaanSt.Willibrord. (Smulders1955,p.2).Inde19e
eeuwheetteditgoeddePrincehoef.
(4)Vandeoorspronkelijk inde16eeeuwvoltooide,inKempischegotiekopgetrokkenkerkisbijdeafbraakin1909alleen
detorenbewaardgebleven (Kunstreisboek,p.531).Dezekerk
wasduseenEchternachsleen.Echternachgafdekerkin1175
overaandeAbdijvanTongerlo (Smulders1959a,p.83).
(5)Vervloet (1984,p.54-55)hanteerteendefinitievanRentenaar:eenboshoeve is '...eenlangeinhetbosontgonnen
strookgrondvan50-150mbreedtediehethelegrondbezitvan
eenhoeve (15-16ha)uitmaakte'.Essentieelvoorhettypeis
deaanwezigheidvandeboerderijenaandekopvandepercelen.
(6)In1280komen60bunderdaarbijgelegenmoerookinhet
bezitvandeabdij.
(7)Opdezekaartisduidelijkteziendaterzichindeloop
vandetijdboerderijsplitsingenhebbenvoorgedaan.Vooralde
percelenhorendetotdeOudeNieuwlandse,deNieuweNieuwlandseendeMiddelhoeveliggenzodoorelkaargegroepeerddathet
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aannemelijk isdatzijsamendeoorspronkelijkeNieuwlandse
hoevehebbengevormd.DePastoorije -alsdezeidentiekisaan
dePastoriehoefdielag"...nietvervandehoeve 'HetOoievaarsnest'onderAlphen..."-werdtijdelijkbewoonddoorde
pastoorvandeGoirlesenoodkerk (GooiSt.Jan)diekortna
1650opNieuwkerk teGoirlewerdgebouwd (Janson1953,p.
76-77).
(8)Hettoponiemrielwordtwelafgeleidvan 'rul'of 'rel'=
geul,ofkleinewaterloop.Daarnaastkomenookafleidingen
voorvanhetKeltische 'rigodulum'=koningsbosenzelfseen
oervorm*riet-lo,duseen-lonaam (zieBerkel,noot3)wordt
voormogelijkgehouden.DespecifiekeliggingvanRiellangs
deOudeLeijbrengtwatlichtindezenaamkundigeduisternis.
SteeghgeeftopbasisvaneenvormovereenkomsttussenRielen
dedoorhemgeconstrueerdemodelnederzetting 'Rekingen'een
dateringvanmogelijklle-12e-eeuws (Steegh1978,p.14).Volgensdezelfdeschrijver (p.19)wordendebeemdeninde14e15eeeuwinsmallestrokenverkaveld.Inde12e-13eeeuwwordendezebeemdennogalsgemeenschappelijkehooi-enweilanden
gebruikt (inhetregioverhaalwordenhierbijnogalwatkanttekeningengeplaatst).
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ASTEN
(1)VanVeen (1923,p.63)meldtdatdeaanMariagewijdekerk
sedert1221tercollatiestondvanFloreffe,maaruitoorkonde
blijktdatAlbert,heervanCuijk,afstanddoetvanzijnaandeelinhetcollatierecht (begevingsrecht)vandekerkvanAsten,dathijvroegergemeenschappelijkmetFloreffebezat,ten
gunstevandeabdijPostel (O.M.,p.187-188)Dekerkisdus
vanouderedatum.
(2)InKasteleninBrabant (1982)wordtdetoponymischeafleidinggesuggereerdvanAsten=Aa-stein,kasteelaandeAa.
Mochthiereengrondvanwaarheidinzittendanpratenweover
eenrelatiefjongenaam,enmogelijkovereenrelatiefjonge
bewoning.
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BAKELENMILHEEZE
(1)HettoponiemBakelduidtiniedergevalopeenoorspronkelijkebosbegroeiing:BacwaldusofBakelrot+lauha=bosjeop
hogezandgrond.Gysselingzieteenverwantschap tussenhet
eerstelidBace,bagghemethetMiddelnederlandsebigenhet
Engelsebadger=das,welkebenamingenveelinEngelsebossen
zoudenvoorkomen (Gysseling1960,p.95).
(2)In714/15wordtdeschenkingaanWillibrorddoordehofmeijerPippijn (demiddelste)enzijnvrouwvandekerkenhet
kloosterteSusteren (L)beoorkondinBakel('ActumBagoloso
villa')(O.M.,p.11-13).
(3)Mogelijkweerspiegeltdeveranderingvanpatrociniumvan
dekerkvanBakeleenverschuivingvanmeerderezeeroude
claimsopdekerknaarhetalleenrechtdaaropvanEchternacht
aanvankelijkwasdekerkgewijdaanPetrus,PaulusenLambertuslateralleenaanWillibrord! (VanVeen1923,p.63).
(4)Milheeze iseenraadselachtigtoponiem.Heeskomtvanhet
oud-Germaanse*haisjo (kreupelhout)(Künzel1988,p.170).
Moerman (1956,'p.159-160)zegtovermil-:'somsismiddel
verkorttotmilofmeel (...).MogelijkzijnnamenalsMilheze
enMilschotookmet 'middel'samengesteld'.
(5)Debeplantingvondplaatsvóórhetgoed '...Cruysschot
(...),langsdieselvezijnegoedeendethienroedendaeraff
oponsergemeyntenalsaersalmoegensettenpoëtenom 'tsant
comendevanderselvergemeynten (...) tewerenendeteschutten'.DeoorkondewerdgegevendoorPhilipsdeGoede.
(6)Deoudstedelenvandehuidigekerkdaterenpasuithet
beginvande16eeeuw (Kunstreisboek,p.532).
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BEEKENDONK
(1)Tussen1300en1464wordenverschillende regelingenover
dezegemeyntgetroffen,waarbijsteedsdetritsAarle,Rixtel
enBeekwordtgenoemd.Kortvoor1337isereengeschilgeweestmetdeheervanGemertoverdebegrenzingvandegemeynt
(endusoverde 'landsgrens').IndatjaarbevestigtJanIII
vanBrabantdebewonersvandedriedorpeninhetbezitvan
hungemeynt '...gelijkdienaeengeschilmetdenheervan
Gemertisafgepaald...' (Enklaar1941,p.200-201).
(2)OokhetO.M.geeftzeerweinigverwijzingen.Mogelijk
hangtditsamenmethetfeitdatzowelbeekalsdonk
landschappelijke toponiemenzijn,waarvanhetlangnietaltijd
duidelijk iswelk 'beek'enwelk 'donk'bedoeldwordt.
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*BEERS
(1)BijGroot-LindenenDommelsvoortzalbewoningaanwezig
zijngeweest:erzijnimmerssporenvaneengrafveldgevonden.
HetgrafveldteGroot-Lindenisgedurendedehele2eeeuwin
gebruik,terwijlbijDommelsvoortpasvanafde6eeeuwdeeerstebegravingenhebbenplaatsgevonden (Willems1981,p.87;
Beex1967a,p.67).
(2)Hetiszeerverleidelijkheteroplijkendetoponiem
'beer',datvanhetGermaanse 'birni'of 'birnu'=modder
wordtafgeleid,indezelandschappelijke situatievantoepassingteverklaren.HetzoukunnenduidenopeenoudevermeldingvandeBeerseTraverse,warehetnietdatdeoudstevermeldingvanBeersals 'Berse'uitdetweedehelftvande11e
eeuw(Gysseling1960,p.115)eenidentificatiemet 'beer'
uitsluit.
(3)Dezenaambevatookeenbestanddeeldatverwijstnaareen
oude,doordemensbeïnvloede,landschappelijkesituatie.
'Laar'betekentvolgensGysseling (1960,p.585)'bosachtig,
moerassigterrein'.Blok (p.144)verfijntdebetekenisaanzienlijk tot 'eendeelvaneenaldannietmoerassigbos,dat
doormensenspeciaalgebruiktwerdomtekappenofomveein
teweidenendatdaardooreenopenplekinhetboswerd'.In
dezedefinitiewordtnieteenoorspronkelijkenatuurlijkeomstandigheidbenadrukt,maarjuisteenoudevormvanmenselijke
ingreepindenatuur.Alszodanigmoet 'laar'alsveenof
moerasindicator ineenoorspronkelijk landschap (Renes1984b,
p.14)terughoudendwordengebruikt.
(4)Debewoonbaarheidvanditgebied- voordatdeBeerseMaas
eenverstorenderolgingspelen- heeftookmaarzeerzijdelingsietsmeteendoorgaandeMaasbedijking temakengehad.
Vanoudsherwarendemeestenederzettingengeconcentreerdop
degordelhooggelegengrondenlangsdeMaas (Bodemkaart45
Oost1976,p.58-59).
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BERGEIJK
(1)In1842isdedefinitievebegrenzingvanBergeijkt.o.v.
Belgiëvastgelegddooromruilingvan385hatussendeBelgischegemeentenLommeienMollendeNederlandsegemeenten
BergeijkenLuiksgestel (Emmer1937,p.144).DeenkelehonderdenmetersbredestrooktussenPostelenBladelblijktvolgensdeietsoudereNetkaartvoor1842nogtotBelgiëtebehoren.
(2)OnderBergeijkinengerezinwordenvóór1300alleende
gehuchtenEikereind,Broekstraat,LooenBerktverstaan
(Theuwsi.v.,p.41).
(3)Theuws (i.v.,p.19-20)concludeertdatdespecifiekeomschrijvingvandenietonaanzienlijke inkomstenvandeabdij
uitdebezittingenteBergeijkaangeeftdathethiereenexcentrischgelegendomeinvandeabdijbetreft.Ditexcentrisch
gelegenbezitisniet,zoalszoveelvergelijkbarekerkelijke
goederen,latervervreemd.DithangtvolgensTheuwsnietalleensamenmetdeaanzienlijkeopbrengstenvandebezittingen,
maarvooralmetdeideale 'halverwege-ligging'vanditdomein
tenopzichtevandenogverderafgelegenhoog-middeleeuwsebezittingendiedeabdijinhetrivierengebied (Wamel)had.Het
haddusookdefunctievanpleisterplaats.
(4)In1308komtTongerloinhetbezitvan28bunder '...wildert,soinheyden,soinbroecke'.VolgensTheuws (i.V.,p.
33)diendedezeuitgifteterontginningtotbeemden.Onduidelijkiswaaropdezemeningisgebaseerd.DeuitgiftewordtgelocaliseerdrondhetEikeven.
(5)Over 'Wedebosch'berichteenoorkondeuit1299waarinhertogJanIIvanBrabantdeopbrengstuitenkeleallodialegoederenbestemdvooreennieuwgesticht (Maria-altaar)te
Bergeijk,metuitzonderingvandenovale (!) tiendenvan
Weebosch.DezezijnalinbezitvandeabdijenPostelen
Tongerlo (O.M.,p.694-695).
(6)HetcentrumvandeThornsecurialocaliseertTheuws(i.v.,
p.50)bijdeLageBerktlangsdeOudePostelseweg.'VervolgensvallengrotedelenvandegehuchtenBerkt,LooenBroekstraatonderdezecuria.Hetiszelfswaarschijnlijkdatvrijwelhethelegebiedvandezegehuchteninde13eeeuweneventueeldaarvoortothetbezitvanThornheeftbehoord,metuitzonderingwellichtvanhetBerkterbroek'.
(7)TenzuidenvandeGotischekruiskerk (Kunstreisboek,p.
532;vanLaarhoven1957)namdebewoninginde10eeeuween
aanvang,tennoordenvandekerkpasopz'nvroegstinde12e
eeuw.Dekerkhadeenlle-eeuwsetufstenen (Halbertsma1975)
enmogelijkookeenhoutenvoorganger.
(8)ZieoverdemolenendeoudekasteelplaatsbijLindt:
Theuws1976a.

