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WOORD VOORAF

In 1991 is onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van enkele bijzondere
landschappelijke fenomenen,dezogenaamdeoudedomeingoederenendezogenaamde
hertogelijke ontginningen,inhetlandinrichtingsgebied St.-Oedenrode.Hetonderzoek
isdoorhetDLO-StaringCentrum,afdeling HistorischeGeografie, uitgevoerd inopdracht vande Landinrichtingsdienst, Directoraat-Generaal Landelijke Gebieden en
Kwaliteitszorg. Dr.ir. J.A. Hendrikx van het Informatie en Kenniscentrum van de
Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna, was de initiator van dit onderzoek.
Prof.drs.J.A.J.VervloetbegeleiddehetonderzoeknamenshetDLO-StaringCentrum.
Deuitsneden uitdeTopografische enMilitaireKaartvanhetKoningrijk derNederlandenzijn fotografisch voorditrapportzijn gereedgemaaktdoorC.vanderSchouw
en P.Slootweg. Hetis verheugend dat,naar aanleiding vandeeerste resultaten van
onsonderzoek,deopdrachtgever aandrs.K.A.H.W.Leenders,hetzogewenste,aanvullende archiefonderzoek heeft gegund (Leenders i.V.).

SAMENVATTING
Inditonderzoek stonddevraagcentraalnaarhetontstaansmoment endehistorische
contextvantweebijzondere verkavelingstypeninhetlandinrichtingsgebied St.-Oedenrode,tewetendezogenaamdeoude domeingoederenendehertogelijkeontginningen.
Heteerstetypewordtgekenmerkt doorgrootschalig verkaveld grootgrondbezit. Het
tweedetype bestaat uitcomplexen meteengestreepte blokken-in-rijenverkaveling.
De voor beide fenomenen gehanteerde benamingen bleken verwarrend te werken:
de term ouddomeingoed suggereert een vroegmiddeleeuwse ontginning, terwijl de
termhertogelijkeontginningengereserveerd lijkt voorontginningen uitdehertogelijke
periode (13e-16e eeuw), waarbij hertogelijke bemoeienis verondersteld is.
Debeideontginningen daterennietuitdezelfde periode.Hetgrootschalig verkaveld
grootgrondbezitlangsdeDommel(ouddomeingoed)istussen 1000en1200ontgonnen. De complexen met een gestreepte blokken-in rijen-verkaveling (hertogelijke
ontginningen)tussenGemondeenSchijndel,zijn,hoewelvooreendeelalindeLate
Middeleeuwen ontgonnen,vooreenwaarschijnlijk groterdeelpasindeNieuweTijd
ontgonnen.Soortgelijke complexen bijOss,HeeschenVeghelzijn ookindeNieuwe
Tijd ontstaan.
OverhetontstaanvandegrootschaligverkaveldegoederenbijSt.-Oedenrode,ineen
periode waarin nahet verzwakken vandevroegmiddeleeuwse machtsverhoudingen
vooral locale heren het voor het zeggen zullen hebben gehad, is nog bitter weinig
bekend.Maarookdelatereontwikkelingen vandezegoederen,zekerwatbetreft hun
morfologie, zijnnagenoeg onbekend.Doorgedetailleerd archiefonderzoek isinieder
geval aan deze laatste omissie in onze kennis wel wat te doen.
Hetgebied tussenGemondeenSchijndel blijkt uitdedaarliggendegemeyntontgonnentezijn, medeonderinvloed vandenabijheid vandesnelexpanderende stadDen
Bosch. Het 19e eeuwse kaartbeeld is deels ontstaan als gevolg van houtproduktie
ten behoeve van de klompenindustrie die in de 18e en 19e eeuw zijn hoogtepunt
kende.

1 INLEIDING

Bijhetanalyseren vanhetcultuurlandschap inhetlandinrichtingsgebied St.-Oedenroede is men gestuit op een tweetal bijzondere verschijnselen:
-ingroteonregelmatigepercelenonderverdeeldegrootgrondbezittingen aanweerszijden van de Dommel en
-complexen vankleinestrookvormigepercelengevatingrotereblokkeninhetgebied
tussen Gemonde en Schijndel.
Van het eerste verschijnsel wordt aangenomen dat het ontstaan is uit oude middeleeuwsedomeinen.DezezoudendaterenuitdeperiodevóórdekomstvandeBrabantsehertogeneninhetkadervaneenhoforganisatie zijngeëxploiteerd.Daaromspreekt
men over oude domeingoederen.
Vanhettweedeverschijnsel neemtmenaandatzehetresultaatzijn van ontginningen
dietot stand zijn gekomen in deperiode dat dehertogen van Brabant in dit gebied
alslandsheerfungeerden (13e-16eeeuw).Daaromnoemtmenzehertogelijkeontginningen.
Gaatmennaderhieropin,dankomenervragenlos.Ondanksdesprekende benamingen blijft er veel onduidelijk. De beide verschijnselen zijn in feite zeer onvolledig
onderzocht.Weweten weinig omtrent hun ouderdom enevenmin iser veel bekend
over hun ontstaanswijze. De indruk bestaat dat het onderscheiden van beide typen
ontginningenvooralberustopvormanalysevanaftopografische kaartenennietzozeer
door historisch onderzoek.
Bijhetbestuderenvandeachtergronden vandekenmerkendiedooreencultuurlandschap vertoond worden, speelt inderdaad vormeen belangrijke rol.Toch moet men
daarmeedenodigevoorzichtigheid betrachten.Gelijke vormisnietaltijd eenresultante van een identieke ontwikkeling of van een zelfde ouderdom.
Bijonderzoekers isdaaromtwijfel gerezenaandezeggingskracht vandezeoudedomeingoederenenhertogelijkeontginningen.Vanbeidebegrippenmoeteerstduidelijk
worden gemaakt of hier inderdaad van authentieke landschapstypen mag worden
gesproken, ofvanmystificaties opgrondvanweinigdiepgaand,opdevormgericht,
onderzoek. Pas wannneer hierover duidelijkheid is verkregen kan in het kader van
delandinrichtingeenmeerverantwoordekeuzewordengedaanomtrentdetoekomst
van deze verschijnselen.
Detitel van ditrapport verwijst naardetwee veronderstelde ontstaansperioden van
dezespecifieke landschappelijke fenomenen inhetlandinrichtingsgebied SintOedenrode. Deheilige isde heilige Oda,denaamgeefster van Oedenrode,die volgens de
overlevering inde8eeeuwinRodeheeft gewoondenerisgestorven. Haarverering
in St.Oedenrode is in de 12e eeuw al aantoonbaar. In deze tijdsspanne zouden de
oude domeingoederen zijn ontstaan. De hertogis de hertog van Brabant, die in de
loopvande 12eeeuw inNoord-Brabant aaninvloed wint.Hijwordtgeacht minof
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meerdirect betrokken tezijn geweest bijhetontstaan vandehertogelijke ontginningen.
Begonnen wordtmeteenkortebeschouwing vanhetontstaanvandebeidebegrippen.
Zoals wezullen zienishierover weinigbekend.Hiernavolgt eenkritische beschouwing. In de eerste plaats komen de zogenaamde oudedomeingoederenaan de orde.
Op basis van concrete historische en archeologische gegevens wordt nagegaan of
deze nederzettingen inderdaad kunnen dateren uit de periode vóór 1200 en of ze
indertijd zijn geëxploiteerd in het kader van een hoforganisatie. Hieruit volgt een
conclusie.Indetweedeplaatswordtaandachtbesteed aandezogenaamde hertogelijke
ontginningen. Ditonderzoek richt zichallereerst opeenverkenning vanenkelegebieden buiten het landinrichtingsgebied met identieke perceelsvormen. Hiervan wordt
met gebruikmaking van historische gegevens nagegaan wanneer zij voor het eerst
in gebruik kunnen zijn genomen en onder wiens leiding. Daarnawordt ingegaan op
dehertogelijkeontginningeninhetlandinrichtingsblok zelf.Daarwordt meerspecifiek aandachtbesteedaanhetontstaansmoment vandezeontginningen endeeventuele
roldiedehertogen van Brabant hierbij speelden. Ook dit onderzoek besluit meteen
conclusie. Het rapport eindigt met aanbevelingen voor verder onderzoek. Bij het
rapport zijn een viertal bijlagen en twee kaarten gevoegd.
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2 VOORGESCHIEDENIS

Indeliteratuurkomendebegrippenoudedomeingoederenenhertogelijkeontginningen maar één keer voor1. Mondelinge navraag bij enkele betrokken onderzoekers
weesuit datdebegrippen niet stoelen opuitgebreid historisch of historisch-geografisch onderzoek.
Bij de oudedomeingoederen is gerefereerd aan de publikaties van Heesters2. Deze
constateerde dat veel van de zogenaamde slotjes van St.-Oedenrode een allodiaal
(zonder leenband)karakterdragen.Hieruitisdoordebetrokken onderzoekers opgemaakt dat daar kennelijk nog sprake was van het voortbestaan van een situatie uit
deperiode vóórhet binnendringen van dehertog van Brabant in deze streken (eind
12eeeuw).Heestersmaaktmeldingvanhetgraafschap Rodedattot 1232ressorteerde
onder de Graven van Gelre.Dit wordt geïnterpreteerd als een poging om de hertog
van Brabant buiten dedeurtehouden. Omdat deze goederen waarschijnlijk al inde
12eeuwbestonden isdoordeonderzoekers aangenomendatdezegoederengedeeltelijkdoorhorigenwerdengeëxploiteerd inhetkadervaneenhoforganisatie ofdomaniaalstelsel.Indezezinishetduidelijk datdezegoederen werdenaangeduid alsoude
domeingoederen.
Bij de hertogelijke ontginningen lijkt het ontstaan van de term meer in het duister
verscholen. Niet ver bezijden de waarheid lijkt ons evenwel de gedachte dat men
meende dat hier sprake was van door dehertog van Brabant goedgekeurde enmisschien zelfs geïnitieerde ontginningen van gemeynten: oorspronkelijk de gemeenschappelijk doorde omringende bewoners gebruikte (woeste) gronden, waarvan de
eigendomsrechten in laatste instantie aan de hertog toebehoorde. De hertogelijke
inbreng zalook zijn afgeleid uitderegelmaat vandepercelering (korte stroken) die
samenhangdeedveronderstellen meteenplanmatigeaanpakenleidingvanbovenaf.
Bovendien zal men de zogenaamde hertogelijke ontginningenhebben gesignaleerd
ineenstrookbetrekkelijk nattegebieden,gesitueerd achterdeoudedomeingoederen,
waardoor deidee postvatte dat men te maken had met een latere occupatievorm uit
de periode nâ 1200, dus uit de tijd dat de hertogen van Brabant hier defacto als
landheren functioneerden. Overdevraagofooknahetverdwijnen vandehertogelijke
macht,nacirca 1600,dezeontginningswijzenogwerdgecontinueerdheeft menzich
niet concreet uitgelaten. Evenwel de aanduiding hertogelijk impliceert dit niet.

1
2

Post 1984.
Zoals o.a. Heesters en Rademaker 1972 en Heesters 1981.
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3 DE HEILIGE

3.1 Inleiding
VandezogenaamdeoudedomeingoedereninhetRooiselandschapbestaatgeeneenduidigedefinitie. Post geeft slechts eenvage:ToendeFrankischekolonisatiedoordrongtotBrabantbetekendeditdatnaastnederzettingenvanvrijeboerendedomeinenontstonden die door horigen werdengeëxploiteerd. Uiteeniets latereperiode
stammen mogelijk (sic) veel domeinen rond Sint Oedenrode3.Vervolgens geeft zij
eenerg algemene beschrijving vandeopbouw vaneendomein4.Hetbetreft hiereen
zeermodelmatige benadering vanhetdomeingoed,diezekerindeNederlandse context geen werkelijkheid is geweest5. Daarnaast zijn ook geen directe bronnen die
in St.-Oedenrode in die richting wijzen.
Het begrip domeingoed is inherent aan grootgrondbezit. Onderscheid moet worden
gemaakt tussenhetklassieke vroegmiddeleeuwse enhethoog-en laatmiddeleeuwse
domeinbegrip.Heteerstewordtgekenmerkt,naasthetalgenoemde grootgrondbezit,
doorgemeenschappelijkheid, deregeling vandiensten voordeheer,etc.Het tweede
kanbestaanuithertogelijke domeingoederen, welkekunnen zijn ontstaan alsindividuele ontginningen.
EerstzaleenaantaloudedomeingoedereninSt.-Oedenrodewordenbeschreven.Daarna zal worden bepaald hoe deze goederen zich verhouden tot de oude, al deels in
devroege middeleeuwen bewoonde gronden indezegemeente.Daarbij is,naast archeologischeenhistorischeinformatie,gebruikgemaaktvanhydrologischeenbodemkundigegegevens.Naamkundig materiaal isslechts metdegrootst mogelijke terughoudendheid gebruikt (bijlage 3).Immers,ineen situatie waarin mogelijk van grote
nederzettingsdynamiek sprake isgeweest,konden oudenamen makkelijk met eventueleverplaatste bewoningmeeverhuizen6. Hierdoorverloren zehun zeggingskracht
grotendeels en kunnen ze de onderzoeker op het verkeerde spoor brengen.

3

Post 1984, p. 38 e.v. Zij wordt hier aangehaald omdat zij de term domeingoederen in de Rooise context
inde literatuur introduceerde.Meer betrouwbare omschrijvingen van detotstandkoming en de ontwikkeling
van domeinen in de klassiek middeleeuwse zin levert Verhulst (Verhulst 1982a, 1982b en 1990).
4
Voordebeschrijving vanhetdomeinverwijst PostnaarHendrikx (1977),diezichweerbaseerdeopbeschrijvingenvanKakebeeke(1973),dievoorditonderwerp terug zijn tevoerenopGanshof (1954,p. 12)ofvergelijkbare, daarvan afgeleide, beschrijvingen.
5
Blok 1979.Zelfs aan het voorkomen van domeinen in Frankrijk, in de zin als door Ganshof beschreven,
en welke mogelijkheid door Blok 1979 nog als reëel wordt beschouwd, wordt wel getwijfeld (mondelinge
mededeling drs.W.Wimmers, Utrecht). Deze twijfel werd onlangsnog bevestigd in een gesprek met Dr. F.
Theuws (Universiteit vanAmsterdam). Hetvoertechter tever om inhetkader van ditonderzoek bij dit zeer
intrigerende probleem langer stil te staan.
6
De Bont 1989.
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3.2 Een eerste verkenning van de oude domeingoederen
In St.-Oedenrode lagen in het begin 19e eeuwse landschap enkele goederen die op
grondvanhunhistorischemorfologie opdeoudstetopografische kaart (T.M.K.),maar
vooral om hun specifieke voorkomen op de oudste minuten van het kadaster, ons
interesseren. Het gaat onder andere om de goederen Wolswinkel, Vressel (en OudVressel),TenHulstenHouthem.Achtereenvolgens wordtingegaan opdehistorische
begrenzingen van deze goederen en wordt aandacht besteed aanhun oudste vermeldingenindegeschreven bronnen.Vervolgens wordenenkelearcheologische gegevens
op een rijtje gezet.

3.2.1 Historische begrenzing7
Wolfswinkel:het oudste kadaster van ca. 1830 toont twee hoeven die teruggaan op
hetgoedWolfswinkel, namelijk deGroteofOudeWolfswinkel endeKleineofNieuwe Wolfswinkel (oudste vermelding 17e eeuw). Ook het goed bij de al in de 14e
eeuw genoemde molen bij de omgeleide Dommel en landerijen in de richting van
TenHoogen Oeverhebben mogelijk deel uitgemaakt van het oorspronkelijke oude
domeingoed.
Vressel:het noordelijke deel van Vressel met de goederen Onstade, de Spane, Ten
Hazeput enStockven, werd vroeger Oud-Vresselgenoemd. Ter Vallen behoordetot
Nieuw Vressel.Noch opOud Vressel,noch opNieuw Vresselkomen leengoederen
voor.
TenHulst: Het goed Ten Hulst werd in 1488geschonken aanhet Groot-Ziekengasthuis te '-Hertogenbosch. Het bestond uit twee hoeven en een restant (?) van een
vroeger herenhuis. Een van deze hoeven werd later geschonken aan de fraters van
hetSt.-Gregoriusgasthuis te 's-Hertogenbosch (Fratershoef). HetanderedeelvanTen
Hulst waseenleengoed, dat gronden had liggen aan weerszijden vanhet vrije goed.
Degrootschalige bezitsverhouding op de oudste kadasterkaart verwijst naar een en
ander.
Houthem:ook het goed Houthem laat zich op de oudste kadastrale kaart door zijn
opvallendgrootschaligeinrichtingalsmogelijke ouddomeingoeJonderscheiden. Het
was in oorpsrong een uitgetrekte bezitting meteen eigen gemeynt tussen de RoderheideendeBodemvanEide.Hetgoedwerdinde 13eeeuwgeschonken aande abdij
Binderen (de Bijnderse hoef en de Hoeve ten Heesakker).

7

Het volgende naar De Bont 1989, p. 522-523.
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Afb.I.Hetgebied van deoude domeingoederenopdeoudste topografische kaart(T.M.K.)van
1837-1838
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3.2.2 Archivalische gegevens
De oudste vermeldingen van St.-Oedenrode dateren uit de 12e eeuw en hangen deels
samen met de verering van St. Oda ter plaatse8. In de 12e eeuw werd de Vita Odae
geschreven waarin deheilige werd 'gekoppeld' aan deplaats Rode. Letterlijk betekent
Oedenrode: een (oudere) bosontginning waar St. Oda verbleef, of de ontginning van
St. Oda. Hoewel de verering voor deze heilige dus al in de 12e eeuw aantoonbaar
is, komt het dorp pas in de 14e eeuw als Sente Oeden Rode in het Brabants Leenregister voor. St. Oda heeft overigens volgens de overlevering in de 8eeeuw in Rode
gewoond en is er ook gestorven9.
Met oude vermeldingen van de oude domeingoederen is het nog slechter gesteld. In
1309 verkoopt Jan I de zogenaamde Groene Gemeynt aan de lieden van St.-Oedenrode. Inde begrenzing van deze gemene gronden wordt, naast een aantal andere markante punten in het Rooise landschap, ten Hülse genoemd10. Het is eigenaardig dat
de meeste van deze markeringspunten genoemd worden in hun specifieke hoedanigheid ..a quadam domo (..) Vrilenbrake (..) usque adaliam domum (..) Coudenborgh
(..) usque adpontem (..) Hambrugge.., respectievelijk huis,huis en brug,terwijl Ten
Hulst in de begrenzing omschreven staat als het neutrale plaats (locus) of plek ..usque
ad locum dictum vulgariter ten Hülse et ab ipso loco... Dit zou er op kunnen duiden
dat Ten Hulst ten tijde van de uitgifte van de gemeynt (1311) misschien dan al wel
ontgonnen, maar mogelijk nog niet bewoond was11. Ook Houthem komt in de hoogmiddeleeuwse bronnen voor. De oudste vermeldingen betreffen zonder uitzondering
cognomina, of afkomstnamen, zoals 1203: Franco de Houtem12; 1244: Willelmus
dictus de Houthem canonicus Rodensis en 1249: Willelmo de Houthem13; ca. 1185:
Galterus de Holthem en Waltero de Hauten14. Deze cognomina zijn niet zomaar
met het goed Houthem te identificeren15, maar binnen de context van de oorkonden
waarin zij voorkomen is het bestaan van 'n Houthem in de hoge middeleeuwen wel
erg waarschijnlijk. Het toponiem Houthem (een -heem naam) wijst mogelijk zelfs
op een vroegmiddeleeuwse ontginning16. In een schenkingsoorkonde van Jan II uit
1311 is er onder andere sprake van de brug van Wolfswinkel ..(de) visserije (..) die
gelegen es tussen der brugge van Wolfswinkel ende Gielis goet van der Lare te Yecscot11. Van Vressel (en Oud Vressel) zijn vóór 131218 geen vermeldingen bekend,

8

Heesters 1981,p. 48; Heesters en Rademakers 1972, p. 42-48.
De Bont 1989, p. 428.
10
O.M. 799.
Zo ishetbijvoorbeeld voor het genoemde Vrilenbrake,niet alleenvanwege deomschrijving domus (huis),
maarookdoordenaam,diemogelijk duidtopeenontginning dooreenvrije boerduidelijk daterwelbewoning
aanwezig was.Welmoetonderscheid gemaakt worden tussenoudebewoningenoudeontginningen. InBrabant
zijn opmeerdere plaatsen hoog- enlaat-middeleeuwse ontginningen bekend, zonder datdaar sprake was van
bijhorende permanente bewoning.
12
Camps 99.
13
Camps 207 en 230.
14
Camps 77 en 266.
15
Camps,debezorger vanhetOorkondenboek vandeMeijerij ishierin welergvoorzichtig (Camps,p. 1216).
16
Blok 1979. Zie noot 26.
17
Camps 835.
9
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watnatuurlijk niet wil zeggendatertoen noggeen sprakekan zijn geweest vanbewoning.

3.2.3 Archeologische gegevens
DegrondinSt.-Oedenrodeheeft eengrootaantalarcheologischevondsten opgeleverd,
waaruit, ondanks het grotendeels ontbreken van relevante geschreven bronnen, de
bewoningschiedenis redelijk is af te leiden19.Naeen waarschijnlijk niet onaanzienlijke bewoning in de Romeinse tijd neemt de bevolking sterk af20. Pas in de loop
vandeMerovingischetijd(500-750) lijktdeDommelvalleiweergeleidelijkbewoond
teraken.Devondstgegevensduidenerechteropdattotca.1000vaneenintensieve
bewoning langs deDommel geen sprake kan zijn (..)Na 1000 neemt debevolking
sterk toe. Dit gaat gepaard met grootschalige ontginningen™.
Binnen de hierboven genoemde begrenzingen liggen de volgende archeologische
vondstcomplexen22. Vondsten ouderdan devroege middeleeuwen zijn niet opgenomen. De vondsten zijn in afb. 1.ingetekend op de vroegmiddeleeuwse historische
bewoningsreconstructie23.

18
HetOorkondenboekvandeMeijerij (bezorgddoorCamps)looptmaartot 1312.Opgrondvannaamkundige
bestanddelenisaandittoponiem geeneenduidigedateringtegeven.Onduidelijk isofVresselisterugtevoeren
op een -lonaam, of een -zelenaam. Beidenaamtypen laten dateringen in een relatief langeperiode toe.Zie
ook noot 86.
" DezekennisissamengevatinKortlang 1987.Tenzij andersvermeldisvoordearcheologievanSt.Oedenrode
van dit rapport gebruik gemaakt.
20
Inhoeverre er werkelijk sprake isgeweestvan een totale breuk inde bewoningscontinuïteit tussen de Romeinse tijd en deMerovingische tijd valt buiten het bestekvanhet onderzoek naar deDomeingoederen. Zie
hierover o.a. Blok 1979 en De Bont 1989, p. 100 e.v.
21
Kortlang 1987,p. 9.
22
Kortlang 1987,p. 74-76, kaart 8 en 9 en de daar aangegeven literatuur.
23
De Bont 1989.
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Tabel I Archeologische vondsten in een deel van St.-Oedenrode1

Plaats

Vondst25

Datering

Wolfswinkel e.o.

geïsoleerde vondst, mogelijke site

750-1000
1000-1200

idem

mogelijke site

1000-1200

Vressel en Oud-Vressel

mogelijke site

1000-1200

idem

mogelijke site

1000-1200

Ten Hulst

mogelijke site

1000-1200

idem

geïsoleerde vondst

1000-1200

idem?

geïsoleerde vondst

1000-1200

Houthem

waarschijnlijke site

1000-1200

idem

mogelijke site

1000-1200

idem

werkelijke site

1000-1200

idem

mogelijke site

1000-1200

Opgrond vandehierboven beschreven gegevenskomteenbeeldvande zogenaamde
oude domeinontginningen naar voren, een beeld echter dat nog zeer onvolledig is.
Het betreft hier ontginningen die voor het merendeel tussen 1000en 1200tot stand
zijn gekomen, hoewel enkele oudere kernontginningen niet zijn uit te sluiten26.

3.3 Een zijspoor: de Einzelhof
Al eerder werd een verkennend klein onderzoek verricht naar enkele zogenaamde
oude domeingoederen in St.-Oedenrode en in Liempde27. Het vormde de opmaat
voorhet onderhavige onderzoek. Omdat erproblemen rezen met hetbegripouddomeingoed,werdhetmeerneutralebegripEinzelhofgeïntroduceerd. Ditheeft betrekkingoptamelijk grootschalige ontginningen enexploitatievanuitgrotegrotereindivi-

24

Kortlang 1987.
Kortlang 1987(p.38-39)maakt eenonderscheid tussen geïsoleerdevondstenenvondstcomplexen.Deeerste
categorie is door hem niet in een analyse van de bewoningsgeschiedenis van de Dommelvallei betrokken.
Voor de periode die voor ons relevant is kan het door Kortlang gebruikte begrip site gelijk worden gesteld
aan bewoningssporen.
26
Zelfs bij Houthem,waarvanopgrondvanhetachtervoegsel -hemeenmogelijk vroegmiddeleeuwse bewoning
verondersteld kan worden dateren deoudste archeologische gegevens vanna 1000.Mogelijk ishet toponiem
in de loop van de eeuwen in de omgeving gaan zwerven.
27
De Bont 1989, aanhangsel 3, p. 521-523.
25
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duele boerderijen. In het geval vande oude domeingoederenin St.-Oedenrode en
omgevingzoudansprakezijn vanEinzelhöfevanhoog-enlaatmiddeleeuwse ouderdom28.
Een Einzelhof is door Steegh (binnen een Brabantse context) als volgt historischgeografisch getypeerd29:Na1000zien we(..) nieuwenederzettingsvormentot ontwikkelingkomen, mogelijkgemaaktdoor technischeverbeteringenindelandbouw
m.b.t. hetontginnen.Opkomendeadelenkloosterswetenindezetijdnoggrotestukkenwildernisintepalmen.Zijbouwenvaak, vervanouderedorpen,grotelosstaande
boerderijen dieinde literatuur (o.a.) bekend staan alsEinzelhöfe... Hier omheen
lageencompleetlandbouwgebiedvoordegemengdebedrijfsvoering.Inde14e eeuw
werdenzegeputst intweeboerderijenennoglater'verkeuteren' (demeeste bedrijven)of wordenlandgoederen. Geïsoleerdgelegen,weiniggesplitste hoevesvandit
soort zijn schaars in hethuidige landschap. Als voorbeeld daarvan noemt Steegh
De Zandhoef bij Nijnsel.
OndanksalleverondersteldeEinzelhöfeinBrabantistotnutoeslechtséénEinzelhof,
namelijk deKriekeschoor bijBladel,alszodanig vanuit archeologisch ènhistorisch
perspectief beschreven30. Deze middeleeuwse ontginningsnederzetting, diebestond
uitéénhoeve(eenerfmetwoonstalhuisenbedrijfsgebouwen enéénomwalde akker)
isalsnelweer opgegeven31.Opbasisvanhetgevonden aardewerk kondebewoning
vrij nauwkeurig worden gedateerd, namelijk tussen ca.1120enca. 1190.Pasinde
20eeeuwishetgebiedherontgonnen.Hetbetreft hierbinnendemiddeleeuwse contextduseenietwatmarginalemiddeleeuwse ontginning.Overdezeontginningzeggen
de onderzoekers: eendergelijke, geïsoleerd indeomgeving liggende nederzetting,
wordtinhetalgemeen(sic)gekarakteriseerdalseenkampontginningofEinzelhof2.

28

DeBont 1989,p.521-523.Ditverkennendeonderzoek moestalseerste ingangdienen bijhetbepalen van
deexactelocatievanopgravingssleuven dieonsmeerinzichtmoetenverschaffeninhetverschijnselEinzelhof.
In ditonderzoek werdhetbegrip Einzelhof'nog verder uitgehold, ofbeter gezegd teruggebracht toteenpuur
morfologischverschijnsel: terdiscussiestaatmomenteeldestatusvandeEinzelhöfe...Demogelijkheidbestaat
dateendeelvandeverondersteldeEinzelhöfeinhetBrabantseinfeite zogenaamdeTeilwüstungen,dusgereduceerde nederzettingen zijn.
Overdevraag wanneerernuechtsprakeisvaneenEinzelhof,enwanneervaneennederzettingvalttetwisten.
Ter overweging worden de volgende voorbeelden gegeven.
- Stel een boer ontgint een stuk land. DitkaneenEinzelhof zijn.
- Stel twee boeren ontginnen samen eenstuk land enzettendaar twee boerderijen metbijgebouwen op.Is
hier sprake vaneen Einzelhof of een nederzetting?
-Steleenvandetweeboerenbedrijven brandaf.Isditnuweer,ofnogsteeds,eenEinzelhof,eennederzetting,
of een Teüwüstungl
Kortom, onderzoek naar deEinzelhöfe loopt het gevaar te verzanden ineenpure definitiestrijd. Daarom is
verder indit hoofdstuk voorzichtig metde definities omgesprongen!
25
Steegh (1978,p.19). Deauteur baseert zichopwerk vanEdelmanenEdelman-VlamenvanKakebeeke.
30
Van Dierendonck 1989,p. 15-25.
31
Ooktussenderomeinse tijd endehogemiddeleeuwen isgeenbewoning bekend (VanDierendonck1989,
p. 15-16).
32
VanDierendonck 1989, p.24.
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3.4 Conclusie
Wekunnenconcluderendatdedooronsonderzochtecomplexen (waarschijnlijk practisch) geheel zijn ontgonnen nâde vroege middeleeuwen, dus nâdeperiode waarin
het klassieke domeinbegrip (wat dat dan ook precies mag betekenen) relevant was.
Maar ook geeft het ontginningsmoment (1000-1200) van deze goederen aan dat er
in eerste aanleg geen sprake kàn zijn geweest van enige hertogelijke bemoeienis bij
hettot stand komen er van.Immers het hertogelijk gezag speelt indit deel van Brabant pas op z'n vroegst vanaf het eind van de 12e en in de loop van de 13e eeuw
een rol van betekenis. Het gebruik van de term domeingoederen blijkt in het door
ons onderzochte gebied tot verwarring te hebben geleid en zelfs enige tijd het zicht
opde werkelijke ontstaansgeschiedenis te hebben ontnomen. Als er toch een benaming aan het onderzochte landschappelijke verschijnsel gegeven moet worden dan
blijkt determEinzelhof, ineen algemene omschrijving als(minofmeervrijliggende)
ontginningsboerderijdiedateertuitdehogeenlate middeleeuwen endevroege nieuwetijdniet metdehistorische werkelijkheid strijdig tezijn. Inhoeverre deoudedomeingoederen daarmee historisch kunen worden gelijkgesteld, blijft een vraag.
Ook is niet duidelijk in hoeverre er later sprake is geweest van beïnvloeding door
grote boeren of grootgrondbezitters van het cultuurland, en meer specifiek van de
inrichtingdiedezegoederen kenmerkt.Hetismogelijk. Zelfsdevoordittypeontginningen zo specifiek geachte grootschalige verkaveling kan een jonger fenomeen
zijn33. Mocht zo'n verandering voor St.-Oedenrode opgaan, dan moet dat proces
zijn weerslag indearchieven zijn terugtevinden. Verder onderzoek isdus gewenst.
Hoeweldeintroductie vanhetbegripouddomeingoedvooreenverschijnsel datzich
in de 19eeeuw in het cultuurlandschap manifesteerde een niet zogelukkige was,is
het(nog)nietmogelijk hiervooreenbeterhistorisch verantwoord alternatief tebieden.
Daarom kan het begripdomeingoedalszodanig welworden gehandhaafd, mitshiermee niets anders wordt bedoeld dan grote solitaire boerderijen die op 19eeeuwse
kaartenwordengekenmerktdooreengrootschalige,meestblokvormigeverkaveling.

33

InWest-Brabant isdit fenomeen niet onbekend (mondelinge mededeling drs.K.Leenders 's-Gravenhage).
Vergelijk debeschrijving vandejongeregoederentenzuidenvanVughtenvanhetgoedValkenbergbijChaam
in De Bont 1989.
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4 DE HERTOG

4.1 Inleiding
Bijhetbegriphertogelijkeontginningenkaneenmorfologisch ofvorm-aspecteneen
historisch aspect worden onderscheiden. Debijpassende onderzoeksvraag luidt:bestaan er hertogelijke ontginningen in de betekenis van kleinschalige, regelmatige
ontginningen,diedaterenuitdehertogelijkeperiode,waarvandeinrichtingmogelijk
door hertog, of doorpersonen die namens hem handelen, isopgelegd?
Een blik opde topografische kaarten uit het midden van de 19eeeuw laat zien dat
delen vanMidden-Brabant zijn ingericht middels eenkleinschalige,meerof minder
regelmatige verkaveling.DezezijndoorPostalszogenaamdehertogelijkeontginningenaangemerkt34.Vandezehertogelijkeontginningenmoest,naastdeverspreiding,
ookdegeografische context endehistorische functie worden achterhaald. Hierdoor
is geprobeerd meer duidelijkheid te verkrijgen over ouderdom en ontstaanswijze.
Daarbijisuitgegaanvandemeestrecentehistorisch-geografische inzichten overontginning en bewoning in midden-Brabant35.
Het leek nuttig bij deze analyse eerst het verschijnsel in een bredwere ruimtelijke
context te beschouwen. Daarna wordt ingegaan opde hertogelijke ontginningenin
het landinrichtingsgebied St.-Oedenrode, tussen Gemonde en Schijndel.

4.2 Hertogelijke ontginningen in Midden-Brabant
Indedirecteomgeving vanhetcomplex hertogelijkeontginningentussen Gemonde
en Schijndel lagen rond 1850enkele opsoortgelijke wijze ingerichte gebieden. Het
betreft onderanderecomplexenrondomOss,tennoordenvanHeesentennoordoosten van Veghel. Deze gebieden zien er opde 1850-kaart min of meer hetzelfde uit.
Maargeldtdatookvoorhunontstaanswijze.Mogenwezewelallemaalalshertogelijke ontginningen aanduiden?
Inhetnavolgendezijndedriegenoemdegebiedeninhun historisch-landschappelijke
context beschreven.Daarbij isaandacht besteed aandehistorisch-bodemkundigeen
dehistorisch-hydrologische situatie,depotentiëlebewoonbaarheid indevroegemiddeleeuwen36, maar ook aan de topografische kenmerken van het landschap op het
eind van de 18e eeuw en het midden van de 19e eeuw.

34

Post(1984),zieditrapport,noot87.
DeBont1989.
36
DeBont 1989,kaart 2:dehistorische landschapskaart vanMidden-enOost-Brabant.
35
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/4/&. 2. De omgeving van Oss op de topografische kaart (T.M.K.) van 1837-1838

4.2.1 Oss
Het complex bij Oss (afb 2.) lag als enige practisch geheel ineenrelatief droog milieu, opgronden die vanaf de vroege middeleeuwen voor permanente bewoning en
permanent intensief agrarisch gebruik in aanmerking kwamen37.
Deakkers direct rondom deoude kern Osshadden circa 1840een minofmeer open
karakter; de door ons gezochte verkavelingscomplexen lagen in een krans daaromheen. Delen hiervan vormden een uiterst regelmatig patroon met veelal een zelfde
verkavelingsrichting, terwijl van andere delen de verkavelingsrichting over kleine
afstand veranderde. Op de eind 18e eeuwse kaart van Verhees38 is een groot deel
vandezeverkavelingscomplexen alintensief ingebruik. Anderedelen liggenechter
nogwoest. Ditduidteropdat sommigestukkenrelatiefjong zijn,datzetussen circa
1790 en circa 1840 zijn ontstaan39.

37

Ibidem.
Hoewel er enige onduidelijheid over bestaat wordt er hier gemakshalve van uit gegaan dat de kaart van
Verhees rond 1790 is gemaakt, en het product is van zijn eerdere kartografische arbeid. Zie over Verhees
en zijn kaarten: Stokman 1986, p. 12-17.
39
Erisgetrachteenzogoedmogelijke vergelijking temaken tussendekaartvanVerheesendeT.M.K. Daarbij
is gebruik gemaakt van een exemplaar van de kaart van Verhees, die door schrijver dezes
is vervaardigd in het kader van het streekplanonderzoek (De Bont 1989). Daarop is de verbreiding van het
cultuurlandzogoedmogelijk geïnterpreteerd. Doorhetverschilinschaalendeuiteenlopende wijze vanopname
en weergave is het vergelijken van beide kaartbeelden slechts indicatief mogelijk.
38
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Het lijkt er op dat de oude bezitsverhouding rondom de oude kern Oss een zelfde
beeld oproepen als de ligging van deverschillende akkerlanden. Het waarschijnlijk
oudsteakkerland lagrondomdeHeuvel,bijdekerk.Dezegoederen behoordenmogelijk aanhetkloosterEchternach40enkandaarominwezenteruggaantotdeMerovingische Tijd. Veel ishierover niet bekend: in 1345was er sprake van het verkrijgen
van de patronaatsrechten van de kerk door het klooster Echternach41.
Inde 13e-14eeeuwblijken dehertogelijke cijnsplichtige landerijen vanOsspractisch
allete zijn gesitueerd in en kring om Oss heen, bij Ussen, Amsteleind, Karwijk en
Korfoort.Dézegoederen,waarvandeoudsteontginningentotindehertogelijkeperiode teruggrijpen, werden op 18e en 19e eeuwse kaarten gekenmerkt door een zeer
regelmatige,kleinschalige verkaveling. Het feit dat Ussen vroeger OudeWeywerd
genoemd42, duidt mogelijk op de situatie vóór de oudste ontginningen. De onderzochteverkavelingscomplexen zullendeelsalindehertogelijke periodezijn ontgonnen, hoewel een klein deel pas tussen circa 1790en circa 1840, gedeeltelijk uit de
Heide van Oss, is ontgonnen.

4.2.2 Heesch
Hetzuid-noord verkaveldecomplexbijHeeschstaatalsNieuweErvenopdetopografische kaart van circa 1840 (afb. 3). Het lag in een nat gebied, waarin volgens de
bewoningspotentiekaart van circa 80043geen permanente bewoning mogelijk was.
Opdekaart van Verhees ishier slechts een deelvanhet gebied incultuur gebracht.
Eenuitbreiding vanditcomplex isdusnogtussencirca 1790encirca 1840totstand
gekomen.Zoweldenaam,alsdehistorisch-kartografische informatie,gevenaandat
hethiereenrelatiefjongeontginningbetreft, diewaarschijnlijk nietsmetdehertogelijke periode van doen heeft.

4.2.3 Veghel
Het complex deLaageHey ten noorden van Veghel (afb. 4) lag in een natte zone,
dieindevroegemiddeleeuwen nietgeschiktwasvoorpermanentebewoningofvoor
intensief agrarischgebruik.DitcomplexwordtopdeT.M.K.vancirca 1840voornamelijkgekenmerkt dooreenzeerregelmatigekleinschaligeverkaveling.Opdekaart
vanVerheesvancirca 1790ishierookalintensief gebruiktcultuurland aangegeven.
Het complex is dus vóór het eind van de 18e eeuw ontgonnen, maar niet àlte lang
daarvoor(denaamLaageHeyishiervooreenaanwijzing. Middeleeuwse ontginning

40

Cunen (1932) baseert zichop een 18eeeuwse legger van cijnsen. Zie over denog bij Cunen ten onrechte
gegeven opvatting datOss alin de vroege middeleeuwen aanWillibrord was geschonken: DeBont 1989,p.
436. In een lijst van goederen en cijnsen van het klooster Echternach uit de eerste kwart van de 13e eeuw
komt Oss niet voor (Camps 134).
41
Van Veen 1923,p. 59. Mogelijk is toen ook pas de kerk aan Willibrord gewijd.
42
De Bont 1989,p. 277.
43
De Bont 1989.

25

v!^B4aHg^«ÄteSk
S^Tt^r-

W UimvLtMLC

frit*

i

J

'"

1

«SELa X w î î t ^ Ä , *#V»^«*<"*
/
Aß. 3. De Nieuwe Erven bij Heesch op de T.M.K. van 1837-1838.

lijkt hier dan ook niet erg waarschijnlijk.

4.2.4 Vergelijking van de drie complexen
Dekorte beschrijving vandeze driecomplexen overziend kaneenaantal voorlopige
conclusies worden getrokken. Behalve het complex bij Oss, dat voor het grootste
deel in een droge zone ligt, liggen de twee andere complexen in een natte situatie,
die in ieder geval in de Vroege Middeleeuwen nog geen permanente bewoning, of
een intensief gebruik, toestond. Voor de natte gebieden valt te verdedigen dat de
kleinschalige, zeer regelmatige verkaveling als fijnmazig sloten- en greppelstelsel
ten behoevevanwaterberging enafwatering isaangelegd.Voorhetcomplex bijOss
daarentegen kandatgeziendevroegerehydrologische enbodemkundige situatiegeen
rol spelen.
Hoewelopheteerstegezichtdekleinschaligeverkavelingsstructuur indebeschreven
complexen opelkaarlijkt, blijken erbijeennaderebeschouwingwelenigeverschillen
aanwezig tezijn. Decomplexen bij Heesch enVeghelworden gekenmerkt dooreen
vrij strakke regelmaat op het niveau van de ontginningsblokken, waarbinnen ook
sprakeisvaneenregelmatigekleinschalige strookvormige opvulling.Hetgebied bij
Ossisplaatselijk watonregelmatiger. Ditgeldtmetnamevoorde ontginningsblokken
aan de noordzijde van het complex.

26

^

Aß. 4.Regelmatigefijnmazigeverkaveling ten noorden vanVeghel opdeT.M.K van 1837-1838.
Dit complex stond opdekaart vanVerhees (eind 18eeeuw) alsdeLaage Hey vermeld.

Kijken wenaarde ouderdom vande verkaveling binnen decomplexen dan lijkt het
er op dat de complexen met een zeer regelmatig patroon relatief jong zijn.

4.3 Hertogelijke ontginningen tussen Gemonde en Schijndel
In deze paragraaf wordt een wat meer gedetailleerde beschrijving gegeven van de
situatie in het gebied tussen Gemonde en Schijndel (afb. 5).

4.3.1 Geomorfologie en bodem
Het centrale deel van het onderzochte gebied wordt volgens de geomorfologische
kaart44ingenomen door een vlaktevantendele verspoeldedekzandenenloss,relatief laaggelegen. Het gebied wordt in het westen min of meer begrensd door een
dalvormige laagte zonder veen, een beekdalletje. De randen van het gebied en de
grondenrondomHermalenbestaanuitdekzandruggen,aldannietmetoud-bouwlanddek,terwijl inhetnoordelijk deelnogenkelekleine soortgelijke complexjes liggen.

Geomorfologische kaart van Nederland schaal 1: 50 000, blad 45 's-Hertogenbosch.
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Aß. 5. Tussen Gemonde en Schijndel op de T.M.K.van 1837-1838.

Bij hetbekijken vandebeschikbare bodemkaarten vanhetgebied, isduidelijkdat
de bodemkarteerders hier opeengecompliceerde situatie stuitten.
Op deeerste uitgave vandebodemkaart 1:5000045 ishetgebied tamelijk globaal
ingedeeld.Centraal liggenhierdelemigejijn zandige eerdgronden. Plaatselijk komen
ooklemige,fijnzandige veldpodzolenenlaarpodzolen voor46.Hetgebiedwordt voornamelijk omgeven door grote complexen hoge zwarte enkeerdgronden.

45

Bodemkaart 45West 's-Hertogenbosch 1:50000eerste uitgave1969.
Deze drie bodemtypen hebben hier hebben indeondergrond oude klei beginnend tussen 40en 120cm en
tenminste 20cm dik.

46
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De herziene bodemkaart 1:5000047is al wat genuanceerder in zijn benadering. De
verdeling van de bodemkundige eenheden is wat meer verbrokkeld en vooral het
areaal gekarteerde hoge enkeerden isdanig afgenomen. Inhet centrale deel vanhet
gebied liggenkleine oppervlakten veldpodzolenenlaarpodzolen,delaatstedusmet
een opgebracht (cultuur)dek. De bodemkaart 1:25 00048 geeft een verbijzondering
van de hierboven geschetste bodemkundige verdeling van de gronden (bijlage 4).
Derecentehoogtelijnenkaart schaal 1:500049bevestigthetbeelddataldoordeandere informatie werd gesuggereerd, namelijk een kleinschalig, weinig geaccidenteerd
terrein. Dehoogteverschillen komen inveelgevallen niet boven dehalve meter uit,
zoals ook tijdens veldwerk kon worden vastgesteld.

4.3.2 Een historische geografie van het gebied tussen Gemonde en Schijndel
Met gebruikmaking van zeer verschillende gegevens schetsen weeen beeld van de
dynamiekvanhetcultuurlandschap inhetgebiedtussenGemondeenSchijndel vanaf
de vroege middeleeuwen tot op heden.
Opdehistorischelandschapskaart vanMidden-enOost-Brabant50zijndevroegmiddeleeuwsebewoningssmogelijkheden vanditgebiedaangegeven.Alledooronsonderzochte verkavelingscomplexen lagen, op het complex rondom Oss na, in natte,in
de Vroege Middeleeuwen niet voorpermanente bewoning in aanmerking komende
gebieden.Hetontbreken vantoponiemenenanderehistorischegegevensuitdeVroegeMiddeleeuwen inhet gebied tussen Gemonde enSchijndel vertsterkt dezevisie.
PasindeLateMiddeleeuwen,na 1000,komenenkeletoponiemenindebronnenvoor
dietussenGemondeenSchijndel kunnenwordengelocaliseerd.Hetbetreft eind 13e
eeuwse en begin 14eeeuwse vermeldingen van Borne, Eide,Hermalen en Hauten.
Deze oude vermeldingen geven aan dat er inde late middeleeuwen sprake was van
menselijke activiteitinhetgebied,maargevengeenuitsluitsel overdeintensiteit van
gebruik.
In 1301worden 10bunder nieuw land inde buurt van Borne verkocht51. Desamensteller vanhet oorkondenboek merkthierbij opdat het,gezien de omschrijving van
deliggingiuxtamansumdiedHenriciinfraBorneetiuxtaCreienbroecversusVuhct
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Bodemkaart 45West 's-Hertogenbosch 1:50 000,deherzieneuitgavevan1984.
Debodemkundigekennisoverditgebiedissamengevatgekarteerdindebodemkaartlandinrichtingsstudie
Midden-Brabant. Stibokarapport 1359,deelrapport6.
49
Hoogtelijnenkaart 1:5000sept1975(Grontmij),debladen4en5,getekendtenbehoevevandeRuilverkaveling St.-Oedenrode,metdank aandeheerBronkhorst vandeLandinrichtingsdienst Utrecht.
50
DeBont 1989.
51
Camps614.Degenoemdedecernbonarianovaliumiacencialatenzichvertalenalstienpercelen(in)nieuw
ontgonnen land.
48
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mogelijk Borne bij Schijndel betreft daar een Borne onder Vught onbekend is52.
In 1304verschijnt het goed die Hautart in de bronnen. Het isgelegen prope Middelrode, in de nabijheid van Middelrode53.
Ook de omgeving van Eide kent oude vermeldingen. In 1293 is er sprake van het
bos van Eide (silva de Eide)54. Uit de/e oorkonde valt niet af te leiden of dit Eide
zelf al een bewoonde plek was55. In hetzelfde jaar wordt ook het Elderbroek voor
het eerst genoemd sex denariorum coloniensium de bonis Eunekini dicti Blauoets
sitis in Eilsbruc...56, maar ook omnia bona sua sita seit iacentia in Eilsbruc esse
feodalia et se ea tenere infeodum a Wolthero de Eilsbruc...51, dus nieuw ontgonnen
land in het Eldersbroek. Het feit dat er sprake is van een cognomen Wouter de Eilsbruc duidt op mogelijke bewoning in, maar waarschijnlijker aan de rand van het
Eldersbroek. In 1311 wordt genoemd de straat tussen Schijndel en Eide (iuxta Scinle
et iuxta Elde)s*.
Een andere bron, waarin verscheidene namen (nederzettingen?) inhet gebied worden
genoemd, is het Cijnsboek van Peelland59. De Cijnsboeken van Peelland zijn opgesteld naar aanleiding van een schenking door dehertog van Brabant aanJan Berthout
van Barlaer in 1314van oude en nieuwe cijnsen, die werden geheven in verschillende
Peellandse dorpen. In 1320 worden de plaatsen Hermalen, Hauten (op de T.M.K.
van circa 1840 Hontert) in de Borne en Eide vermeld60.
Het blijft wonderlijk dat een niet erg aantrekkelijk gebied: het was er over het algemeen veel te nat61, toch al in de Late Middeleeuwen deels blijkt te zijn ontgonnen.
Gezien de grote hoeveelheid van dit soort gronden in de omgeving van St.-Michielsgestel, Schijndel, Gemonde en St.-Oedenrode is het niet waarschijnlijk dat ontginningsdrang primair vanuit deze kernen en door de locale vraag naar agrarische pro-
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Camps 614. Dat het localiseren van oude vermeldingen soms problematisch is blijkt uit de de localisatie
van het Borne dat in 1309 in een verkoopbrief van gemene gronden aan de lieden van Oedenrode wordt genoemd (Camps799). Ditwordtdoordesamensteller vanhetoorkondenboek geïdentificeerd metBomeonder
Schijndel. Toch heeft het waarschijnlijk betrekking op Borne in de zogenaamde Groene Gemeynt van St.Oedenrode. Deze gemeynt lag in het zuidwesten van het dorpsgebied, aan de andere kant van de Dommel
(Heesters 1981,p. 76-77).
53
Camps 660: duobus mansis suis et bonis dictis dieHauthart prope Middelrode sitis, door de samensteller
van het oorkondeboek geentificeerd als Hautert bij Schijndel.
54
Camps 496.
55
Dit geldt ook voor de vermeldingen van het Bos van Eide uit 1296 (Camps 538).
56
Camps 503.
57
Ibidem.
58
Camps 850. Het betreft hier de uitgifte van de zogenaamde Groene Gemeynt van St.-Oedenrode (kaart
Heesters p. 76).
59
Het navolgende naar Heeren 1939, p. 61-68.
60
Detotalebeschrijving inSchijndel (Schinle)geeft: Bra(e)ckeinclusief CostebraeckejuxtaWijbosenLutteleinde; Hermalen, Hautart, Verdonc inclusief Dorenbos en Gleylenbraecke; Orendonc: de tendackers op de
whackers indeBunder; deBa(e)rseheerschap;indeBorne;Coydonc;Eide;Cuenre(ofbuenre?);Lozenhoeve
inclusief Loezehoefke; Boydonc;Gersthoeve;Helpacker;inLonenhoeve;Groenweg;OrendoncenSmaeldonc.
61
Op zich wijst bijvoorbeeld denaam Borne inderichting van een natte historisch-landschappelijke situatie,
alsdenaamsverklaring vanMoerman(1956,p.39-40)magworden gevolgd.Hijvertaaltbornealswater,bron,
stroom.
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ducten is gestimuleerd. Immers nog tot op het eind van de 19e eeuw liggen in dit
gebied tamelijk grote stukken niet ontgonnen, veelal natte heide.
Mogelijk speelt de op het eind van de 12e eeuw gestichte, snel groeiende stad 'sHertogenbosch, bij de ontginning van deze gronden een rol. Het onderzoeksgebied
maaktedeeluit van de voedselproduktiezone rond die stad.Voor akkerbouw waren
dejong ontgonnen gronden nieterggeschikt, voorveeteelt62enhooiwinning echter
wel.
Maar ook anderzijds gaat van 's-Hertogenbosch een stimulans uit63. Recent onderzoekgeeft aanweldat onder andere in Schijndel veelhout ten behoeve van bijvoorbeeldhuizenbouwin 's-Hertogenbosch gekocht is.Metdegroeivan 's-Hertogenbosch
neemt ookdehoutproduktie inde omgeving toe64.Hetonderzoek waaraan wij referen beslaat de tweede helft van de 15e eeuw en een deel van de 16e eeuw. Het is
echter zeer waarschijnlijk dat het in dat onderzoek geschetste beeld verder terug is
teprojecteren. Immers, 's-Hertogenbosch kende vóórde 15eeeuw ook aleen grote
groei en dus een grote behoefte aan hout. Plaatsen alsSchijndel, Vught,Rosmalen
enGestelzijnhetbestvertegenwoordigdalslocatiesvanverkochthout65. Hetbetrof
behalvedeverkoop vaneikenhout,datopdehogerekopjes inhetgebiedtussenGemonde en Schijndel, maar zeker op de hogere gronden bij Schijndel groeide, ook
meervochtminnendesoorten,zoalsberken,wilgenenpopulieren66.Destad 's-Hertogenboschenenkeleinstellingen zoalsDeTafelvandeHeiligeGeest,hetClaraklooster, het Leprozenhuis en het Gasthuis bezaten stukken grond, die zij reserveerden
voor de houtexploitatie. Mogelijk oefenden zij in deze sfeer ook bepaalde rechten
uit op stukken grond die zij niet (volledig) in eigendom hadden61.Nog later ging
de helft van de opbrengst van verkocht eikenhout uit Schijndel (ging) naar de
"jongker". Deze had in dit verband kennelijk bepaalde heerlijke rechten68.
Oudekaartenvormeneenbelangrijke bronbijdebestuderingvandeontwikkelingen
inhet gebied tussen Schijndel enGemonde indenieuwe tijd. Erzijn indeloopvan
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In bijlage 1is van een tiental dorpen in staafdiagrammen informatie samengevat over dedorpsgrootte en
hetgrondgebruikin 1794.Dezegegevenszijngeconfronteerd metdeaantallenrunderenuitderundveetellingen
van 1790 en 1791.
63
Om in sociaal-geografische termen te spreken: de/»«//-factoren vanuit 's-Hertogenbosch waren voor het
ontginnen van het gebied tussen Gemonde en Schijndel van meer belang dan eventuele/xw/j-factoren. Wel
is het mogelijk dat de dorpen rondom de nieuwe stad een deel van hun bewoners naar de stad heebn zien
vertrekken, zoals voor enkele dorpen in de Midden-Maaskant langs de Maas kon worden gesuggereert (De
Bont 1989). Hierbij kunnen zowelpush-factoien vanuitde dorpen, alsookpull-factoren (destadsvrijheid en
handelsmogelijkheden) een rol hebben gespeeld.
M
Vink 1990, p. 103-116.
65
Vink 1990,p. 105.
66
Vink 1990,p. 107. Het feit dat Schijndel een oude -lo naam is wijst al op vroegere bosbegroeiing.
67
Vink 1990, p. 108.
68
Vink 1990, noot 15.
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de tijd niet veel kaarten gemaakt van het Brabantse zandgebied . De oudste bruikbare kaarten van het onderzoeksgebied dateren uit de 18e en 19e eeuw70.
Op de kaart van Hendrik Verhees van circa 1790 (schaal circa 1:80 000) zijn zeer
duidelijk cultuureilanden aangegeven, omringd door ongecultiveerde natte (moerassige) gronden. Ook op de Netkaart van de T.M.K. van circa 184071 zijn cultuureilanden te onderkennen inde vorm van complexen akkerland, omringd door natte graslanden.
Op de T.M.K. vallen de twee niveaus van inrichting van dit gebied goed te onderscheiden. Het gebied is opgedeeld in onregelmatige verkavelingscomplexen, die intern
zijn opgevuld met een kleinschalige, zeer regelmatige strookvormige verkaveling.
Niet het hele gebied is op dat tijdstip al in cultuur gebracht. De verschillende verkavelingscomplexen worden in een aantal gevallen van elkaar gescheiden door niet
ontgonnen stukken, die als overhoeken kunnen worden aangeduid. Het bijzondere
is dat zowel op de zeer kleinschalig ingerichte akkers, als ook op de wat ruimer verkavelde graslanden zeer veel houtopslag aanwezig is.
De toestand rond deeeuwwende, zoals weergegeven op de zogenaamde Bonnekaarten
van circa 190072, toont een practisch geheel in cultuur gebracht gebied, met slechts
enkele, nog ongecultiveerde, overhoeken. Alleen Eldersbroek bestaat uit een wat
groter complex nog ongecultiveerde heide73. Het hele gebied wordt gekenmerkt door
een enorme hoeveelheid perceelsrandbegroeiing, variërend van rijen populieren tot
gesloten houtwallen. Het grondgebruik is zeer afwisselend. Soms liggen de steeds
in kleine strookvormige percelen verdeelde gronden in grotere blokken geclusterd
in akkerland of grasland, maar ook een afwisseling op het kleinste perceelsniveau
komt voor.
Bij deze verschillende historische kaartbeelden kan devolgende (korte) beschrijving
worden gegeven. Nog op het eind van de 18eeeuw was zand-Brabant relatief schaars
bebost, zoals ook van de kaart van Verhees is af te lezen. Alleen in Brabants Midden
en dus ook in Schijndel, was er aanplant langs de wegen. Al op het eind van de 18e
eeuw iser in Schijndel sprake van houtteelt. Inde 19eeeuw werden hier vooral 'peuten' gekweekt. De Kanada-populier was steeds meer een handelsgewas geworden74.
De opkomst van de Kanada was goed voor de klompenmakerij, maar deze deed de
Kanada-aanwas ook verder toenemen.
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' De Bont 1989.
Slechts zijdelings (indeletterlijke zindes woords) isgebruik gemaaktvan de 18eeeuwseCaartefiguratief
van de grondheerlijkheijd St. Mighiels Gestel, Oud en nieuw Herlaar en Geemonde, etc. Schaale van 300
roeden sBosschemaat, van Jan van deWeijer. Deze kaart geeft alleen vrij gedetailleerd informatie over het
meest westelijke deel van ons onderzoeksgebied, ten oosten van Heeselaar. Hier zijn tussen de complexen
cultuurland nog niet in cultuur gebrachte gronden aangegeven, of worden minstens gesuggereerd.
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Deze gekleurde mansucriptkaarten (gewoonlijk denetkaarten genoemd) lagen ten grondslag aandeTMKgravure.
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Blad 608 St.-Michielsgestel, verkend 1896 en blad 628 Boxtel, verkend 1895, schaal 1:25.000..
73
Dit Eldersbroek is kleiner dan het in de middeleeuwse oorkonden genoemde Eilerbruc. Daar was sprake
van nieuw ontgonnen gronden in het broek.
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Van Puijenbroek 1969, p. 60.
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Dekern vandeBrabantse klompenmakerij laginenrondom St.Oedenrode.Overde
houtopslaginSchijndel,dateenvandebelangrijkste centravanklompenmakerij was,
schrijft Van Puijenbroek75: De houtteeltisinSchijndelvangrotebetekenisgeweest
als grondstof voorklompenen hoepels. Ookontwikkeldezicheenhandelinpeuten
(telgen),opstamstaandebomenenopstruikgroeiendschaarhout(..).Hetgemeenteverslagvan1865vermelddedat300bunders(ha)warenbeteeldmetopgaandhout,
niet alleenpopulieren (maar) ook eiken. Bovendien waren bijna langsalle wegen
envoetpadenopgaandebomengeplant"hetgeenvoorderegthebbendenveelvoordeel
oplevert en tevens tot sieraad strekt".De leemhoudendebodem bij Schijndel was
bijzonder geschikt voor de populierenteelt.
Het bijzonder houtige karakter van Schijndel in de 19e eeuw komt ook naar voren
indebeschrijving dieVanderAageeft76.Daardelanderijenoverhetgeheelgenoemenniet toereikend zijn, om daarvan (enige boerderijen uitgezonderd)te kunnen
bestaan, wordthettweedebestaansmiddel gewoonlijkgezochtin(..)hetmakenvan
hoepels en klompen, zijnde de Schijndelse akkers11dan ook overvloedig vanhoutgewasvoorzien.In 1870beschrijft VanHall78:BijSchijndelstondenopenkeleplekken langsdewegennotenboomen.De hoogtedezerboomen(lieten zien)datnotenevenals tamme kastanjeboomen, die ook beide een goed werkhout opleveren, zeer
geschikt zijn om langsde wegen teplanten19. Deze schrijver verbaast zich over de
enormehoeveelheidKanadaschepopulieren bijRosmalen,Berlicum, Heeswijk-Dinther,Veghel,Schijndel enSt.-Michielsgestel,diedezwartepopulierpractischgeheel
had verdrongen. Hij geeft een mogelijke verklaring voor het zeer intensief begreppelen van de met bomen beplante percelen. Door deze diepe greppels konden de
boomwortels zichnietverspreiden,watzekervoorhet oogstenvandehoutproduktie
van belang geweest zal zijn80.
Dat de omvang van de veestapel in dit gebied alin de 18eeeuw niet onaanzienlijk
was tonen de gevens uit deBeschreeve staatvandeMeijerije uit 1794(Bijlage 1).
Inhoeverreditbeeldmagwordenteruggeprojecteerd naareenverderverleden,zoals
hierbovenbijhetbesprekenvandeoudsteontginningenisgesuggereerd,isnietduidelijk. Wel blijkt uit het bovenstaande dat ook in de 15een 16e eeuw dehoutteelt in
deomgeving van Schijndel ten behoeve van 's-Hertogenboschreeds van betekenis
mag worden genoemd.
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Van Puijenbroek 1969, p. 100-101.
Van der Aa 1847, X, p. 223. Dat al in de 18e eeuw de klompenmakerij een voor Schijndel belangrijke
bedrijfstak was valt te lezen in de Beschreeve staat van de Meijerije (1794) waarin sprake is van ettelijke
klompenmakers.
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Vanuit de context is duidelijk dat van der Aa's correspondent hier het begrip akkers in deruime zin van
cultuurland bedoeld.
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Van Hall 1870, p. 221-228, herdrukt in Landbouwkundige beschrijvingen 1981.
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Vink(1990,p. 107)noemtexplicietnotebomenhoutdatdoordevleeshouwers tenbehoevevanhunvleesbanken werd gebruikt.
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VanHall 1870,p.227.Bijeenhogegrondwaterstandwortelendepopulierenondiep.Zezijndanextrakwetsbaarvoorstormschade.Hetbegrenzenvanhetondiepewortelstelsel middelsgreppelsleidtechterniettoteen
vetragingindegroeisnelheid (slechtvoordehoutproductie),daarderuimtelijkbeperktewortelszichookbinnen
dezebeperkteruimtenoggoedgenoegkunnenontwikkelen(mondelingemededelingW.C.KnolStaringCentrum te Wageningen).
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Aleerder is beschreven81 datde zogenaamde gemeynten inBrabant, inde betekenis
vaneenaaneengeslotenstukgrond, ofeenaantalstukkengrondbinneneen omgrenzing, waarop de bewoners van een, of enkele dorpen rechten bezatenn, vanaf het
eind van de 13eeeuw door dehertog van Brabant worden uitgegeven. Zo'n uitgifte
was niets anders dan het aan de dorpelingen verkopen van rechten op gronden, die
zijdefacto reedsgebruikten. Hetmeest karakteristieke vaneengemeynt wasdathet
ongecultiveerde grondenbetrof,dieslechtsextensief werdengebruikt. Indeloopvan
de 15eeeuwkomen deeerstemeldingen oververkoopvandeze gemeenschappelijke
dorpsgronden aan particulieren in de archieven voor. In tabel 2 iseen idee gegeven
vandeomvangvanuitgiften vangemeyntgronA inSt.-Oedenrode enSchijndel tussen
het eind van de 16e en het eind van de 18e eeuw.
Tabel 2 Vergunningen om gemeijntgrond temogen verkopen83, afgegeven door de hertogen van
Brabant of de Staten-Generaal en geregistreerd door de Leen- en Tolkamer 1605 - 1787

Jaar van afgifte

Plaats

Aantal vergunningen

1581/1609

Sint-Oedenrodc

291

1654

Sint-Oedenrode

397

1650

Schijndel

1749

Sint-Ocdenrode

ter waarde van f 2500,-

1749

Schijndel

ter waarde van f 945,-

1768

Sint-Oedenrode

1769

Schijndel

ter waarde van f 2000,-

1774

Schijndel

ter waarde van f 3000,-

66

265

Uiteengroterareaal gemene gronden werden,mettoestemming vandehertog,kavels
verkocht84. Soms is uit de bijhorende oorkonden af te lezen waar deze kavels exact
liggen en hoe ze gebruikt en dus ingericht gaan worden. Meestal is dit echter niet,
ofslechtstendele,hetgeval.Hethiergeschetste beeld vandeuitgifte vanenverkoop
uitdegemeyntisookvantoepassingopdehertogelijkeontginningentussenGemonde
en Schijndel, hoewel de bijhorende oorkonden (groten)deels ontbreken.
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Het navolgende naar De Bont 1989, p. 113 e.v. en de daar aangehaalde literatuur.
Smulders 1955.
83
naar Kappelhof 1985, p. 219-220.
84
Enklaar 1941.
82
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4.4 Conclusie
Er isgeconstateerd dat deze nieuw incultuur genomen gronden niet inde daarvoor
meest gunstige landschappen lagen.Veelal betrof hetnatte,weinig geaccidenteerde
arealen. Veel vergelijkbare gebieden in Midden- en Oost- Brabant zijn pas relatief
laat ontgonnen85. Deeerste laat-middeleeuwseontginningen werden inverband gebracht met de nabije ligging van 's-Hertogenbosch. Deze stad is op instigatie van
de hertog van Brabant ophet eind van de 12eeeuw gesticht en maakte in de eerste
eeuwen van haar bestaan een voor Nederlandse begrippen ongekende groei door86.
Inditkaderzijnminofmeergeplandeontginningentenbehoevevaneengoedevoedsel-enmogelijk houtvoorziening voordegrote stad aantoonbaar,ofalthansvoorstelbaar. Het ging aanvankelijk waarschijnlijk slechts omkleine cultuureilanden. Inde
loopvande 18een 19eeeuwwerdtenbehoevevandeklompenmakerij deontginning
(wederom?)terhandgenomen. Deaanlegdateertgedeeltelijk uitdeLateMiddeleeuwenenwerdinde 19eeeuwvoltooid. Eerstdeelsvoordeteeltvanbouwhout, naderhand voor de teelt van klompenhout.
De hoofdstructuur van de ontginningen is, in tegenstelling tot wat Post87 gesuggereert,terugtevoeren ophetmicro-reliëf vanhetgebied.Deomslaginverkavelingsrichting van de verschillende verkavelingsblokken houdt verband methet optimaliserenvandeafwatering inrelatietotditmicro-reliëf.Eenstrevendatdoordeeeuwen
heen opdezelfde principes berustte en zelfs onafhankelijk van de schaal tot vergelijkbare landschappen leidde88.Intabel3isderelatietussende ontginningsblokken,
deinliggendeverkavelingsstructuur, dehydrologischesituatievóór 1000,depotentiële
ouderdom van de ontginning op basis van de bewoningspotentiekaart van Middenen Oost-Brabant89 en de werkelijke ouderdom van de oudste delen van de onderzochte ontginningscomplexen samengevat.
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De Bont 1989.
Destichting vande stad 's-Hertogenbosch, deuitgiften vandegemeynten ende aanleg vandeeerste doorgaande Maasbedijking kort na 1300 (welke De Bont (1989) ziet in directerelatie met de uitgifte van de gemeyntenindeMaaskant)vondenplaatsbinnenéénrandvoorwaarde,namelijkdezogenaamdenationbuilding,
ofhetontstaanvanendeconsolidatievaneengroothertogdomBrabant(DeBont 1989,p.219-221en403-404
en de daar aangehaalde literatuur).
87
Post 1984,inhetbijzonder figuur 12OntginningstypenSchijndel.Vooralhetdaargeïntroduceerdeengekarteerdeblokkurz-waldhufen,systematischeontginningentussenca.1200en1500,isindegehelehistorisch-landschappelijke context niet relevant. De andere categorieën regelmatige en onregelmatige kampontginningen
doen dehistorische werkelijkheid iets minder geweld aan,maar debijhorende dateringen zijn veel te stellig.
Ze zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de morfologie van de ontginningscomplexen in de 19e eeuw.
88
De Bont, i.v.
89
De Bont 1989.
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Tabel 3 De relatie tussen de inrichting van het cultuurtand en de oudst mogelijke ontginning
Nederzetting

Ontginningsblok

Verkavelingsstructuur

Hydrologie

Potentiële
ouderdom

Ouderdom

Oss

on/regelmatig

regelmatig

droog

vroege
ME

vroege ME/
hoge ME

Hees

regelmatig

regelmatig

nat

hoge ME

hoge ME/
nieuwe tijd

Veghel

regelmatig

regelmatig

nat

hoge ME

hoge ME/
nieuwe tijd

Tussen Gemonde
en Schijndel

onregelmatig

regelmatig

nat

hoge ME

hoge ME/
nieuwe tijd

In hoeverre de opkomst van een commerciële houtteelt in dit gebied de micro-verkaveling (de verkaveling binnen de al genoemde ontginningsblokken) heeft beïnvloed
is niet duidelijk, maar wel waarschijnlijk. Mocht de opmerking van Van Hall90 over
het graven van diepe greppels om verspreiding van de boomwortels tegen te gaan,
waar zijn, dan is het zelfs mogelijk dat het beschreven hoog gelegen complex bij
Oss op die manier zijn specifieke vorm heeft gekregen. Zeker is dan, dat de in de
overige gebieden beschreven relegmatige micro-verkaveling een dubbelfunctie heeft
gehad. Enerzijds verhinderden degreppelseen teverspreid wortelstels van de bomen,
anderzijds vormden zij in een nat gebied de nodige waterberging. Daarmee tonen
zij veel overenkomst met het zogenaamde op rabatten geplaatst hout, zoals dat uit
het rivierengebied bekend is.
Duidelijk wordt uitdit alles dat slechts delen van dehertogelijke ontginningen dateren
uit de hertogelijke periode. Ze zijn er zeker niet specifiek aan gebonden. De laatste
twee eeuwen werden ze zeker gebruikt voor een bijzondere houtteelt ten behoeve
van de regionale klompenindustrie en hoepelmakerij. Maar ook daarvoor was er sprake van houtteelt ten behoeve van 's-Hertogenbosch. Ook voor het houden van runderen waren deze landerijen zeer geschikt. Over het vroegere gebruik zijn, zeker in het
kader van dit verkennende onderzoek, slechts enkele suggesties gedaan.

Zie noot 80.
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NAWOORD

In de voorgaande hoofdstukken is, voor zover mogelijk, het ontstaansmoment, de
ontstaanswijze en de verdere ontwikkeling van twee bijzondere landschappelijke
fenomenen in het Rooise cultuurland, beschreven. Noch de heilige noch dehertog
speelden bij het ontstaan eenrol vanbetekenis.Hierwas slechts sprake van epische
verdichting. Het waren de bewoners van St.-Oedenrode zelf die op de golven van
deheersende sociaal-economische omstandigheden hunwoon-enwerkomgevingop
zodanige wijze inrichtten dat zij zich daarin een bestaan konden zekeren.
UithetCultuurhistorischlandschapsonderzoekvanhetstreekplangebiedMidden-en
Oost-Brabant91 isgeblekendathetcultuurlandschap binnenhet landinrichtingsgebied
St. Oedenrode vanaf het midden van de 19eeeuw voor een aantal landschappelijke
aspectenrelatief gaafisgebleven.Hetiswaarschijnlijk dat sporen vandeze fenomenenooknunoginhethuidigecultuurlandschap aanwezig zijn.Delenvanhet Rooise
cultuurlandschap fungeren als historisch-geografische informatiedragers die zicht
geven ophetdoenenlaten vanvoorbije generaties Rooisemensen.Ditisdewaarde
van deze sporen in het landschap.
Mogelijkkanineenkortvervolgopditonderzoek,eeninventarisatiewordengemaakt
vandesporenvandebeidebeschrevenverschijnselen diezichnoginhet 19eeeuwse
landschap manifesteerden en nog in het huidige cultuurlandschap zichtbaar zijn.

91

DeBont 1989,i.h.b.kaart 1,derelictenkaart.
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BIJLAGE 1Enkele dorpen in de Meijerij op het eind van de 18e eeuw.

In 1794isereenoverzicht verschenen vandeeconomische bedrijvigheid indedorpen
van de Meijerij van 's-Hertogenbosch92. Voor het begrijpen van het kleinschalige
ontginningspatroon tussenGemondeenSchijndel isaansluitinggezochtbijdezegegevens. Drie aspecten stonden bij deze exercitie centraal, namelijk het grondgebruik,
de houtwas enheydeen de aanwezigheid van hoornbeestenophet eind van de 18e
eeuw93. De gegevens voor de kleinschalig verkavelde gebieden bij Oss, Heesch,
Vegheleninhetlandinrichtingsgebied St.-Oedenrode(tussenGemondeen Schijndel)
zijn ineenruimere 18eeeuwse middenbrabantse context geplaatst. Intotaal zijn de
gevens van 10dorpen inMidden-Brabant, met eenverschillende historisch-geografische achergrond, bekeken. Het betreft, naast de al genoemde dorpen, Schijndel,
Berlicum, Udenhout, Loon op Zand, Aarle-Rixtel en Oerle.

Aß. 6.Areaal van10dorpen inMidden-Brabant in1794 weergegeven in lopense

Afbeelding 6geeft in lopense94het totale oppervlak van zowel de intensief als ook
deextensief gebruiktegronden vandezeverschillendedorpenweer.De afbeeldingen

92

Beschreeve Staat 1794.
Allegegevenszijn opgenomeninhuneind 18eeeuwseomschrijving, zowelwatbetreftdepreciezebetekenis
vandecategorieën, alsookhunmaataanduiding. Ditlaatsteisindecontextvanditonderzoek immers alleen
in relatieve zin van belang.
94
100 lopense is ca. 16 ha.
93
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7totenmet 16gevenperdorpdeverdeling vanhet grondgebruik in 1794weer.Met
de categorie 'erven' is bedoeld de in de bron gebruikte omschrijving nieuwe erven,
waarvan overigens de betekenis niet geheel duidelijk is. Mogelijk wordt hiermee
geduid opcomplexen jonge ontginningen, maar dit isniet zeker. In de diagrammen
komen voor wat betreft het grondgebruik duidelijke verschillen tussen de dorpen
naarvoren.Dezeverschillen hangengrotendeels samenmetdeverschillenin fysischgeografische omstandigheden, die de ontginnings- en gebruiksmogelijkheden sterk
beïnvloedden. Afbeelding 17geeft eengecombineerd overzicht vanhoutwasen heyde
in de verschillende dorpen. De houtwasis, integenstelling van wat we zouden verwachten, inbijvoorbeeld St.-Oedenrode enSchijndel, laag.Mogelijk hangtditsamen
met het verspreid of in lijn planten van bomen, die dan niet als bos werden geteld.
Te denken valt aan de rijen populieren en notenbomen langs de wegen en op rijgeplante bomen in percelen die verder als grasland werden gebruikt. De heydemoet
waarschijnlijk worden opgevat als natte en droge heidevelden en woeste gronden;
deweinig,totextensief gebruiktegronden.Delaatstetweeafbeeldingen geven inzicht
in de aantallen hoornbeesten op drie dicht bij elkaar gelegen tijdstippen in de 10
dorpen (afb. 18)en van het aantal beesten per oppervlaktemaat (afb. 19).In afbeelding 18valt opdat inenkele dorpen de absolute aantallen inéénjaar sterker stijgen
dan in andere dorpen. Tussen October 1790 en october 1791 neem in elk dorp de
veestapel toe.Afbeelding 19toont inhet aantal beesten per 100lopense groesgrote
variatie. Vooralineen uitgesproken zanddorp als Oerle,maar ook inLoon opZand,
dat ook voornamelijk droog zal zijn geweest95, was de veedichtheid op de groeien
hoog.
Dehiergegevendiagrammen blijken minderteverduidelijken danaanvankelijk werd
gedacht. Ze zijn toch ineen bijlage opgenomen omdathet een intrigerende bronbetreft met grote historisch-geografische potenties. In een ander verband zullen deze
gegevens in de toekomst wellicht hun waarde bewijzen.
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Afb. 7. Grondgebruik in Oss in 1794

95

Enkele eeuwen eerder was de fysisch-geografische gesteldheid van dit laatste dorpsgebied veel natter (De
Bont 1989).
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Afb.8. Grondgebruik inHeesch in 1794
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Afb.9.Grondgebruik inVeghel in 1794
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Aß. 10.Grondgebruik inSchijndel in 1794
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Afl). II. Grondgebruik St.-Oedenrode in1794
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Afl). 12.Grondgebruik in Berlicum in 1794
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Afl). 13. Grondgebruik in Udenhout in 1794
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Aß. 14.Grondgebruik inLoonopZandin 1794
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Aß. 15. Grondgebruik inAarle-Rixtel in 1794
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Aß. 16. Grondgebruik inOerle in 1794
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Aft>. 17.Het percentage 'houtwas en heyde' per dorpsgebied in 10 dorpen in Midden-Brabant in
1794
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Afb. 18.Iloornbeesten in 10dorpen in Midden-Brabant in 1790-91
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O c t o b e r 1791

s t u k s vee

CZi d o r p s g e b ied

groes

Aft>. 19. Hoornbeesten per 100 lopense in 10 dorpen in Midden-Brabant in 1791

49

BIJLAGE 2 Uitgiften van gemeyntgrond te St.-Oedenrode96

De Grauwe Gemeijnt vanSt.-Oedenrode
1311 augustus
Jan II van Brabant geeft tegen eenjaarlijkse erftijns een gemeijnt, gelegen bij St.Oedenrode, aan zijn lieden aldaar uit.
1468 augustus
Karelde Stoute bevestigt het appointement waarbij Philips deGoedede afrastering
vandegemeijnt vanSt.-Oedenrode opgeheven heeft, omdatdegoede lieden vandat
dorp, die minder tijns betaald hebben dan hun brieven uitwezen, voor kanselier en
radenvanBrabantenderekenkamerteBrusselaangetoondhebben,datzijuitonkunde in gebreke gebleven zijn, en aanboden het achterstallige in te halen.
De Groene Gemeijnt van St.-Oedenrode
1309 november
Jan II van Brabant geeft een nader omschreven gemeijnt tussen St.-Oedenrode en
Liempde tegen erftijns uit aan zijn lieden te St.-Oedenrode.
1468 augustus
Karel de Stoute wijst de goede lieden van St.-Oedenrode een stuk vroente, gelegen
tussendegemeijnten vanOirschot, St.-Oedenrode enLiempde,datPhilipsdeGoede
hun verkocht heeft, toe, stelt zich daarover borg,geeft hgun het recht omvoor hun
erven bomen te planten, veertig voeten de gemeente op, mits de houtschat betaald
worde,deeikelsgemeenzullenzijnendewegennietbelemmerd worden,enmachtigt
hen, door hun schepenen en gezworenen de gemeijnt te doen uitgeven tot twintig
bunder, teneinde voorlijf en erftijns te kunnen betalen.

96

naar Enklaar 1941enO.M.
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BIJLAGE 3 De historisch-landschappelijke overzichtskaart van St.-Oedenrode.

Alskaartbijlage isbijditrapportdeinhetbeginvandejaren '80doorJ.A.J. Vervloet
en A.D.M. Veldhorst ten behoeve van de Landinrichtingsstudie Midden-Brabant97
samengesteldeHistorisch-landschappelijke overzichtskaartvanSintOedenrode, schaal
1:10 000,gevoegd.Dezekaartgeeft eengedegenoverzicht vanalleoudetoponiemen
inhetgebied,dieineenwijdere historischecontext zijn geplaatst.Erisonderandere
opaangegeven wanneerdeverschillenderondom St.-Oedenrode aanwezigenaamtypen
elders in de Meijerij en elders in Nederland, voor het eerst werden vermeld.
Bijhet beschouwen van een aantal naamtypen washet betergeweest ommeer aansluitingtezoekenbijdeoverhetalgemeenwatouderevermeldingen vandezenaamtypenindezuidelijke Nederlanden(België).Daardoorisdemogelijke ouderdomvan
een aantal namen wellicht wat tejong aangegeven. De archeologische vindplaatsen
zijn recenter geïnventariseerd. Hiervoor wordt verwezen naar Kortlang 1987.

Landinrichtingsstudie Midden-Brabant, i.h.b. p. 48-50.
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BIJLAGE 4 De bodemkunde van Midden-Brabant.

Ter informatie isdebodemkaart 1:25 000,diegemaakt isten behoeve vande Landinrichtingsstudie Midden-Brabant, bijgevoegd. Voor een uitgebreide beschrijving
wordt verwezen naar Landinrichtingsstudie 1983.
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