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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
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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
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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.
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BERGHEM
(1)HoewelBerghempasinde19eeeuw 'onafhankelijk'werdvan
Osseneeneigengemeentegingvormen,hadhetalinde14e
eeuweeneigenschepenbank.TochbehieldOsstotinde19e
eeuwhetrechtvanschouwennaschouwopdewegeninBerghem.
DitrechthadOssin1327vandehertogvanBrabantgekregen
(Cunen1932,p.185).
(2)VanderAa (p.282)beschrijft19e-eeuwskernachtigde
voordeligeliggingvanBerchemineenafwisselendnat-droog
milieu; 'Berchemmag,zooomdegoedebouwlandenendegeregeldeliggingdaarvan,alsomdenabijheidvangoedehooi-en
weilanden;metbetrekkingtotdelandbouwalseenedermeest
begunstigdegemeentenbeschouwdworden'.
(3)Gysseling (1960,p.122)geeftdehierwelzeervoorde
handliggendeverklaring 'berga'(berg)+ 'haima' (woning).
(4)Detorenvandeze,naeenbrandindevorigeeeuwsterk
gewijzigde,kerkdateertuitdelaat-15eeeuw (Kunstreisboek,
p.532).VanVeen(1923,p.49)noemtBerchemalsdochterkerk
vanOss,ookaanWillibrordgewijdenooktercollatievande
abdijEchternach.InOssoefendeEchternachditcollatierecht
sedert1345uit.HoeouddebandtussenBerchem,viaOss,met
Echternachis,isnietbekend.
(5)Beex(1955,p.107)beschrijfteenperceeldeLallenberg
gelegeninhetBeerscheMaastracé 'zohoogdathetaltijdbovenwateruitstak'.Dezehoogteisbijegalisatiewerkzaamheden
bijderuilverkavelingverdwenen.Toenwareneralverschillendebelangwekkendearcheologischevondsten (Ijzertijdt/m
Merovingischetijd)gedaan.Bogaers (1970,p.57-67)veronderstelthierbijv.eenRomeinsgrafveld tussen180en270na
Chr.
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*BERKELENSCHOT
(1)HettoponiemEnschotopzichiseenoudegrensaanduiding.
Gysseling (1960,p.322)herleidtdenaamtothetGermaanse
1
andja'=eindeen'skida'=houtblok(indebetekenisvan'grenspaal'?)Moerman (1956,p.203)geefteenwatspecifiekereomschrijvingvoor 'schot',namelijk 'schieten'indebetekenis
van 'zichuitstrekken,grenzen'.VolgensKnippenberg (1956,p.
126)kandegrenstussenOost-enWest-Tilburgmiddendoor
Enschotgelopenhebbenevenalsdegrenstussendegemeyntvan
(West-)TilburgendegemeyntvanHaren,daar '...nognooit
stukkenvandeHarensegemeyntgevonden [zijn]tenwestenvan
delijnBruystensdijk-Streepstraat-Kerkstraat-Hollandse
Weg'.TevenswijstKnippenbergopdemogelijkheiddat'En-'in
Enschotkanbetekenen 'inofaandescheiding',analoogaande
verklaringvoordeplaatsnaamEnschede.
(2)(Tegen)pausVictorIVneemtdeabdijvanTongerloonder
zijnbeschermingenbekrachtigtallevroegeregedaneschenkingen,waarondereenvierdevandekerkvanEnschot('...ecclesieEndeschitquarternpartem...')(O.M.,p.100-101)Hoeweler
dusaleenkerkaanwezigwas,zaldeeventuelenederzetting
uitverspreidebebouwinghebbenbestaan.
(3)HettoponiemBerkelbevathetbestanddeel-lo.Deze '-lo'
namenduidenopeenoorspronkelijk(-eontginningvan)bos. In
1214schenktHendrikI,hertogvanBrabant,eenderdevande
tiendevanBerkelaandekapelvandeH.MariaenSt.Willibrord (O.M.,p.179-180).DeoudsteschrijfwijzevanBerkel
als 'Bercle'indezeoorkondewijstzekerinderichtingvan
eenbosontgining.Analoogaandenaamsevolutievaneenandere
'-lo'naamEmpele->Empelbij's-Hertogenbosch(Moerman1956,
p.146)zaldeverschuivingBercle->Berkelzijnverlopen.De
meningvanEdelman,dieopmerktedatdeNoordbrabantseplaatsnamenwordengekenmerktdooreengrotereeksbostoponiemen,
wordtdoorBlok (1979,p.132)genuanceerd:Dezemiddeleeuwse
bosontginningen sluitennietperdefinitieallecontinuïteit
inbewoningvanafdeRomeinse tijduit."Veelzalhetechter
nietgeweestzijnenookindeKarolingische tijdisdebewoningnogdun."
(4)Renes (1985a,p.104)geeftdetweeheersendeopvattingen
overhetontstaanvaneenkransakkerdorp.Onderscheidenworden
deprimaireensecundairekransakkerdorpen.Bijdeprimaire
kransakkerdorpenwordenbebouwingskransenakkercomplexgeacht
tegelijkertijdtotontwikkelingtezijngekomen.Hetsecundairekransakkerdorpheeftzichgeleidelijktotdievormkunnen
ontwikkelen.Hetiszeerdevraagofprimairekransakkerdorpen
welhebbenbestaan.Hunontstaanindievormisalleentebegrijpenalsersprakewasvaneenstrakkeplanning.Waarschijnlijkgeefthetkransakkerdorpzoalszichdatopbegin
19e-eeuwsekaartenlaataanwijzendemaximaalmogelijkeuitbreidingvandeboerenhoevenaanderandvanhetakkercomplex:
dekranswas'vol'geraakt.Dealgenoemdenieuwebewonings-
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kernronddekerkdietussen1850en1900totstandisgekomen
wijstindierichting.
(5)DenaamsverklaringvanHeukelumwijstintweerichtingen,
dieechterbeideeenhogeouderdom inzichhebben.Hetismogelijk dathethiereen-heemnaambetreft.Dezenamenwerden
hoofdzakelijk tussende5een10eeeuwgegeven (Blok1979,p.
128e.v.)enzouzoietsalshethuis,dehoeveofdeclanvan
'Hucca'(Moerman1956,p.88)betekenen.Dezeschrijvergeeft
echterookeendoorhemzelfverworpen,aanMansionontleende
andereverklaring,namelijkHeukelum afgeleidvan 'hukal'=
bult,hoogte.Mansionleiddedezebetekenisafvanhetalin
822genoemdeBelgischetoponiem 'Hucalhem'.Dezelandschappelijkeaanduidingpastgoedindeoorspronkelijkelandschappelijkesituatieindegemeente.DetweeverschillendenaamsverklaringenvoorHeukelumgecombineerdtot 'hoeveopde
heuvel'geveneenaanvaardbaarcompromis.Tennoordwestenvan
Berkelligtineenvergelijkbare landschappelijkesituatiede
vlekHeuveltje.In1305isersprakevaneenjaarlijkseerfcijnsophetstukland 'Speelhouel'teBerkel.Mogelijkisdit
identiekmetHeuveltje.Dezenaamzelfisjong,maar (nog)in
de19eeeuwlieperdeHool(=heuvel)straat.Inde19eeeuwbestaatnaastHoogHeukelum,deoudenederzetting,de (dochter)
nederzettingLaagHeukelumdatinhet (beek)dalvandeStroom
ligt.
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BERLICUM
(1)O.M.,p.261-262;264-265;269-270;323-324;276-277;387;
511.
(2)DitBelverenmoetnietverwardwordenmetBalvoortonder
Oisterwijk (Smulders1951b,p.37-38)(zieHaaren,noot3).
(3)DitMiddelrodegeeftaandater (aanweerszijden)nogminimaaltweeanderebosontginningscomplexenaanwezigzullen
zijngeweest.
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*BEST
(1)VóórdeaanlegvandenoordelijkerondwegvanEindhoven
wasdezuidgrenslandschappelijkebepaalddoordeEkkersrijt.
Vaakhebbengroteinfrastructurelewerkenronddegrotesteden
verleggingenvanvaakoudegrenzentotgevolggehad.
(2)Veeloudegrenzenwaren (vooralindeheide)slechtsdoor
eengrenssteenvastgelegd.OpdegrenstussenSt.Oedenrode,
BestenSonlagdezogenaamdeDriesteen (Gooren1970,p.171)
OpdekaartvanVerheesmarkeertdezesteennietalleendit
'drielandenpunt',maarookdegrenstussenhetcultuurlanden
deheide.
(3)HettoponiemBestwordtwelverklaardinsamenhangmethet
woord 'bies'of 'biest'.Ditzijn 'laaggelegengronden,meest
weilanden' (Knippenberg1954,p.67).
(4)DeoudstevermeldingvanBest('Bast')dateertvan1205
(NGNII,p.97).Ineen(deelsgereconstrueerde)oorkondeuit
1307,diehandeltoverdeverkoopvangemenegrondenaande
'liedenvanWoensel'(O.M.,p.898-900)wordtdebegrenzing
vandezegrondenaangegevenals '...bidandresidedesboschs
vanAchteteBestwartalsoverrealsonseghemeintedar
streel:...'.DathierdelaterebegrenzingdeEkkersrijtniet
alsgrenswordtgenoemdisopmerkelijk;ófhetwaseenieder
duidelijkdat 'alsoverrealsonseghemeintedarstreet'tot
aandeEkkersrijtbetekende,ófdegrensvandegemeyntvan
Woensel/Achtlagergensindeuitgestrekteheidegordeltussen
BestenAcht.
(5)HoeweldeoverleveringwildatdezeFrankischeheiligete
Bestisgeborengeeftdenaamgevingvandekapel/kerkslechts
derelatiemetOirschotweer.HetiswelzekerdatOdulphuste
Oirschotheeftgewerktenernadien (zelfsmetzijnvader)een
grotevereringheeftgenoten (VanBuijtenen 1977).
(6)Verheestekendeinde18eeeuwdeoudekerspelkerkalseen
pseudo-basilikaalgebouw,meteen15e-eeuwse (Steegh1978,p.
43)torenbestaandeuitdriegeledingen.Dekerklagcentraal
binneneenommuurdkerkhof.Deaandenoordzijdevandekerk
gelegenSt.Odulphusputschijntinde18eeeuwtezijngeslecht.(VanLaarhoven1975,p.82).
(7)Aarlewordtherkendalseenmiddeleeuwse 'plaatse'.Het
gehuchtVleutzouindeLateMiddeleeuwenzijnontstaanals
Einzelhof-ontginning:eenontginningvaneendeelvandegemeijntvanBest (Steegh1978,p.44).
(8)HetVoorsteBroekwasin1840alverkaveld.
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*BLADEL
(1)EvenalsReuselwerdBladeltussen1294en1312losgemaakt
vandeMeijerijvan 's-Hertogenbosch(O.M.,p.1084-1085)en
onderhetschoutambtvanAntwerpengebracht.BijdeVredevan
Munster in1648washetonduidelijkonderwelkejurisdictiede
plaatsenvielen.Totinde18eeeuwwerdenpogingenondernomen
BladelenReuselofficieeltotdezuidelijkeNederlandente
latenhoren.Dezeliepenopnietsuit,maareerstin1785werdenReuselenBladeldefinitiefaanNoord-Brabant 'toegewezen'
(Welvaerts1890,p.26).WaaropVanderAa (p.462)met
19e-eeuwsezelfgenoegzaamheid konconstaterendat'...Bladel
enReuselaanonsgemeenebestgeblevenzijn...';Belgiëhad
zichimmersnetafgescheiden!Ookblijkenindeloopvande
geschiedenisvanBladelregelmatiggrenspalentezijnverplaatst (Welvaerts1890,p.94)endadersbestraft,kortomeen
'roerig'grensgebied.
(2)Perseizoenwasdenat-droogverhoudingindezestreken
zeerwisselend. 'Delanderijenvanditdorpzijn,overhetgeheelgenomen,zandigenschraal,envaneenenheiachtigen
aard.(...) Dewegenzijnerindezomer,hoewelzeerzandig,
evenwelgoed,'maarindenwinterdikwijlszeerslecht.'(Van
derAa,p.462).
(3)Dezevillawordtinoudereliteratuurvereenzelvigdmet
Netersel,maarditwordtdoorRoymans(1979)afgewezen.
(4)Dezekerkviel,zekeralvanaf1219,onderhetkapittel
vanOirschot (Welvaerts1890,p.28).
(5)Menkaninhetbeginvande13eeeuwgrondbezitveronderstellenvandeAbdijEchternach (indelijstvanhoevenen
cijnsenvanEchternachuitheteerstekwartvande13eeeuw
wordt 'Pladele'genoemd (O.M.,p.203-206),deAbdijvanSt.
Truiden,hetkloosterPostel/Floreffe,hetkapittelvanOirschot,deherenvanHerlaar,hetgeslachtvanBladel,nogeen
aantalparticulierenenookreedsdehertogvanBrabant.
(6)'Hetismogelijkdathetbezitvandeabdijenzoals
EchternachteBladelindegroteakkercomplexenronddegehuchtenligtenindeonmiddellijkeomgevingvandekerken
datdegeïsoleerdgelegenhoeven,latervooralinbezitvan
PostelendehertogvanBrabantnieteenvroeg-middeleeuwse
ouderdomhebben,maarontstaanzijnindeperiodevangrote
ontginningenna1000.EenhoevealsTerVorsei (deoudstevermeldingvanvóór1179betreftdecurtis 'deVersele'(O.M.,p.
116-117)kanechterookvooreendeelbestaanuitoudergrondbezit.'Theuwsbesluitdezebeschrijvingmeteenarcheologischeblikopdetoekomst:'Deaanwezigheidvancijnsenvan
EchternachonderBladelenHerleiseenaanwijzingdatjuist
indeakkercomplexenbijdezegehuchtennaaroudgrondbezit
gezochtmoetworden'.
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BOEKEL
(1)In.1385wordtdeGraspeel,dienoordelijkaansluitopde
Boekelsegemeynt,verkochtaandeliedenvanUden (Hermans
1850I,p.165-168).
(2)Onduidelijk isofde 'Oudekerk'gerelateerdmoetworden
metde(dannieuwere)kerkindekomvanBoekei,ofdatdeze
benamingietstemakenheeftmeteenvandetweeschuurkerken
dieindezogenaamdeRetorsietijdvan1629tot1648werdengebouwdomdebewonersvan(hetStaatse)GemertenErpinde
gelegenheid testellendekatholiekegodsdiensttebeleven.
DezeschuurkerkenwarengebouwdopdeAaendeMutshoek.
(3)DaarzelfsVanderAa,diemeestalgeenkansvoorbijlaat
gaanomzeersuspectekasteelmeldingenoptenemen,geenmeldingvandezeburchtmaakt,isofdeburchtindevorigeeeuw
algeheeluitdedorpsoverleveringverdwenen,ofheeftdeze
nooitbestaan.
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BOXMEER
(1)Tussen1294en1308zouJanvanCuykdeheerlijkheid
'Meer'hebbenafgestaanaanJanBock.DitzoudenaamBoxmeer
verklaren (SassevanIJsselt1899,p.8e.V.).Indeuigifte
vangemenegrondenindeheerlijkheidCuijkin1308isook
sprakevan 'BucdeMereinfraMosamenPedelam' (Enklaar1941,
p.309).
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*BOXTKL
(1)VanoudsbehoordenBoxtelenLiempdetotéénparochie.De
kerkv/asgewijdaanPetrusadCathedram.DekerkvanGemonde
isvolgensVanVeen (1923,p.32)bijhetin1493gestichte
kapittelvandePetruskerk ingelijfd.TochisdekerkvanGemondeaanzienlijkouder!
(2)Deverschillende toponiemengevengeenduidelijkaanknopingspunt.Luissel,MunselenBoxtellijkenop-lo(bos)namen.VolgensMoerman (1956,p.222),diezichoverigensbaseertopeennietalteduidelijkeaanwijzingvanMuller
(1934,p.146-147),lijktditvoorBoxtelnietaannemelijk.
OokLuisselzal,alsdeidentificatiemetde8e-eeuwsevermeldingLevetlausjuistis,moeilijkals-lonaamzijnteverklaren.AlleenMunselblijftdaneenbos-toponiem.De-rode
naam (vanbosrooien)OnrooieventenzuidenvanMunselwijst
welindierichting.
(3)Smulders (1951a,p.3)vermeldteenbeemdindeBodichem,
tussen1392en1400genoemdinhetSchepenprotocolvanBoxtel.
In1468heetdezeBoecumenin1483Bocum.Degraslandenten
noordenvandéDommeltussenBoxtelenOnrodehetennunogde
Beukems.
(4)DeMolengraafgrensdeaan 'diegemeyntvanSelisel'(Van
Bokhoven1966,p.61,noot5)Indeopsommingvangoederenvan
WillemvanBoxteluit1293wordthetgoed 'Terberghe'in
Zelicelgenoemd (O.M.,p.611-613).
(5)In1293heeftdehertogvanBrabantStapelenalsspeciaal
leenaandeherenvanBoxtelgeschonken.Bijdebezittingen
vandeBoxtelseherenvanRanstwordtnergensStapelengenoemd
(VandeBroek1952,p.121).Renaud (1969,p.27)verondersteltdeaanwezigheidvanhethuis,ofdewoontoren (?)van
WillemvanBoxtelindeonmiddellijkenabijheidvanStapelen.
Indeophogingsgrond (hetkasteelStapelenisimmersineen
meandervandeDommelgebouwd)gebruiktvoordebouwvanStapelenvondhij12/13e-eeuwsschervenmateriaal.
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BUDEL
(1)Inde19eeeuwbestonddegrond,naastdeakkercomplexen
voornamelijk '...uitdoorheideengurebroeklanden (...) bedektmetligtzand,datbijdeminsteregenslijkwordt,en
bijdeminstedroogteaanmerkelijkveelstofopgeeft.'(Van
derAa,p.800).
(2)EenlijstvancijnsenvanhetMariënstiftteAken(O.M.,
p.105)opgemaaktvóór1172bevato.a.cijnsenteBudel.Dit
stiftheefthetoorspronkelijkeKevermontsebezitingedeelten
ineigendomgekregen.In947deedOttoIeeneersteschenking
(O.M.,p.30-31),maardekerkvanBudeliswaarschijnlijkpas
indeeerstehelftvande11eeeuwaanhetstiftsebezittoegevoegd (O.M.,p.48).
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*CUIJK
(1)HoewelopethymologischegrondeneenmogelijkouderepreRomeinsebewoningkanwordenaangenomen,blijktdaargeenarcheologischbewijsvoortezijn.Weliseventenzuidenvan
CuijkbijPadbroekeennederzettinguitdelateIjzertijdgevondendiemogelijkalcontinuvanafdevroegeIjzertijdbewoondwas.TijdensdeopkomstvanCuijkindeIeeeuwnaChr.
verdwijntdezenederzetting (Willems1981,p.88).Misschien
heefterwelmigratienaarCuijkplaatsgevonden.
(2)IndeRomeinsetijdheeftCuijkeentweetalbloeiperioden
gekenddiegedeeltelijk samenhangenmetdeaanwezigheidvan
eenmilitairenederzettingterplaatse.Vanafcirca50naChr.
totinde2eeeuwheeftereenuithoutenaardeopgebouwd
castellumgestaan.Mogelijkisditmilitaireterreinterbeschikkinggesteldvoorburgerlijkebewoning,waarbijeenmilitairepolitiepost-eenstatio-wasgelegen.Vanafhetbegin
vande4eeeuwwas(erin)Cuijkweereengrotemilitaireversterking (Bogaers1966,p.122-127).
(3)Willems (1981,p.63-64)gaatdieperinophetverschil
tussenRomeinsewegenen'inheemse'wegen.Romeinsewegenwerdenspeciaalgeconstrueerdvolgensplannenvaneencentraal
gezag.Hetinheemsewegennetwasindeloopvandetijdontstaan.Romeinsewegenkunnendoorhunspecifiekeeigenschappen
wordenopgegraven,inheemsewegenzijnmeereen'mentalconcept'datvergankelijkwas.Eenenanderbetekent,datwélde
Romeinseverbindingen ('routes')tussendeverschillende
nederzettingenbekendzijn,maardeeigenlijkewegen('roads')
nietzijnopgespoord.VandaardespeculatieovermogelijkeRomeinsewegenindezestreek(zievooreenontnuchterende bijdrageoververondersteldeRomeinsewegeninWest-Brabant
Leenders1983b,p.201-206).
(4)Datdezeoudegodshuizenalleennogmaarvereenzelvigd
werdenmeteenprotestantse 'Hollandse'overheersingblijkt
uiteenraadsverslaguitdejarendertigoverhetdreigende
afbrekenvandenogaanwezige 15e-eeuwse torennaastdeneogotischekerk.'Degemeenteraadhadbeslotendenoudentoren
tedoenafbreken.Ged.StatenvanNoord-Brabantechter
wenschtenhetoudemonument,waarinookeenoudeklokhangt,
tebehoudenenhebbenzichindiengeesttotdenraadgericht.
Ineenzijnerzittingenheeftdezeintusschenbeslotenzijn
aanvankelijke standpunttehandhaven.Deraadwildusden
oudentorenverwijderen (eenderraadsledennoemdehetgebouw
een 'viesding').Ged.Statenwenschenhethistorischmonument
nietprijstegeven.'(Juten 1932).Detorenisin1961 gerestaureerd (Kunstreisboek,p. 550).

376

DEURNE
(1)Hoeweldegrenzenbijdeuitgiftevandegemenegrondenin
1326zijnvastgesteldiseroverdezeoostelijkebegrenzing
nogalwattedoengeweest,(zieOuwerling1933,afb.p.165
e.V.entekstp.167;KaartVerhees).In1716werdbij
overeenkomst tussendekoningvanPruissenendeStaten
Generaaleendefinitievegrensbepaald.Hiertoewerden,na
problemenmetinwonersvanDeurne,diezichzeergoede
turfgrondendoordeneusgeboordzagen,in1717grachten
gegravenalsmarkeringvandezegrens (Ouwerling,1933,p.
164-170).
(2)Maas (1987)oppertdemogelijkheiddat '...wedanookniet
uitsluitendatdedomeinbeambte (defamilieVanVlierdenals
usurpatorvandeEchternachsebezittingen)hetcollatierecht
vandekapel/kerkheeftovergenomenvanEchternach.Blijfthet
feitdatindelijstvanEchternachsegoederenencijnsenuit
heteerstekwartvande13eeeuwnogbezittingeninDeurne
staanvermeld (O.M.,p.203-206).
(3)Beidekastelenzijngelegenopeenstrategischpunt,nl.
bijeenbeekov'ergangineenvandeweinigeoudedoorgaande
wegendoorhetPeelmoeras,richtingLimburg.HetKleineof
Oud-kasteelheefteenvierkante torendieuitde14eeeuwdateert (Steegh,1982,p.103).Deopvolger,hetGrootofNieuwkasteel,iseenvanoorsprong15e-eeuwsbouwwerk(Kunstreisboek,p.551).Hetmoetalvóór1396,toenGevertEvertsvan
Doernemetdeheerlijkheidwerdbeleend,hebbenbestaan
(Ouwerling1933,p.47).
(4)zieoverdeschuurkerkeninDeurnee.o.:Ouwerling1933,
p.597e.v.
(5)DeoostgrensvanBrabantwastegenhetGelderseLimburg
gezekerddoordePeel.Slechtsoptweeplaatsenwasereen
(natuurlijke)doorgang,nl.tussendeheerlijkheidWeertende
BaronievanCranendonk,entussenMeyelenDeurne.
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DENDUNGEN
(1)Het:volgendegrotendeelsmetbehulpvangegevensvanVan
Minderhout (1976).
(2)VanMinderhoutverstaatonder 'ontgonnen'hetincultuur
brengenvangrondentotakkerlandenweiland,waarbijhijopmerktdatoverhetalgemeendeverkavelingsvormvrijjongis
(1976,p.171).
(3)Deindrukbestaatdatvanafde15eeeuwdewaterstaatkundigesituatierondom 's-Hertogenboschzienderogenverslechterde.HetBosscheBroekstondregelmatigonderwater.Erwordt
danalgesprokenvanboerderijeninhetBosscheBroekdieverhoogdwarenaangelegd.Debesprokendijkwastegenditwater
gericht.VanMinderhout (1976,p.164e.v.)geefteentoenemendaantalvermeldingenvandijkdoorbrakenenwateroverlast.
Alleeninde18eeeuwlijkterminderschadedoorwateroverlasttezijnaangericht.
(4)ZoisdebebouwingrondhetkloosterBazeldonk rond1900
geheelverlaten.
(5)VanMinderhoutverwijsthetontstaanvanDenDüngenop
driedonkennaarhetrijkderfabelen,maarhoewelinde14e
eeuwgrotedelenvanDenDüngenontgonnenzijnhoeftditniets
tezeggenoverdeoorspronkelijke(r)locatiefactoren.Dankomendedonkenmogelijk/waarschijnlijk tochweeromdehoek
kijken.
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DIESSEN
(1)InhettoponiemDiessenligtderelatiemetdewaterloop
deDiessenopgesloten.Gysselingbrengtdeoud-Germaansewaternaam 'deuson'inverbandmetdeRomeinseHerculesverering
("HerculiDeusoniensi").Inde8eeeuwisersprakevande
villaDiessenbijhetriviertjedeDiessen.('....villamque
vocaturDiosnainpagoTexandriosuperfluvioDigena.'Digena
iswaarschijnlijkeenafschrijffoutvan'Dizena' (O.M.,p.
13-15).
(2)TochisdezevillaDiosnanietzondermeergelijktestelenaanhethuidigeDiessen!Vooraldoordenaamskoppeling
riviernaam-nederzettingblijftdemogelijkheidbestaandatde
schenkingenaanWillibrord (gedeeltelijk)ergensanderslangs
deoevervandeDiessengesitueerdzijn(totzelfsaan's-Hertogenbosch toe!).Smulders (1952d,p.72)plaatstdeschenkingenwelbinnendecirca1000voorheteerstvermeldeLaatbank
Diessen.DezelaatbankomvattevolgenshetEchternachsecijnsboekvanDiesseno.a.goederenteVeldhoven,Oerle,Oirschot,
Eersel,Diessen,Hilvarenbeek,KasterenbijHogeloon,Poppel,
Weelde,Bladel,MierdeenzelfsAlphen.Daaronbekendiswaar
deoudeDigenä/Dizenaheeftgestroomd,welkestroompjesdeze
naamhadden,blijftonzekerheidoverdelocatievandeschenkingenbestaan.InnavolgingvanVanderAa(p.329)vermeldt
Ruhe (1954b,p.85)dat'tHooghuisvolgensdeoverlevering
vanoudsinrelatiestondmetWillibrord.
Deabdijkreegzeechternietinbezit. 'Tongerlohieldde
kerkvanDiessenenAlphena.h.w.inleen.(...) Iederenieuwe
abtvanTongerlomoestdekerkenopnieuwvandeabdijEchternach 'verzoeken'.' (O.M.,p.408-409).
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*DON'GEN
(1)Opdezerugzijnverschillendearcheologischevondstengedaanwaarvandeoudstedaterenuitdeprehistorie,variërend
vanvuursteenvondsten totschervenuitdeIjzertijd.Dejongstevondstenzijnmiddeleeuws (Verhagen1977,p.93e.V.).
(2)Omdeoverigeakkerstegenhetzandtebeschermenwerden
zeomheind.DitcomplexheetnunogdeHeiningen (Merkelbach
vanEnkhuizen1949,p.103).
(3)Eendeelvandezevaartiswaarschijnlijk identiekmetde
huidigeloopvandeDonge.Doordeoverstromingenvande15e
eeuwmoetdevaarthiertotrivierzijngeworden (Leenders
1983a,p.56).
(4)Ditvoornemeniswaarschijnlijkweluitgevoerdwantin
1561werdeenbundergrondteDongenverkocht '...tenbehoeff
vanJonckerDiederickvanGrevenbroek,omdaerdooredievaert
temoghengraven...' (VanderHammen1914,p.81).
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*DRUNEN
(1)In1232hadDiederikvanAltenaDrunenafgestaanaande
hertogvanBrabant (O.M.,p.230).
(2)UitdecontextvanditstukwaarinPhilips,koningvan
Frankrijk,uitspraakdoetingeschillenoveraansprakenophet
landvanHerpen,Oijen,Megen,BaardwijkenHulten,blijktdat
hethieromhetleengoedHultengaat-zoalsookHermansaanneemt-ennietomHultenindegemeenteGilzeRijen.
(3)Alseengebiedeenmaalgaatverstuiven-endatisinde
LoonseenDrunenseDuinenzekerhetgevalgeweest-kaneen
oorspronkelijk reliëfinrelatiefkortetijdonderditstuifzandverdwijnen.Zelfseenomkeringvanhetreliëfismogelijk.Inhetgebiedzijnenkelejong-PaleolitischeenMesolitischenederzettingenaangetoond.Dezezijngewoonlijklandschappelijkgesitueerdopeenhoogtelangseenwaterloop.
Onderanderedoordezeomkeringvanhetreliëfblekeninde
natteherfstenwintervan1965-1966oudebewoningsplaatsen
bijnageheelonderwatertestaan,terwijldeomgevingdroog
lag(Verhagen1979,p.32).Vooreenmogelijkgedeeltelijke
veenbedekking"vandeLoonseenDrunenseDuinenpleiteenuit
boorgegevensaangetoonde leemlaagdiezichovergroteafstand
ondiepindebodembevindt (Verhagen1979,p.34).Waterstagnatie-eennoodzakelijkevoorwaardevoorveengroei-konhier
dustenallentijdeoptreden.
(4)VanafdeoudekernvanDrunenwordthetontginningsblok
VoorsteVennendooreen 'zeine'gescheidenvandeAchterste
Venne.Dezezeine'swerdenalindeMiddeleeuwengenoemd.Op
dezepercelenwerdvroegerturfgestoken (Brandenbarg1981,p.
64).
(5)OokdeoudeverkavelingvanGiersbergen-mogelijkafkomstigvan 'geer1:puntigtoelopendland (Moerman1956,p.70),
meestalineengebiedmeteenregelmatigestrokenverkavelingwijstindierichting.In1312wordteenstukland '...sitoin
CrumvoertinpratisspectantibusadmonachosdeGhiersberch
dictiadieStrepe...'verkochtaandeabdijTerKameren(O.M.,
p. 1069-1070).Denaamvanhetkavel 'dieStrepe'(destrook)
isinditverbandveelbetekend.
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EERSEL
(1)In1923zijndekerkdorpenEersel,DuizelenSteenselherenigdinééngemeenteEersel (Boelaarsz.j.,p.15).
(2)Beex (z.j.,p.5-7)geeftineenarcheologischoverzicht
vanafdeSteentijdtot1976 (!) eenaantalvondsten,urnenveldenengrafheuvelswaarvanhetmerendeelgelegenisopde
eerderbeschrevendekzandrug.TussendekerkvanEerselen
SchadewijkisveelRomeinsaardewerkaangetroffen.Voorrecentearcheologischeluchtfoto-interpretatiewordtverwezennaar
Milikowski(1985,p.79-85,i.h.b.kaartp.83).
(3)In712/713wordteenschenkingaanWillibrordvandrie
hoevenmeteen 'sala'eneen 'curticle'endrie 'mancipia'met
vrouwenenkindereninEersel('...hocestinpagoTexandrie
locoEresloch...')inDiessenbeoorkond.In726/727schenktde
abtvanEchternachaanzijneigenkloostergoederenwaarvan
eendeeloorspronkelijkaanenige 'ingenuifranci'hebbentoebehoord.Daaronderbehoordeeendeelvande 'villaquevocatur
HeneslothinpagoTexandrio'.InditHeneslothwordtEersel
herkend (O.M.,p.13-15).
(4)Smulders (1962b,p.138-139en143)verwerptdeidentificatievandezedoorHodibaldgedaneschenkingmetHeezebij
Leende.VanditHeezeis,integenstellingtotdeHeesbij
EerseldatalscijnsgoedvanEchternachonderdecijnskring
vanDiessenviel,geenbindingmetEchternachbekend.
(5)Hetisnietexactduidelijkwanneerookhierdedirecte
bandtussenEerselenEchternachviadeabdijTongerloging
lopen.Uiteenoorkondedietussen1242en1269isgeschreven
blijktEchternachnogdirectezeggenschaptehebbenover(de
bestedingvan)detiendenin(Waalre,)Eersel (enValkenswaard)(O.M.,p.406-408).In1298neemtJanIIalsvoogdvan
deabdijTongerlodezeonderzijnbeschermingmeto.a.haar
bezitingente 'Yersele' (O.M.,p.680-682).
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EINDHOVEN
(1)Dereconstructievanhetnatuurlijklandschapisvoorde
grotebebouwdekommen,dusookvoorEindhoven,vooraldoorhet
ontbrekenvangegevensovergrondwatertrappen,meerspeculatiefdanvoordeniet-bebouwdegebieden.Zesteuntvooreen
grootdeelopinterpretatievanoudekaarten,tebeginnenmet
dekaartvanVanDeventervanca.1550(o.a.gereproduceerdin
TopsenVerschueren1965,p. 44).
(2)vervalt.
(3)HettoponiemEindhovenduidtnietopeenoorspronkelijke
oudstenederzettinginderegio,maarisgegevenvanuiteen
ouderecentraler(opeen'droogte-massief')gelegenbewoningsconcentratie:hetbetekentdaneenmarginaalgelegen (complex)
boerderij(en)aanheteindvandedrogeregronden.Vanuitdit
oogpuntengezienhetoorspronkelijk landschapkanzowelnaamgevingvanuitWoensel,alsvanuitGestelhebbenplaatsgevonden.
(4)Oudevermeldingen;
Woensel(-lohaam):1107;deabdijvanSt.Truidenbezito.a.
het '...altaredeGunsela...' (O.M.,p.53-54).
Blaarthem(-heemnaam):eind12eeeuw;schenkingaandeabdij
Postelgedaanw.o. '...inBlaartheim...'(O.M.,p.107-114).
Gestel (landschappelijk toponiem):1268;overdeverkoopaan
deabdijPostelvaneenallodium (eigengoed)teGestel,nl.
eenhoevelandsgenaamdTenPutte (O.M.,p.400).Gennep(-apa
naam):1253;'Ghenepe'(O.M.,p.331-332).
Tonqelre(-lonaam,zieMoerman1956,p.236):1244;over
vruchtgebruikvantiendente'Tonghere'(O.M.,p. 278).
Stratum(-heemnaam):indeHogeMiddeleeuwenslechtsenkele
onduidelijkecognomina.
Strijp (=streep?,N.G.NXI,p.111):1303;JanIIvanBrabant
verkooptaandeliedenvan'Stripe'gemenegronden (O.M.,p.
772).
Zeelst (?):1297;JanIIvanBrabantgeeftgemenegrondenuit,
o.a.aandeliedenvanZeelst (O.M.,p.670-671).
(5)Enkelearcheologischevondstenduidenook ophoog-middeleeuwseoorsprong.Kakebeeke (1953,p.59-64)beschrijftde
vondstvaneenknuppelweginEindhoven,dieopgrondvan
schervenmateriaalopomstreeks1350wordtgedateerd '...toen
deSt.Catharinakerktotkapittelkerkwerdverheven'.Deze
knuppelwegenduidengewoonlijkopeennatmilieu!
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ERP
(1)DitErthepeismogelijkeeen-apaofwaternaam,zoals
GorponderHilvarenbeek.HeteerstelidErth(aard?)ismoeilijkertedoorgronden.
(2)Hetpatronaatsrechtvandezekerkwasnietinhandenvan
eenkloosterofanderereligieuzeinstelling,maarvanleken
(VanVeen1923,p.65).Deoudekerkisin1843afgebroken.
VerheestekentinzijnSchetsenboek (VanLaarhoven1975,p.
44)eenkerkgebouwintweestijlenmetlosstaande toren.Dit
zouhetgevolgzijnvaneeninfasendoorgevoerde,maarnooit
afgerondenieuwbouw.Deze 'kerk-in-overgang'isvervangendoor
eenwaterstaatskerk.
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ESCH
(1)Smulders (1959b,p.88)legteenverbandtussendegraven
uitdeRomeinsetijdendelaterebenamingvandezelocatie.
DevindplaatsHoog-Keiterenwordtdoorhem herleidtotcauter
ofkauterenverklaardalsoudeakker '...dieweltotdemerovingische tijdteruggaat,'tWoordisafkomstigvanhetlatijnseculturaenbetekentbouwland'.Ineenlaterartikel
(Smulders1960a,p.66-67)wijsthijopeenaantalandere
cauter-toponiemenindeomgeving.InEschstammendeoudste
couter-vermeldingenuitde14eeeuw.
(2)Vandeoudekerkisalleennogde15e-eeuwse torenbewaard
gebleven (Kunstreisboek,p.555).Derestisin1826afgebroken(VanLaarhoven1975,p.28-29).
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GEFFEN
(1)ZelfsdetoponymievanGeffenisonduidelijk,misschien
betrefthethier een-heemnaam,watzoukunnenduidenop
vroeg-middeleeuwsebewoning.AandeanderekantvanOssligt
Berghem,ookeen-heemtoponiem.
(2) Dezegemenegrondenomvattenvolgensdegrensbepalingin
deuitgifteoorkondevan1298o.a.grondenbijVinkei,grenzend
aandegemenegrondenvanHeesch (O.M.,p.689-690).
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GELDROP
(1)In1921werddezelfstandigegemeenteZesGehuchtendoor
Geldropgeannexeerd.Alvanaf1811washetburgemeesterambt
vanbeidegemeentenvaakverenigd inéénpersoon.
(2)In1031maakto.a. 'Ghellendorp'deeluitvaneenschenkingvandebisschopvanPaderborn (O.G.Z.1,p.156).Dit
GhellendorpwordtdoorKuysten (1934,p.104)enMoerman
(1956,p.55)geïdentificeerdmetGeldrop.NochGysseling
(1960),nochdebewerkervanhetOorkondeboekvandeMeijerij
(O.M.)zijnbeideschrijvershieringevolgd.Immers,deomschrevenschenkingomvatgoederenbinnendeVeluwe-ende
midden-Nederlandse rivierregio.Opbasisvandezeoudevermelding 'Ghellendorp'verklaartMoerman (1956,p.54-55)het
toponiemGeldropalsgeld (onvruchtbareplaatsofpersoonsnaam)endorp,datveleverklaringenkentdieechteralleeen
intensieveremenselijke (agrarische)activiteitveronderstellen.
(3)DeoudedriebeukigekerkvanGeldropwerdopheteindvan
devorigeeeuwgesloopt (VanLaarhoven1975,p.106)envervangendooreenneo-romaans-gotischgebouw (Kunstreisboek,p.
559).
(4)HetKunstreisboek (p.559)beschrijft implicieteendateringvanvóór1616.VanderAa (p.508-509)geefteenaanwijzingvoordehoog-middeleeuwseoorsprongvanhetkasteel:
in1512ishetkasteel (deels)verwoestdoordetroepenvan
MaartenvanRossum.VolgensVerhagen (1946,p.12-13)washet
kasteelin1769zogoedalsonbewoonbaar.DeHeervanGeldrop,
bezittervanhetkasteel,gebruiktehet(danook)slechtssporadisch.
(5)Ditvaltafteleidenuithetvolgende staatje,datdesituatieca.1815weergeeft:
ZesGehuchten Geldrop
bouwland
343ha
hoornvee
355
wagens/karren 92
schapen
293

132ha (waarvan34habraak)
187
43
759

Dezegrotehoeveelheidschapenleverdedewolvoordewolnijverheid (Verhagen1946,p.37).
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GEMERT
(1)De:vrijeHeerlijkheidGemert,diebehoordeaanderidders
vande'Duitseorde,bezatderechtsmachtinallegraden
(Schepenbank1980,p.21).
(2)Otten (1979,p.16-17)bestrijdtdevisievanBrokken
(VariaHistoriaBrabantica5)datuitdezeoorkondezoublijkendatDiederikzijnallodiaalgoeddeeldemetdecommandeur
endebroedersvanhetDuitseHuis. 'Brokkenkonkludeert (...)
toteenpositievedaadvanscheidingendeling,uitgegaanvan
DiederikvanGemert,waardoordeDuitseOrdezichheeftkunnen
vestigenopallodiaalgoedvandeoudeherenvanGemert.'Ottenopteertnietvoor 'delenmet'maar 'ingedeeldeeigendom'
bezitten.DeDuitseOrdeblijktimmersalin1249zichin
Gemerttebevinden.
(3)In1271zietJanIvanBrabantafvanalleaansprakenop
dehogeenlagerechtspraakoverGemert.Dezekomentoeaan
hetDuitseHuisèndeheervanGemert (zievorigenoot).Als
voorwaardevoordezeerkenningstelthijdatalleenhijals
hunvoogdgekozenmagworden (O.M.,p.418).
(4)'...datonseheerlyckheytvanGemertinder (...) parochie
(BakelenDeurne)gelegenalsooverrevanderparochiekerke
vanBakelendevanDornenverscheydenendeaffgesteltis,dat
onseondersaten (...) daaromenomSonderlingenoodevanwater
tusschenbeyde (...) dicwilsseerswaerlyckconnencoomen...'
ofeengroteomwegmoetenmaken (VandenEisen1896,p.169).
(5)DeoudstedelenvandehuidigeparochiekerkvanGemertdaterenuitde15eeeuw,evenalsdekelderverdiepingvanheternaastgelegenkasteelvanGemert,devroegereCommanderijvan
deDuitseOrde,welkeomstreeks1400isgebouwd(Kunstreisboek,p.559).
(6)IndezeuitgifteblijktdatdeDuitseOrdein1421bezit
degoederenHavel (Heuvel?),tenBroeck,Middelschoit,Nuwer
HuysenenGrotel,datdanmogelijknognietverdeeldisin
VoorsteenAchtersteGrotel.DitGrotelligtnogopdekaart
vanVerhees (1794)alseengeheeldoorheide/veenomgevengeïsoleerdgoed.Ookworenhiergoederen 'diedesaldenDederix
vanGemertwaeren'genoemd,o.a.hetHoffguetenhetgoedde
Ospdonk (Esdonk).
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*GILZERIJEN
(1)IndeBaronievanBredabezatendemeesteschepenbanken
slechtsdemiddelbareendelagerechtsmachtalsgevolgvan
eensterkgecentraliseerdemachtsuitoefeningvandestadBreda
(Schepenbank,p.17).
(2)TennoordenvanRijen,tegendegrensmetDongen,wordtin
1425eenmoergebiedvanca.440haaandeinwonersvanRijen
uitgegeven.DezeuitgiftewordtdoorBrandenbargindetegenwoordigeRijenseBossengesitueerd.Langsdegemeentegrens
wordtvoor1416algemoerd:hetmoervaartenstelseldaarwordt
ookvoor1416gedateerd (Leenders1983a,p.58).
(3)Rijenkomtvanafde14eeeuwindebronnenvoor.HettoponiemkansamenhangenmethetbeekjedeRieofRijt(Knippenberg1956a,p.18)enisdanverwantmetdenaamRiel.Het
heefttot1524deeluitgemaaktvandeparochieGilze,waarna
heteenzelfstandigeparochieisgeworden.(Juten1927,p.
152).DeinwonersvanRijenkregenin1425vandeheervan
Breda '...devliegendevenne (?)achterdenReydedathen
grootescadebegonste tedoenemetvliegen...1.Hetwerdonder
hen 'gesmaelde'eld'(Juten1927,p.152).Volgensdezeschrijverwerdendezezandverstuivingendoorbebossingvastgelegd,
maardeinditverbandgebezigde term 'bebouwen'betekenteerderinruimerezin 'incultuurbrengen'(VerwijsenVerdam
1885,p.1402-1403).
(4)ArcheologischevondstenteHulten-waarondereenputopgebouwduitplaggenmeteenbodemgesteldopeenwagenwielbevatten12e-eeuwsmateriaal.InVerhoven-datdoorSteegh
(1978,p.47)alsonderdeelvanhetoorspronkelijkdomeingoed
teGilzewerdherkend-leverdenopgravingenvergelijkbareresultatenop:ookeenbeplagdeputmet12e-eeuwsmateriaal
(Gooren1960,p.69).Mogelijk isHultendenaamgevervanhet
in1334genoemde 'leengoedvanHulten'onderDrunen (zieDrunennoot2).
(5)DeouderdomvanMolenschot isonduidelijk.De9e-eeuwse
dateringvanvanderAa (p.177)kannietmetfeitenworden
gestaafd.Circa1425wordt '...datMoelenschotinddiemoeien
totGilse...'genoemdineenopgavevaninkomstenvandeAbdis
vanThornindeheerlijkheidBreda (Cerutti1972,p.105-106).
In1614blijktMolenschoteenkapeltebezitten.Dezekapel
dateertvermoedelijkuitde15eeeuw (Kalf1912,p. 239-241).
(6)(HetvolgendenaarMosselveld 1960,p.154-179).Hetgoed
Valkenbergbestondreedsinde14eeeuw,maarismogelijknog
ouder.Erwerdoverdezebezittingennamelijk 'voogdgeld'betaald,datteruggaatopeenovereenkomstuit1243tussende
abdisvanThorn-deeigenaressevanhetgoed-endeheervan
Breda.Indeloopvandetijdishetgoeddoorontginningvergroot,waarbijherbebossingvandeheideeensteedsbelangrijkerplaatsginginnemen.Inde18eeeuwbestondereentesta-
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menta:irebepalingwelke gedurende 30 jaar na de doodvan de
erflater geenbomenvan het inmiddels tot landgoed geworden
bezit gekaptmochten worden.Tegen het eindvan de 18e eeuw is
de agrarische bedrijfsvoering -na eenperiode vanverwaarlozing •-aanzienlijk verbeterd en zijn nieuwe ontginningen tot
stand gebracht.De lagemoerassige delenvan het landgoedwerdenvanbroekbos ontdaan,van afwateringssloten voorzien en
totwei-enbouwland ontgonnen.Dehogere stukken heide werden
met dennen,o.a. larix (!),en ander houtgewas beplant.Ook
werd een groot aantal loofbomen ophet landgoed aangeplant. In
1781 koopt 'ditprototype van een energieke 'modern-agrarische' landjonker' dehoeve deAard tennoordoosten vanValkenberg. Daarwordt 30bunder dennebos aangelegd.
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*GOIRLE
(1)NalangmetTilburgverbondentezijngeweest-inde14e
eeuwwarendebeidedorpenverenigdindeHeerlijkheidTilburg
enGoirle-werdin1803Goirleeenzelfstandigegemeente.
Echterpasin1812werddegrensscheidingmetTilburgdefinitiefvastgesteld '...gevormddooreenriviertje,loopendevan
deOudeLeijnaardeLeij,vervolgensdooreenstroompje,genaamddeKatsbocht...' (Janson1953,p.37-38).
(la)DenaamGoirle-deoudstevermeldingin1215isGorlewordtdoorGysseling (1960,p.415)afgeleidvanhetGermaanse
'gura'=moeras+ 'lauha'=bosjeophogezandrug.Detegenstellinghoog-laag,droog-natisdusvervatinhettoponiem.
(2)Dezelandschappelijke situatiehangtsamenmeteenbreuklijnindeondergronddievanuithetzuidendewaterscheiding
tussenDongeenDiezeinleidt:deLeijbuigtnaarhetnoordwestenaf,omuiteindelijkuittelopenindeDonge,terwijl
deKleineLeijendeLeijopdegrenstussenGoirleenHilvarenbeeknaarhetnoordoostenrichting 's-Hertogenbosch
stroomt.
(3)OpdeRechteHeideiseenaantalprehistorischegrafheuvelsonderzocht,waarondereenvooronslandbijzonderezogenaamde 'bell-barrow',eengrafheuvelmeteenringwalomgeven.
Restenvanveeljongerebijzettingenwettigenhetvermoeden
dateenvandezeoudegrafheuvelsalsGalgenbergisgebruikt.
OpdekaartvanVerheesuit1794heetdeheidedanookdeRegt
Heide,plaatswaarwerdrechtgesproken (Klok1977,p.
295-302).
(4)Toenin1896deoude15e-eeuwsekerkwerdgeslooptomvervangentewordendooreenneo-gotische kerkvanJosCuijpers
zijndefundamententeruggevondenvaneenkleinergodshuisdat
doorCuijperswerdgedateerdalslle-eeuws (Janson1953,p.
15).Overeventuelevoorgangersvandezekapelisnietsbekend.
(5)MogelijkisAbkoven ('Abtshoven1)genoemdnaardelanderijendiedeabdijvanTongerlodaarinbezithad.Uiteen
oorkondevan1298blijktdeabdijTongerlobezittingenin
Goirletehebben (O.M.,p.680-682).HetHuisterLoo,een
vroegerjachthuisvandeHertogenvanBrabantdatinWOII
werdvernield,wasmogelijkoorspronkelijkeendaarbijbehorendehoeve (Janson1953,noot 64a).
(6)Dezewijkgaat terugopdehofstede 'terVenne'dieinde
13eeeuwalwerdgenoemd (Janson1953,p. 15).
(7)Denaamhangtsamenmetdenoodkerkdienadereformatie
in1650doorTilburgsekatholiekenopSpaansgrondgebied-net
overdehuidigeNederlands-Belgische grens-werdgebouwd.
DezestreekheettevanoudsherSteenvoirt.DeabdijTongerlo
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hadtotca.1590hetgrootstedeelvandegrondeninbezit.De
staatconfisceerde inde18eeeuwdeinmiddelsinhetbezit
vanhet:bisdomvan 's-Hertogenbosch gekomengronden,waarna
dezewerdenverkochtaanVanHogendorp,heervandeheerlijkheidTilburgenGoirle.Dezeheeft,evenalszijnopvolgers,
grotebebossingsactiviteitenontplooid.Deheidegrondenrondom
Nieuwkerk,dieingemeentelijkeigendomwaren,zijninde20e
eeuwbebost (Janson1953,p.70-81).
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*GRAVE
(1)In1334wordteengrensscheiding tussenhetLandvanCuijk
enhetLandvanRavensteinineenoorkondevastgelegd.Een
eerderontstaangrensgeschilwordtopgelostdoor"eenengoeden
overman".Dezebepaaldedegrens"...vandendyck,daarKoppen
soonplagttewoonen,dengravedaarin 'tgescheytteleggen,
diedaarnevengegravenlag.VandaaropdenHam (bijdeHampoortteGrave)stakhyeenenpaalvandenweg (...) envan
denpaalweeshyvoortdooreenquaatdootvenne,dathyniet
gerydenenkonde,opeenbeek.(...) Diebeekreedhyvoortop
totKalrenoort (Kouwenoord)toe,en(vandaar)reedhyaande
Graspeelopeenenwatergang,geheetendenRaam (deHogeRaam),
diedoordenGraspeelloopt,alsooverrehydengerydenkonde,
dienoghuydendesdaagsdaardoorloopt (...) ensetteden
watergangdaartoteenpaal (grens)".HetLandvanRavenstein
enhetLandvanCuijkzouden '...toteeuwigedagendaarmede
gescheyden (...) syn'(Hermans1850I,p.77-79).
(2)HetPeelgebiedvormtinwaterstaatkundigopzichtgeeneenheid.Slechtsdeoostelijke flankvandePeelhorstwatertaf
naarhetLandvanCuijk (VanDiepen1968,p.115).
(3)Escharenwordtafgeleidvan 'aski'=esen 'haru'=zandige
heuvelrug (Gysseling1960,p.332).Velpkomtvan'felw-apa'
=wilgenwaterofvaalbeek (Moerman1956,p.242).Inde14e
eeuwwordtdenunogbestaandeSchotsestraatbijGraveals
'indieSchoten'vermeld.Ookditzeeroudetoponiem-in1319
komtdefamilienaam 'vandenSchoten'voor-duidtopeenoorspronkelijkhooggelegenlandschappelijke situatie (Douma1968,
p.76).Eenschoot('skauta')iseenhoger liggendelandtong,
dieuitsteektineenmoerassiggebied (Gysseling1960,bijv.
p.115).
(4)Bijontgrondingswerkzaamhedenvaneenzandkop 'dehoge
Burcht'langsdeRaambijEschareniseenaantalopmerkelijke
Romeinsevondstengedaanwaarondereenbronzenplaat,mogelijk
eenTabulaPatronatus.Dezetabulawijstophetbestaanvan
eengroterenederzettingindezeomgevingrond50naChr.:
Nijmegen,Keulenof ...?(Kooien1980,p.28).
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*'s-GB;AVENMOER
(1)'...salelchovewesenbreetvierentwintichroeden(en)
lanckvierhondertroeden...'
(2)Deexcentrischeliggingvandit15e-eeuwsekerkje,metingebouwde,watvroegeretoren (Kunstreisboek,p.562),tenopzichtevandestrakkeontginningsasparallelaandeDonge,
geeftzichtopeenmogelijkeeerderebewoningsfase:ontginningsboerderijenopveenterpjeslangsdeDonge,diezichpas
secundair (duslater)langsdejongereweghebbenaaneengerijd.Ditverschijnselwordtsteedsmeerinhetwest-Nederlandseveengebiedgeconstateerd (hieroverbijv.Bos1988;De
Bont1988).
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*HAAREN
(1)Dooreendoorgraving (?)bijCromvoirtvondafwatering
plaats,viadeBosscheSlootophetBosscheveld,eengebied
datvelemaandenperjaarwerdgekenmerktdooreenstagnerende
afwatering.Ditwerdveroorzaaktdoordewateroverlastvan
Dommel,AaenBeerseMaas.
(2)In1147en1186nemenachtereenvolgendepauzenhetSt.
JanskapittelteLuikonderhunbeschermingenbekrachtigenzij
deaandezeabdijgedaneschenkingen.Hierondervaltookde
'ecclesiamdeHares'.DeschenkingvanHaarenblijktechter
eenjongere toevoegingindeovergeleverde oorkondetekstte
zijn (O.M.,p.78-81;135-136).Ineenoorkondevan1228waarineengeschiltussenhetkapittelvanSt.JanteLuiken
WillemvanGesteluitdewegwordtgeruimdissprakevan
'Hare' (O.M.,p.219-220).
(3)DitBelveren,nietteverwarrenmetBelverenonderBerelicumofBalsvoortonderOisterwijk,omvattedeoostelijkehelft
vandeparochieHaaren. 'Hetiseen 'dorp'metgehuchten,met
eigen 'gemynackeren'(...) DegehuchtenenbuurtenvanBelverenliggenrondomdeBelverse akkers,nl. 't Eind,deBelversestraat,deHeesakkers,deNoenes (='Nuwenhuys')ende
Roonsestraat'(Smulders1951b,p.37-38).
(4)DetoponiemenBelvert enGevertzijninhunachtervoegsel
verwant,wantProduktenvande19e-eeuwse,meestHollandse
kartografen.OudevormenzijnBelvereenGever (Smulders
1951b,p.38).
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HEESCH
Hendriks (p.88)meldtopgezagvandebouwkundigeConstant
Leurs,diezichbaseerdeop18e-eeuwseafbeeldingenvande
oudekerk,datdezeomstreeks1400wasgebouwd.Detorenwas
nogouder,wantgebouwdindeRomaansebouwstijl.
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HEESWIJKDINTHER
(1)KasteelHeeswijk ligt,zoalszoveelkastelen,opdeovergangvandroognaarnat,aanderandvandedekzandzone.
(2)Gysseling (1960,p.269)geeftdevolgendenaamsverklaring: 'lausa'(vals)+ 'broka' (moeras).
(3)In1139bekrachtigtpausInnocentiusIIalleschenkingen
aandeSt.Servaaskerk teMaastrichtgedaan,waaronder
'ecclesiamdeDintre' (O.M.,p.65-66).DeaanSt.Servatius
gewijdeparochiekerkisin1440ingelijfdbijhetkapittelvan
St.Jante 's-Hertogenbosch (VanVeen1923,p.65).
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HEEZE
(1)DegehuchtenCreijl,RulenhetOudeKerkhof (Edelmanen
Edelman-Vlam1958,p.9)zoudenindezevisiedeTeilwüstungen
zijnvandeoudstebewoningskernen.Alleendoorarcheologisch
onderzoek terplekkekaneeneventueleverplaatsingworden
aangetoond.DeplaatsnaamGinderover,aandeoverzijdevande
Aa,geeftaandathetgehuchtrelatiefjongerisdan,enmogelijkgestichtisvanuitdenederzettingHeeze.Eenabsolute
dateringkanbijgebrekdaarvanvoorHeezeooknietaanGinderoverwordentoegekend,maareenmiddeleeuwsedateringis
nietbijvoorbaatuitgesloten.
(2)HoeweldeoudstevermeldingvanHeezeuit1172inhetcognomenHerbertdominusdeHesegeenduidelijkheidverschaft
overhetbestaanvaneenversterkthuis,zouuiteenoorkonde
van1203blijkendatzoweldegraafvanGelrealsdehertog
vanBrabantrechtenophetkasteel (ofdeheerlijkheid?)hebben (MartinenTromp1982,p.126).Camps (O.M.,162-163)
merktnujuistoverdezeoorkondeopdathetnietduidelijkis
overwelk 'hees'hetindeze,overigensverderookonduidelijkeoorkonde,gaat.DeidentificatiemethetkasteelvanHeeze,
oftewelhethuisEymirickisdanookgeenszinszeker.
(3)In1172verkooptdeheervanHeezeeendeelvanzijn
grondgebied,grotendeelsgelegenindehuidigegemeenteMaarheeze,aandeabdijAverbode.In1285 (of1286)krijgthet
conventKeizersboschhetpatronaatsrechtvandekerkenvan
HeezeenLeende (O.M.,p.515-516;Nederlandsevertalingvan
dezetweeoorkondenbijMeindersma1911,p.10-11).
(4)In1440wordtditaldusomschreven: 'Itemzoehebichdair
dieheydenendediegemeyntedieickdengebuerenlategebruyckenomhaerebeestendairoptegaeneendetemayenedair
vorresijmijschuldichzijntegevetelckedrieoftvier
jaereeneghifteoftebedegelijckendealsoegrootalsmenmet
henliedenoverdragencan'.Degebruiksrechtenopdeheide
werdtelkensvooreenperiodevan16jaargeregeld (Meindersma
1911,p. 30).
(5)Beschrevenwordt '...eenderhofstadtmittenhuysenende
boomendaeropstaendeendedengravendaeromgaende,mitter
weydenendeeenencleynenbosschelkendaerachteraenligghendegheheytenthuysvanEmerickgheleghenteHeze;endeeenanderbosschelkengheheitenMerleboschgheleghenaendiemoeien
(...) sekerebeempdengheheetendieBrobake.Itemdencleynen
beempt (...) sekerewijversendeanderevischerien,waranden
(dieweerdisjairlicsomtrentlic(200)conynen),dehoutschat,heyden,gemeynte,torvenne...'(Meindersma 1911,p.
15-16)..
(6)'Ophetgrondgebiedderheerlijkheidbevindtzichde
grooteheidetusschenEindhovenenHamond.Zijisviergroote
urengaanslangenzeereenzaam.Menzieterniet,danvanuur
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totuur,eenehutteofkleineherberglangsdengemeenereiweg
staande,diemetdenaamenvaneerste,tweedeenderdehutte
vanelkaarwordengescheiden.Ookworddeeerste,naastbij
Eindhoven,Aalster,detweede,deLeender,endederdede
HamondscheHutgeheeten.Zoodramendeeenevoorbijgegaanis,
krijgtmendeanderein 'toog,gelijk,bijdonkereavonden,
hetligtdatdoordebewonersdezerhuttenontstokenword,
wantdezelvehuttenalsware totbaakendienen,omnietvan
denregtenwegaftedwalen'.DeAalsterhutdateertvanvóór
1720.Bijoorlogsgevaarmoestendehuttenwordenafgebroken
(Meindersma1911,p.52).
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HELMOND
(1)HetkasteelCroymethaargrondgebiedhoordevroeger(kerkelijk)totAarle.HetispaslateronderStiphoutgekomen,
waarhetca.1850nogtoebehoorde.Tegenwoordigvalthetweer
onderAarle-Rixtel.
(2)De2üuid-Willemsvaartvolgthiergrotendeelshet(oer)dal
vandeAaenwordt (dusook)inHelmondtotombuigengedwongen
doorhetwestelijke 'droogte-eiland'aldaar.
(3)Gysseling (1960,p.471)noemtdezevermeldingineenmidden12e-eeuwsekopie.
(4)In1155beoorkondtdebisschopvanLuiko.a.deoverdracht
vangoedereninofbijStilpottaandeabdijFloreffe(O.M.,
p.93-95).
(5)PausAlexanderIIIbekrachtigtin1179schenkingenaande
abdijFloreffegedaanwaaronderdecuriavanHelmond.
(6)HoewelVanVeen (1923,p.66)destichtingvanhetkloosterBinderenóp1231stelt (hijsluithierbijaanbijeenoude
traditie,dieindatjaareenwonderbaarlijke reddingvande
laterstichteresvanhetkloostereneenbijbehorendebelofte
alsredenvoordestichtingaanhoudt),iseenlaterestichtingsdatumwaarschijnlijker.In1238wordttoestemmingverleendvoordebouwvanhetklooster (O.M.,p.266-267).In
1244wordendoordestichteres goederenteBinderengeschonken (deBinderscheHoeven?)omdebouwvanhetkloosterte
financieren (O.M.,p.278).Nogin1245verleentdeSt.
LambertusabdijteLuikgoedkeuringaandeonderneming(O.M.,
p.291-292).Pasuiteennieuweschenkingvandestichteres
uit1246blijkthetkloostergebouwdtezijn.Zeschenkto.a.
degrondwaarophetkloostergebouwdis,eenbroeklandmetbos
nabijhetkloostertussendeBakelscheAaendemolen'Schepstal' (Scheepstal).DitSchepstalwaseenEchternachsgoed,
datdoordeHerenvanHelmond inleenwerdgehouden.Delage
natteliggingechtermaakthetnietwaarschijnlijkdatdit
eigendomdateertuitdeVroegeMiddeleeuwen,tenzijalsonderdeelvaneengrotergeheel.
(7)HetvolgendenaarHeeren1924,p.19-23;KransbergenMils
1979,p.194-195.
(8)In1490duiktdeveldnaam 'Doudehuys'indebronnenop.
In1603heethet 'hetoudhuisofteKeieneeuwsels',watkan
duidenopfundamentrestenindeondergrond.Eenverkoopvan
eenbeemdin1501geefteennaderelocatie,wantdezebeemd
'DeSchaut'isgelegen 'indeHaghe,naastdeerfenisdes
herenvanHelmond,geheten 'tOudeHuis,streckendevande
rivierdeAatotaandestraat' (Heeren1924,p.19).
(9)In1856isdezeoudekerkgrotendeelsafgebrokenenver-
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vangendooreenneo-gothischbouwwerk (VanLaarhoven1975,p.
98-104).In1682washetpatronaatsrechtvandezeoudekerk
overgegaanvandeabdijFloreffeopdeabdijPostel(Frenken
1928,p.59).
(10)DeoudeaanSt.Trudogewijdekerk,dietercollatie
stondvandeSt.PetrusabdijteCortesheim (VanVeen1923,p.
69)werdinhetbeginvande19eeeuw,opdetorenna,afgebrokenwegensverval (zieCuijknoot4).
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*HELVCIRT
(1)In1560werdHelvoirtdoorPhilipsIIalseenheerlijkheid
verpand.In1657echterwerdhetafgelost '...enwerdtoen
wedereenStatendorp.' (VanderAa,p. 409).
(2)WaarschijnlijkkunnenwehieranaloogaandeDrunensesituatieenaansluitendophetveengebiedonder 's-Hertogenbosch
DeMoerputtenookeenveenbedekkingaannemen.Mogelijkisdit
veengebiedzelfsontgonnengeweest,maarditonttrektzichaan
onzewaarnemingdaarhetgebieddoorlatereontwikkelingengeheeltot 'onland'isvervallen.Doordeaanlegvan (ofdedefinitievevastleggingvanhetbinnenpoldergebiedvanVlijmen
doorophogingvan)deHeidijk isditveengebiedalshetware
buitengedijkt.
(3)In1797heethet '...datdeArme [teHelvoirt]hebbende
zeekerperceelmoerveld [...] in 'tKerkenbroek [en]datvan
ditperceeldeArmenimmereenigerevenuenhebbengetrokken,
maarookomuittemoerengeenvoordeelkanhebbenzonder
vooraffgrootekostentemaken'.Inhetbeginvande20eeeuw
isdooreenverbeteringvandeontwateringhetKerkbroekvoor
deveeteeltgeschiktgemaakt.Voordietijdstondendegronden
bijnahethelejaargeheelofgedeeltelijkonderwater(Van
Iersel1960,p. 8).
(4)DenaamHelvoirtgeefteenaanwijzingoverdeoorspronkelijkelandschappelijke situatie.Hetmeestvoordehandliggendisdebetekenis:'nederzettingliggendaanderandvan
hogeregronden',vanhetGermaanse 'halu-'=afhellend+
'furdu'=doorwaadbareplaatsineenbeek (Gysseling1960,p.
472).Tochisvoorzichtigheidhiergeboden.Vooralhettoponiem 'hel'heeftverschillendebetekenissen.Naastafhelling
kanermeebedoeldworden: '...hogeofdiepe (!) plek(de
laatstevaakdrassig [veen]ofmetwaterbedekt [uitgeveend?].
Debetekenissenzijnvaakniettescheiden,temeer,omdat
'nil'en 'hul'debetekenisvanhoogtehebbenen 'hol'dievan
laagteheeft'(Moerman1956,p.96).IndevorigeeeuwopteerdeVanderAa (p.408)voordeafleiding 'hil'of'hille'
"...hetwelkeenenheuvelofhoogtebeteekent".
(5)HoewelhettoponmiemHelvoirtwordtteruggevoerdopGermaansevormen (zienoot4)zaldenederzettingalszodanig
nietzooudzijn.HooguitheefterzichwatbebouwinggeconcentreerdbijdevoordedoordeOudeLeij/Broekleij.Ookde
vondst 'indeheide'vaneenRomeinsemunt (eenaureusvan
Agrippina)(Knippenberg1964a)duidthoogstensopdeaanwezigheidvaneendoorgaande routeoverdedekzandrugviadedanal
aanwezige (?)doorwaadbareplaats,maarnietnoodzakelijkerwijsopeennederzetting.In1192blijkterzelfsgeenkerkof
kapelaanwezigtezijn.Korthierna-inheteerstekwartvan
de13eeeuw-blijkthierintezijnvoorzien (O.M.,p.
207-208).VandehuidigeN-Hkerk-eenkruiskerkmetdriebeukigschip-dateerthetoudstedeeluitde15eeeuw.Hetisnu
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dekosterwoning.Ookdeietsjongeretorendateertnoguitdie
eeuw (Kunstreisboek,p.566).
(5a)DenaamGijselkomtin1296alalscognomen(afkomstnaam)
voor.Bijeengeschiloverdekerkelijkebedieningvande
kapelvanHelvoirtheetdeverliezerHendrikvanGijsel(O.M.,
p.646-649).Ineenhuwelijksactevan1444wordtgenoemd
"...eenhoevelants,gelegentotHaren,geheitenGeisel(Sasse
vanIJsselt1923,p.175).
(6)DegoederenGrootenKleinLaarsluitenaanopdeUdenhoutsesituatie (enkandaarvanuitgaandemogelijknadergedateerdworden?).Hettoponiem 'laar'duidtopmenselijkeactiviteitineenaldannietmoerassigbos (Beersnoot 3). In
Helvoirtwordtinde14eeeuwhettoponiem 'wedehage'regelmatigvermeld,bijv. '...pratumdictumdieWedehage inloco
dictoLeendonc (?)inparochiadeHelvoert...'ofdebeemd
'...diewehageindieSchoerstraet...'.In1380moetcijns
wordenbetaald"...vandenWedehou...1.Houwbetekent'een
plaatswaarmenhouthakt'.DusbijWedehageheeftmen'wede'
(BrabantsHeem 1950)gehaktofgehouwen (Smulders1953,p.
19).
(7)Mosmans (1932,p.19)geefteenaardigeverklaringvoorde
naamZwijnsbergen,nl."...eeneverschuurofzwijnenbergplaats
vanbijzondereomvang [...] vooreverfokkerijofzwijnenweiderij,een 'swijnaarde'of 'pascuumporcorum',welkelaatsebenamingendocumenteeluitOost-VlaanderenenDepartementPasde
Calaisonsnogbekendzijn".Dittoponiemkomtoverigensop
meerdereplaatseninNederlandvoor.Hedentendageisheteen
'kasteel'datnoggedeeltelijkomgrachtis.Detorendateert
mogelijkuitdelate16eeeuw.Inhetbeginvande19eeeuw
heeftereeningrijpendeverbouwingplaatsgevonden(Kunstreisboek,p.567).
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*'s-HERTOGENBOSCH
(1)Tot1795wasdeschepenbankvanEngelenHollandsterritoir
enbehoordeBokhoventotdebezittingenvanhetPrinsbisdom
Luik (Schepenbank1980,p.19-20).
(2)In 's-Hertogenbosch-Noordistijdensopgravingenvoorafgaandaandeopspuitingvanhetdaartevestigenindustrieterreineeninde3eeeuwverlatengroteIJzertijdse/Romeinsetijdsenederzettingaangetroffenaaneen 'verveendekreek'
(Janssen,1983a,p.22).
(3)Deverveningvanditgebiedispasinde18eeeuwgrootschaligeraangepakt.In1779wordtvermelddatmensedert
enigejarenhetveenuitbaggertentotturfbereidt.Deturf
werdin's-Hertogenboschafgezet.ZewasvanslechterekwaliteitdandeHollandse,watduidtopeenmeereutrofeveenvorming.
(4)Archeologischonderzoekuitgevoerd inhetcentrumvan
's-Hertogenboschheeftookaanwijzingenopgeleverdovereen
veenbedekkingrondomdeopeendekzandrudimentgelegenMarkt
(Zoetbrood1983,p.43).Dezeveenbedekkingisnietoverdeze
hoogteheengegroeid.Hierligtdirectophetdekzandeenlaag
humeusverspitzandmetaanwijzingenvoorboom-enstruikbegroeiingenrestantenvanRomeins-inheemsebewoning.Dedaaropvolgende laagbevathumeusvuilzandvandeoudstemiddeleeuwsewoonlaag,eind12e-13eeeuw (Janssen1983b,p.56-57).
(5)EnkelevandezevondstenzijnuitdeMaasopgebaggerdzodatoverdeoorspronkelijke locatiegeenzekerheidbestaat.
OokbijBokhoveniseen4e-eeuwsebaggervondstgedaan
(Henderikx1983,p.158).Erzijnoverigenszelfsstenenartefactenvanmeerdan200000jaargeledenontdektinbijEmpel
uitdeMaasopgebaggerdmateriaal (Verhagen1984,p.5e.V.).
(6)WordtEmpelinde9eeeuwnoggeachtteliggeninTeisterbant("...inpagoTestarbantinvillaEmpele...")(O.M.,p.
23-24),ineenfalsumdatvoor1169isopgesteld,maardat
gedateerdisinde10eeeuwwordtEmpelindegouwTaxandrie
gelocaliseerd "...superfluviumVuerbena...".Dezenogniet
gelocaliseerdewaterloopzouidentiekkunnenzijnmet(een
restant:van)genoemdeoudeMaasloop.
(7)Tussenhetzichopzo'n3meteronderhethuidigemaaiveld
bevindendeoudstebewoningsniveauenhetvroegmiddeleeuwse
grafveld,bevondzichopsommigeplaatseneenca.20cmdikke
laagstuif(?)zand (Jansen1983d,p.110-114), zodateenoudere
continuïteitvanbewoningnietzekeris.Blijkensdeaantallen
teEngelen,maarookteEmpelgevondenRomeinsemunten,moet
dezestreekgedurendedegeheleRomeinsetijdvanuitzonderlijkgrootbelangzijngeweest.
(8)Engelen,EmpelenOrthenzijnsuccessievelijkdoordeher-
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togvanBrabantaanzichgetrokkenineenpogingeenmachtsevenwichttebereiken tenopzichtevanhetwelzeernaderbij
gekomenHollandse territoir.Orthenwerdindeloopvande12e
eeuwverworven,Empelwerdin1201aangekocht,maarEngelen
konpasin1339uitinmiddelsGeldersehandenwordengeruild
enzoinBrabantsbezitkomen.Tijdenseenopvolgingskwestie
raakteEngelenechterdefinitiefaanHollandverbonden.Dit
zoutot1795zoblijven.
(9)HettoponiemVliedert,datkanbetekenen 'moerassigweiland'of 'plaatswaarvlierstruikengroeien' (Moerman1956,p.
249-250),komtalvoorineenarchiefstukuit1281waarinJan
vanHildebergen,rentmeestervanBrabant,enigestukkenland
'...inlocoquidiciturVliedertversusOrthen...'inerfpacht
uitgeeft (O.M.,p.474).Hettoponiem 'Fleodrodum',verwant
aanVliedert,komtechteralinde8eeeuwinNoord-Brabant
voor (Moerman1956,p.249).
(10)LangsdeMarktstroom-aandesteilenoordflankvande
pleistocenedekzandopduiking -zijnenkeleKarolingische
schervengevonden,waardoorhetnietonmogelijk isdatertoch
eenkleineKarolingischenederzettingisgeweest.
(11)In1185krijgt 'OrthendatnuBoschgehetenwordt'een
keure.Aangenomenwordtdatdezekeureinverbandstaatmetde
stichtingvandestad 's-Hertogenbosch(O.M.,p.127). Waarschijnlijkbestaatdenederzettingin1195al,wantdanwordt
bepaalddatdeinwonersvanhet 'novumopidumsupersilvam
iuxtaOrten'inhetgebiedvandegraafvanGelretolvrijheid
krijgen (O.M.,p.141-142).In1196wordtdoorkeizerHendrik
VIaandeburgersvandenieuwestad 'apudSilvam'tolvrijheid
opdeRijnverleend (O.M.,p.143-144).Tegenwoordigismen
geneigddestichtingvandestadtussenaugustus1194enfebruari1196telatenplaatsvinden.
(12)'Vandestadswallengerekend,eengroothalfuurinde
omtrekzietmenbijnanietsandersdaneffenevlaktezonder
geboomte.(...) Mendenktaltijddatdestadongezondzouzijn
doorhaarmoerassigeomgeving.Dezemoerassenbestaanmeerin
hetdenkbeeldalsindendaadenzijnuitdeoudeoverleveringenoorspronkelijk;thanszijndeselvezoogering,datze
haastingeenaanmerkingkomenomdedampkringeenigszinsonzuivertemaken' (Walkart1779aangehaald inSassevanIJsselt
1905,p.316en330).
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*HEUSDEN
(1)Ke;izerOttoIIIschenktin997enigebezittingenteHittinchusen (Hedikhuizen) aanbisschopNotkervanLuik(O.H.Z.
nr.71,p.44-45).DeinwonersvanHerpeta (Herpt)wordtin
1148doordeabtvanSt.-Truyenvergunteeneigenkerkte
bouwen,onafhankelijkvandeparochievanAalburg(O.H.Z.
nr.128,p.83),eenplaatsdiealindeVroegeMiddeleeuwen
eengrotebetekenishad (Hendriks1985,p.17).Deabdijvan
Werdenhadcirca983belangenteHasbenni (Heesbeen),zoals
blijkt:uittweeoorkonden (O.H.Z.nr.57-58,p.37-38).
(2)TennoordenvandeOudeMaaslageengebieddatindekroniekenvanBerne 'Vrote'genoemdwerd("...VillaBernain
insula,quediciturVrote...").Vrotebestondmogelijkalvoor
deGroteWaard.Inhetnoordenwerd 'heteiland'VrotebegrensddoordetoenmaligeAlm (VanBavel1962,p.273-274).
(3)Dezenieuwenederzettingmoestzichnogeenplaatsinhet
oudelandverwerven.In1386vermeerderdeHertogAlbrecht,
ruwaardvanHolland,destadsvrijheidvanHeusdentotaande
OudeMaas (Van'MierisIII,p.453).Daarvóórwerddestadsvrijheidbegrensddoordestadsmuur (Hendriks1985,p.18).
(4)In1605wordtgenoemdeenstuklandgenaamd 'nyewenrode'
(VanOordt1924,p.250).VanBavel (1962,p.291)brengtde
'cedrosLibani'uitdestichtingsoorkondevanhetklooster
Berneinverbandmetoorspronkelijkopdestroomruggenen
oeverwallenaanwezigezwarebegroeiing.
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HILVARENBEEK
(1)DeschepenbankvanHilvarenbeekbezatnaastdemiddelbare
endelagerechtsmachtslechtsdehelftvandehogerechtsmacht.DeheerlijkheidHilvarenbeekwaseengedeeldbezit,nl.
halfvandehertogenhalfvaneeneigenheer.Voordevorming
vandeheerlijkheidbezatdeabdijEchternacheengrootaantal
hoevenenlanderijeninHilvarenbeek.Dezeheerlijkheidis
mogelijkopheteindvande13eeeuwontstaandoordesamenvoegingvandeoudedomeinenHilvarenbeekmetDiessen-Westelbeers (Peters1981,p.19).
(2)HetoorspronkelijkopeengeïsoleerdcultuureilandliggendeGorpduidtindenaamgeving,ondanksdedrogeliggingmogelijkopeenmoerassigeomgeving.HetisteherleidentotGorre
(moddersloot,laagland,broek)(VerwijsenVerdam1885,p.
227)+ 'apa' (waterloop).OokHilvarenbeekenEsbeekliggen
zelfophogeregronden,maargrenzenaaneenwaterloopde
Hoogeindsebeek.
(3)Indetweedehelftvande12eeeuwwasdevoorgangervan
dehuidigekerk,waarvandeoudstedelendaterenuitde14e
eeuw (Kunstrei'sboek,p.578-579),reedstotkapittelkerkverheven.BekendisookdatdelaterebisschopvanUtrecht
Ansfried,dieleefdeindetweedehelftvande10eeeuw,in
Bekeeenkerkstichtte (Ruhe1950,p.78-79)Tijdensrestauratiewerkzaamhedenzijnrestenvaneenvoorgangervandehuidigekerkteruggevonden (Aarts1981,p. 8).
(4)Deopdezegoederenwonende latenofcijnsliedenhadden
eenhoeveofeenstuklandvandeabdijvanEchternachin
erfpachtgekregentegendeleveringvaneendeelvandeopbrengstvandiegronden.Lateriseenvastegeldelijketegemoetkominghiervoor indeplaatsgekomen.IndeMiddeleeuwen
wasdeerfpachtovergegaaninvolledigeigendom,metbetaling
vaneensoortgrondrente.
(5)'...uithetbosaandeBoterdijk;landinKockhoven;weiland"AartWoutersvelden";huisenlandBiest-Houtakker;
vandenhovevandenLangencruyce;deerfenisseCraenbroeck;de
goederengeheetenBreekelen;huisenlandwesterwijk (met
beemdindeBeyaertenakkerindeKramerstraat);huisenland
aandeVoort;BrekelenaliasdenBosch;huis"deSwaan"inde
Biest (oftewel)degoedereninCockhoven);beemddenEykenhof
indeWesterwijk;goederenindeBiest;huisaandeVeldhoven
metland"dePinnart"enweiland"hetAgterveld";hethuisaan
deBeertemethetDiessenvelt indeWaterstraat;akker
"Strijp";eenhoeveaandeBiest.'Tevensbetaaltdeabtvan
AverbodeuitzijngoederenindeTulderhoevecijnsaanEchternach (Smulders19c2d,p.73).
(6)Pasdoordeaanlegvaneenverhoogdewegin1763,gefinancierddoorCornelisBles,eigenaarvandeLeenhofopGorpen
grootstegeërfdealdaar,werdenGorpenBreeheesuithet(win-
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ters)isolementverlost.In1799werdookopparticulierinitiatiefeenvergelijkbareverhoogdewegaangelegddoorde
Spulsegemeynt (VanGils1981,p.108).
(7)HetbezitvandehertogenvanBrabantvervielnadeVrede
vanMunsterin1648aandeStatenGeneraal.In1663verleenden
ditcollegeoctrooiophetuitgevenvangemeyntaanparticulieren.
(8)VanGils (1981,p.100)noemterenkele:hetnieuweerf
aandeRijselhoeck,denieuweerveaendeKlockekuijl,de
nieuweervenaandeSteenovenonderdeVoort,denieuweerven
indeBroecxie teEsbeek,hetnieuwerfaentCraenven,de
nieuweervenindeOoijevaershoeck,hetnieuweerfaende
Schansin 'tLoo,'tnieuwveltindeBrandt,'tsiegterve
agterdenDries,hetGrootNieuwvelt.
(9)VooraldegrondeninhetdalvandeLey,alleinhetbezit
vandeinwonersvanGoirle,zijndanpraktischtotonlandvervallen.IndeBrand,deVossenrijten,langsdeWijnincxvoortse,deAbcovenseendeMolendijk,dePlukmutsenendeDonkvennenisditvoornamelijkveroorzaaktdoorparticuliereturfwinningenmoernering.
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*HOOGEENLAGEMIERDE
(1)DeetymologievanHulislaumis:'hulisa' (hulst)+'lauha'
(bosjeopeenhogezandgrond)(Gyseling 1960). Inhetgehucht
DeHoef,opouderekaartenDeHoeven,zoueenderbezittingen
vanWillibrord,dehoeve (!) Hulislaum,gelocaliseerdmoeten
worden.Alsorigineelargumenthiervoorwordt,naast 'oudegewelvenenfundamenten'dienietnadergedateerdworden,het
feitdatdezeboerderijgeenverplichteafdrachtvandevarkensslachtaandepastoorheeft,gehanteerd.Opgravingenalhiermoetenduidelijkheidverschaffeninhethiergesignaleerdecultuur-inertie-of'Schliemann-effect'.
(2)Hetismoeilijkomindeoudestukkenonderscheidtemaken
tussenHogeenLageMierde.Gysseling (1960,p.1028)identificeert 'VroneMirde'metLageMierde.Eenmeningsverschil
tussendeabdijenFloreffeenAverbodeoverhetbenoemingsrechtvandekerkvanMierdegeeftookgeenduidelijkheid.
Camps (O.M.,p.159)stelt 'Mirde'uiteenoorkondevan1201
gelijkaanLageMierde,mogelijkopgrondvanhetfeitdat
genoemdeoorkondeindeAbdijPostelonder 'chartersLagemierde'isopgeborgen?VanVeen (1923,p.39)vermeldtechter
dat '...reedsvóór1201HoogeMierdedeabdijFloreffetot
collator (had).Tengevolgevangeschillen tussendezeabdij
endievanAverbodebepaaldedescheidslieden (?),(O.M.,p.
381-382)dathetkerspelintweeënzoudewordengesnedenen
dathetcollatierechtoverLageMierdedoorAverbodezoude
wordenuitgeoefend'.In1520isdezesplitsingdoorgevoerd.
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HOOGELOON
(1)Vooreenuitgebreidebeschrijvingvandehistorische,historisch-geografische enarcheologische ontwikkelingenindeze
gemeenteverwijzenwijnaardeverschillendebijdragenin
'Driedorpeneengemeente,eenbijdrage totdegeschiedenis
vanHoogeloon,HapertenCasteren.Hoogeloon1987.'
(2)ZieoverdekerkvanHapertdeelIRegiobeschrijvingnoot
74.
(3)Künzel(1988,p.201-202)geeftalsnaamsverklaring:-lo
(bos)+caster,mogelijkrelatiehoudensmetcastra(legerplaats),ofeenboomnaam.Kirkbetekentkerk.DedoorBeex
(1953)geopperdeidentificatievanhetindeoorkondevan710
genoemdeHoccascautametHoogcasterenisverworpen.HetbetrefteenplaatsinBelgië.
(4)ZieoverdezemolenO.M.,p.815-816.
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LEENDE
(1)In1925werdeendeelvandeoudegemeenteLeende,het
Cijnsgoed,bijdeaangrenzendegemeenteMaarheezegevoegd
(IvenenVanGerwen1974,p.8).
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*LIEMPDE
(1)Liempdeisvanaf1391,toenhetvoorheteerstalsheerlijkheidwerduitgegevenaandeheervanBoxteltotindevorigeeeuwmetBoxtelverbondengebleven (Heesters1970,p.
117).BoxtelenLiempdebehoordenvroegertotéénkerspel.In
LiempdestondeenkapelgewijdaanJohannesdeDoper.Liempde
isals;parochiein1603zelfstandiggeworden (VanVeen1923,
p.32).LiempdevielechterstaatkundigonderhetKwartiervan
Peelland,BoxtelonderhetKwartiervanOisterwijk(Schepenbank1980,p.26en30).Kerkelijkegrenzenenstaatkundige
grenzenverschillennogaleens!PolitiekbehoordeLiempdedus
niettotdeBaronievanBoxtel,maarwashetéénvande14
consortenvanSt.Oedenrode (Heesters1970,p.117).
(2)Dezegoederenblijkeneertijdsineigendom tezijngeweest
vanFrancovanHezelaar.Ditcognomengeeftalaandathier
ouderebewoningwas.In1311schenktJanII,hertogvanBrabant,o.a.enkelegoederen,rechteneninkomstenteLiempde
aanWillem 'dieCruudener',dieechternietnaderwordengelocaliseerd (O.M.,p.1014-1020).
(3)DetoponiemenKasterenbevattenhierovermogelijkaanwijzingen:hangtKasterensamenmethetRomeinsecastra(versterktelegerplaats),welkegrondenvervolgensindeVroege
MiddeleeuwenFrankischkoningsgoedworden?Danishiersprake
vanzeeroudebewoning.Alleendooropgravingenkandezeboute
beweringwordenweerlegdofbewezen!Vrilkhoven (inde18e
eeuwVrillikhoven)duidtopeenaparte (middeleeuwse?)ontginning('vrilike'betekentvolgensVerwijsenVerdam, (1885,p.
752)zelfstandig,alsvrijman),eenEinzelhof.
(4)DeoudeSt.-JanskapelvanLiempdeenhetoudekerkhof
lageneianeenDommelmeanderaandenoorzijdevandeKerkakker.
Dezekapelwordtvoorheteerstin1440genoemd,maaris(of
eenvoorganger)blijkensopgravingenweloudertedateren.Ook
is10-13e-eeuwsaardewerkterplekkeaangetroffen.Ditalles
wijstopeenoudebewoningskern.Dekapelwerdin1648overgedaanaandehervormden.Dekleinehervormdegemeentekonde
kapelnietgoedonderhouden (zienootCuijk).Dekatholieken
bouwdeneenschuurkerkaanhetzuidelijkgelegenKerkeind.
Toenzijin1809deoudekapelweerinhunbezitkregenbleven
zijdeschuurkerkgebruiken.In1827werddeoudekapelafgebrokenenwerddeschuurkerkmetbouwfragmentenverfraaid.Het
oudekerkhofbleeftot1860ingebruik (Heesters1970,p.
117-123).ToendeSt.-Janskapelparochiekerkwasgewordenwerd
ereenschoolbijgebouwd.Dezewerdin1783afgebrokenen
ietsdichter (!) bijhetdorpaandeanderezijdevandeKerkakkerherbouwd.In1832werddeschooldefintiefbinnende
(jongere)dorpskerngehaald (Heesters1980,p.161-162).
(5)Wateralaanheideofwoestegrondenaanwezigwasisin
hetbeginvande19eeeuwmerendeelsbebost.NaasthetVelder
BoschbetreftditbospercelenbijKasteren,bijdeHazelaaren
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indeBundertenoostenvanhetVelderBosch.VandaardatVan
derAa (p.304)indevorigeeeuwkonopmerken:"Invergelijkingmetanderedorpenvindtmenhierslechtszeerweinig
woesteheide (...) menlegtzichooksterkopdehoutteelt
toe,hebbendemenerhoutgewasvanallerleiaard.Alsmedezijn
erveleklompenmakers,diehunnewarennaarHollandzenden".
(6)'Degrondisoverhetalgemeengoed,vooralinhetgehucht
Casteren.Ookheeftmenerveelgroezenofweiden,diezoze
behoorlijkkondengemestworden (hetmesttekortwasklaarblijkelijkdegrensstellende factorindelocaleagrarischeeconomie)inovervloedgrasenhooizoudenopleveren (...) het
broeklandishierzeeraanmerkelijk.' (VanderAa,p.304).
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LIESHOUT
(1)Geziendeafstandtenopzichtevandeomliggendekernen,
eenoorspronkelijker landschappelijke situatieendeoude
grenzenisnaamgevingvanuitLieshouthetmeestvoordehand
liggende.
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*LITH
(1)In1361werdhetkasteelendeheerlijkheidOijenverkocht
aanMariavanBrabant,gemalinvandehertogvanGelre.
(2)MarenenKesselzijnvoor997doorKeizerOttoIIIgeschonkenaanNotker,bisschopvanLuik (O.M.,p.39-42).Een
inde12eeeuwopgesteldfalsumnoemt 'Lita'in968.Ofhier
Littamaior (Lith)ofLittaminor (Lithoijen)bedoeldwordtis
onduidelijk.DatdekerkvanLithoijengewijdisaanSt.-Remigius,duidtiniedergevalopeenhogeouderdomvandenederzetting.DeSt.-RemigiusabdijteReimsbeziteind10eeeuween
villateLitoijen (O.M.,p.31-36en38).
(3)In1291wordteenjaarlijkseerfcijnsverkochtopo.a.6
roedenlandinde 'Mere' (O.M.,p.566-567),eendeelvanhet
verlandendeOssermeer.DitmeerwaseenrestgeulvaneenMaasarmdieindeRomeinse tijd,getuigeenkelearcheologische
vondsten,nogbevaarbaarwas.Dezelocatieligtnogalperifeer
inhetLithsegebiedtennoordoostenvanTeeffelen.Devermeldingervankanduidenopontginningsactiviteit.In1311worden
naaststukkengrondopdealoudeengen,deKesselseGraafen
eenaantalbeemdnamengenoemd (O.M.,p.1031-1032).Het(intensievere)gebruikvandebroekgrondennammogelijkeenaanvangvóórdehertogelijke regelingenwerdenafgekondigd.
(4)DeZaaiwaardtennoordenvanLithoijenmetdedaarinvoorkomende 'kromakkerachtige'verkavelingisdaarvaneengoed
voorbeeld.Ditakkerlandcomplex isbijdeeerstebedijkingof
bijeenlateredijkverleggingbuitendijkskomenteliggen,of
opgeslibd.Erzijnduswaardendie-voorzoverdeoudeverkavelingenhettoponiemdaaraanwijzingenvoorgeven-eerst
eenakkerlandfasehebbendoorgemaaktmaarlaterondergras
zijngelegd.Mogelijkhangtditsamenmetdehoog-middeleeuwse
bouwlandontginningenvande 'akkers'tenzuidenvandeoeverwalnederzettingen.
(5)Eenvoorbeeldvanzo'n 'graswaard'was-getuigede19eeeuwsekadasterkaarten-deAllemanswaardtennoordenvan
Oijen.
(6)Ofdezebezitsvervreemdingookduidtopeenleegloopvan
deMaaskantdorpen tengunstevan 's-Hertogenboschisnietonwaarschijnlijk.
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*LO0NOPZAND
(1)OorspronkelijkheefthetnoordelijkedeelvanKaatsheuvel
totHollandbehoord.In1388hadPaulusvanHaastrecht,heer
vanVenloon (=LoonopZand)zichdezegrondentoegeëigend,zoalsuitdetoenvastgelegde 'paalscheiding'tussenhollanden
Brabantblijkt.In1393kreeghijvandeGraafvanHolland
zelfsdetiendenvanditgebied.DeoudegrenstussenBrabant
enHolland-denoordelijkegrensvandeHeerlijkheidVenloon
-volgdedelijnRechtestraat,AntoniusstraatenHoofdstraat.
In1397werdhetgebiedtussendeHollandseDijkenbovengenoemdeoudegrensbijdeHeerlijkheidVenloongevoegd(Verschuren1985,p.146-149).Ineenrecenterepublicatie(Verschuren1986)trektdezeauteurdeoorspronkelijkegrenstussenHollandenBrabantvanafdezuidpuntvandeHollandseDijk
zelfspalnaarhetoostentotaanHelvoirt (ziegemeentebeschrijvingDrunen.).
(2)Verschuren (1986)verdeelthetgemeentelijk territoirin
eenaantal 'oorspronkelijk'natuurlijkevegetaties',namelijk
eikenbosophetzand-zelfsineennatteeneendrogevariant
afhankelijkvanleemindeondergrond-hoogveneninhetwestenenhetnoordoosteneneen (uitwiggings-)zonemesotroof/
eutroofveen,begroeidmetstruwelenenelzen(broek)bos.Ook
Brandenbarg (1981)geeftvoordezegemeenteeenaantalveenindicatoren.
(3)IndatjaarschenktHendrikI,HertogvanBrabanthetpatronaatsrechtvandekerkenvanWaalwijk,Drunenen 'Lon'of
'Loen'(LoonopZand)aandeAbdijvanTongerloo.Dathethier
omLoonopZandhandelt-ennietomHogeloon-isduidelijk
daarhetpatronaatsrechtvandekerkvanHogeloonaleerderin
hetbezitvandeAbdijvanTongerloowas (O.M.,p.252-253).
(4)vervalt
(5)'Lo'betekent 'openplekinhetbos',maarwaarschijnlijk
ook 'openland,weide,bosje'.Daarnaastheeft 'loo'debetekenis 'waterloop'(Moerman1956,p.146-151)Ven-vanhet
middelnederlandse 'venne'-betekentnietsmeerdanveenland
(Moerman1956,p.247).
(6)Menweetdezeverplaatsingzelfsexacttedateren.In1392
werdhetdorp '...zesboochschoetenweechs...'naarhetwesten
verlegd."Daarverreesook,opeenafstandvanca.10minuten
westwaartsvande 'aidekercke',eennieuwekerk." (Vander
Hammen1911,p.69).Ofdezeverplaatsinginderdaadzichheeft
voorgedaanvalttebetwijfelen.EenoverstuivingvanWestloon
-datvoorhetoudeVenloonwordtgehouden-isnietgoedte
begrijpen.Pasindeeerstehelftvande15eeeuwgingende
zandverstuivingenernstigevormengingenaannemen (Verschuren
1986).DetenwestenvanVenloongelegengrondenzijndanal
incultuurgebracht.Bijeenoverheersendewestenwindlagten
westenvanVenloondusslechtseenkleinareaal
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potentieelverstuivingsmateriaalenkondenhieronmogelijk
grote 'dorpsverslindende'zandverstuivingenhebbenplaatsgevonden.WelwasVenloonen 'tLandvanCleefdooreennog
steedsinhetlandschapherkenbarewalgezekerdtegenstuifzand.Ditisvergelijkbaarmetdesituatievanverdrogingin
Dongendieinditlichtbezienmisschienwelwataltevroeg
isgedateerd.
(7)OnderdezeSchildtiendenvielendetiendenvandeStraat
(hetdorpLoonopZand),deSchilderstiend ('t LandvanCleef)
endeOudeStraat ('t LoonsHoekje).
(8)Johanna,HertoginvanBrabantverleenthetrechteen
"...watervaerttemogendoenmackenendegraven [...] doordie
heerlicheydenvanDruynenendevanLoen,endedoirandere
heerlichheidenendedorpendairdesnootgebuerensoude,om
dentorf,van [...] heerenPauwelsmoere,insynenlandevan
Loengelegentevuerentotinderrivieren [deDieze]."(Van
derHammen1935,p.234).
(9)Zoiserin1417sprakevan"...tconsentomdievaertvan
Loontemoghenleydendoorhunne [van's-Hertogenbosch]
gemeynte",nadateerderin1405ditvoorDrunenwasvastgelegd
(VanderHammen1912,p.302).Inhoeverrehethierhetdoortrekkenvandein1396gegravenvaartbetreftisnietduidelijk.In1536blijkenernogsteedsgraafactiviteitenplaats
tevinden.
(10)Deverveningishierzogrondiggebeurddat-mededoor
deveraardingvanhetrestveen-hiernietsmeervanisterug
tevinden.WelisdeheleverblokteverveningsstructuurEersteenTweedeStraatje-meteenhoekigvaartenstelselin
de19eeeuwnoggoedzichtbaar.Hoeverditverveningsgebied
naarhetoostentotaandeEftelingheeftgelopenisonduidelijk.Deveenbedekkingzaloorspronkelijkweltegendegronden
vandeEfteling-enhetKraanven(!)-zijnuitgewigd,maar
kangedeeltelijkalvoordemoerneringsactiviteitendooruitdrogingenoxidatienietmeerinteressantzijngeweestvoorde
turfwinning.
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*LUIJKSGESTEL
(1)Deze 'gestel'(zienoot2)behoorde tothetPrinsbisdom
Luik (Schepenbank 1980,p.20)enislaterdoordegravenvan
Loonaandebisschopontfutseld (Theuws,i.V.,p.56). Het
vielgedeeltelijkonderdejurisdictievandeschepenbankvan
Vierntcial(Schepenbank1980,p.20).In1807werdLuijksgestel
onderdeelvanhet 'Franse'KoninkrijkHolland.Naenigheenen
weergeruilnadeFranseTijdisLuijksgestelin1818definitiefbijNoord-Brabantgekomen (VanDerAaVII,p.492-493;
O.M.,p.XIIInoot 1). In1842werddooreenomruilingvan385
hatussendeBelgischegemeentenLommeienMollendeNederlandsegemeentenBergeijkenLuijksgesteldedefinitievezuidgrens/gemeentegrens/landsgrens vastgelegd (Emmer1937,p.
144).NadeVredevanMunsterwerdendekatholiekenvanEersel
nietmeertothuneigenkerktoegelaten.Daarom stichttenzij
eenschuilkerkopOostenrijks (katholiek)grondgebied:in
LuijksgesteltussenSengelsbroekenLooonderBergeijk(Kakebeeke z.j.,p.75).
(2)GestelissamengestelduitdeGermaansewoorden'gaistu',
dathogerezandstrooklangspolderofmoerasbetekenten
'lauha',datbosjeopeenhogezandgrondbetekent (Gysseling
1960,p.401-402).Spierings (1974,p.28-30)wijsteenlandschappelijkeverklaringaf.Gestelzousamenhangenmeteen
gasterij,eenplaatswaardereizigerkonaanleggen,konwordenovergezetenz.Tochlijkt,geziendeoorspronkelijkelandschappelijkesituatieindezegemeentedezeverklaringhier
nietvantoepassing.
(3)DezegedeeltelijkopgehoogdewegvanLuijksgestelnaar
LommeikomtopdekaartvanVerheesalvoor.Dedijkmarkeert
dezuidelijkegerichtheidvanLuijksgestel.
(4)Hetoud-archiefvanLuijksgestelisopenkelestukkenna
geheelverlorengegaan (Theuws,i.V.,p.15).HetO.M.geeft
danook (voordeperiodetot1312)geenoorkondemateriaal.Ook
hetfeitdatLuijksgestellangetijd 'buitenland'isgeweest
(zienoot1)zalhieraandebetzijn.
(5)In1840isdeoudekerkafgebrand '...zijndeervanhet
schoonekerkgebouwendentoren,nietsdanmurenovergebleven.'(VanderAa,p.493;VanLaarhoven 1975).Dezekerkwas
eendochtervanBergeijkenismogelijk rond1450verzelfstandigd (VanVeen1923,p.40).
(6)Deloopafstandvan dezekerktotdekomvanLuijksgestel
iszokleindatalleendaaromaldezezienswijzenietzoplausibelis.
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MAARHEEZE
(1)In1925werdeendeelvandeoudegemeenteLeende(het
Cijnsgoed)bijMaarheezegevoegdenwerddegemeenteSoerendonk,metGastelenSterkseldoorMaarheezegeannexeerd
(Wolfswinkel1960,p.359;IvenenVanGerwen1974,p.8).
(2)Hoebelangrijkdesomskleine localeopduikingeninhet
natuurlijkelandschapwarenblijktuithetfeitdatdealin
1196-1198genoemdeHoenderboom (O.M.,p.147-148),eertijdsde
grensboomvanvijfverschillende schepenbankenexactopzo'n
kleinedrogeplekstaat/heeftgestaan.In1328blijktdeboom
overigenswaarschijnlijk tezijngesneuveld:erisdansprake
vandeHoenderboompaal(Enklaar1941,p.129).
(3)Gysseling (1960,p.938)herleidtSterkseluithetGermaanse 'sterku'(sterk)+ 'sali'(uitéénruimtebestaand
huis).
(4)Indezeoorkondewordtalsbegrenzingvanhetallodiumook
genoemdde 'Honrebom',ofteweldeHoenderboom,dietotopde
dagvanvandaageengrensbakenis,gelegenopeeninca.800
aanwezig 'droogte-eilandje'ineenverdernatteomgeving(zie
noot2).
(5)Uitdezeoorkondeeneenvalseoorkondeuit1172(O.M.,p.
105-106;Gysseling1960,p.521)blijktdathetgoedHeugten
uiteenvaltintweedelen,nl.inhetoostenheteigenlijke
goed 'HugetentenRaden,ofHogetenadRotam',duidendopeen
oorspronkelijkebosontginningeneenbroek.Camps (O.M.,p.
1212)localiseertditbroekn.a.v.hetcognomen 'Heinuuten
Broick-HeugtentenRaden'aandewesteindevanhethof.Onduidelijkisofditidentiekisofonderdeeluitmaaktvanhet
LatbroekdatinlatereruziestussenhetdorpSomerenende
Munsterabdijeengroterolzalspelen.DitLatbroekmaaktemogelijkweldeeluitvandedoorDiederikgedaneschenking.Het
Latbroekbehoorde inde13eeeuwaandeabdijAverbodeenzou
opgronddaarvanerbuitenzijngebleven.Pasin1386kwamhet
LatbroekdefinitiefaandeMunsterabdij.HetLatbroekwordt
gelocaliseerdbijSterksel,aandeoverzijdevandeSterkselscheAa (O.M.,p.193).
(6)Datdezeregelingnietafdoendewerktblijktuiteenoorkondevan1305waarinalsoplossingvoorhetgeschilwordtbepaalddathetkloostereengrachtofomheiningzalmakenwaarbinnendeliedenvanMaarheezehetveenietzullenmogendrijven(O.M.,p.830-831).
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*MEGEN,HARENENMACHAREN
(1)EvenalsdenaburigeheerlijkheidRavensteinbehoordehet
graafschapMegenvóórde80-jarigeoorlogformeeltotBrabant.
HetkwamlateronderinvloedvanhethertogdomKleefwaarmee
hetdooreenpersoneleuniewasverbonden (Schepenbank1980,
p.21).Dithadonderanderetotgevolgdatnadat's-Hertogenbosch in1629doorFrederikHendrikopdeSpanjaardenwasveroverddedaarsinds1288gevestigdeordevanMinderbroeders
eenuitwijkmogelijkheidvondinhetnietonderderechtsmacht
vandeStatenGeneraalvallendeMegen.In1645werdeenkloostergestichtdatalskatholiekbruggehoofddiendevoorhet
LandvanMaasenWaalendeMeijerij (DeKok1940,p.1-9).
(2)Hetdaarliggendesecundairerivierruggenlandschapis,
hoewelhetbodemkundigweinigmeteenkomvandoenheeft,qua
(oorspronkelijk)landschappelijkuiterlijkermeetevergelijken(VanDiepen1952,p.26).
(3)NaamkundigwordtMegenafgeleidvanMagus,eenGalloRomaanswoordvoor 'veld,marktofmarktplaats' (Moerman1956,
p.155).Megenwordtvoorheteerstvermeldin721,weliswaar
ineen12e-eeuwsecopie (Gysseling1960,p.679).
(4)'Haren'betekentinhetrivierengebied 'opslagvanknotwilgenpopulier',maarheeftookdebetekenisvan 'hoogteof
langehoogterug' (Moerman1956,p.76-77).
(5)HoewelalleenvanbroeklandenonderOss,BerchemenDuren
bekendisdatdezedoorJanIvanBrabantin1286warenuitgegeven (O.M.,p.527-528),maaktdeaanwezigheidvandeGroenedijkin1331hetaannemelijkdatookdebroeklanden inhet
LandvanMegenindietijdzijnontgonnen,ofintensieverin
gebruikzijngenomen.
(6)Hetookwaterstaatkundigtothet 'sLandsvanMegenhorendeTeeffelenwerd-ondankshetfeitdathetvanafdeFranse
tijdtotdegemeenteOijenwasgaanbehoren -pasin1852
waterstaatkundigverzelfstandigd.
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*ST.MICHIELSGESTEL
(1)Doordeaanlegvandezuidelijkerondwegbij 's-Hertogenbosch,hetgravenvandeZuiderpiasendooreenruilverkavelingvanhetBosscheBroekiseendeelvandenoordelijkegemeentegrensverlegdofrechtgetrokken.
(2)GestelissamengestelduitdeGermaansewoorden 'gaistu',
dathogerezandstrook langspolderofmoerasbetekenten
'lauha',datbosjeopeenhogezandgrondbetekent (Gysseling
1960,p.401-402)Spierings (1974,p.28-30)wijsteenlandschappelijkeverklaringaf.Gestelzousamenhangenmeteen
gasterij,eenplaatswaardereizigerkonaanleggen,konwordenovergezetenz.Tochlijkt,geziendeoorspronkelijkelandschappelijkesituatie,ookindezegemeentedezeverklaring
hiernietvantoepassing.
(3)TennoordoostenvanSt.Michielsgestel ligthetMoerschot.
Ditduidtopeenverhogingineen (oorspronkelijke)veenbedekking.Daarnaastverwoorden deverschillende -bergen-laar
toponiemenjuistdelandschappelijke tegenstellingtussentussenincidentelehoogtenineenlaaggelegen,dusnatmilieu.
(4)vooreenoverzichtvandearcheologischevondsteninhet
Dommeldalindevoor-Romeinse,deRomeinstijdendeVroege
Middeleeuwen:Kortlang1987,deelIenIIendedaarinaangehaaldeliteratuur.WijonderschrijvendesuggestievanKortlangdatdeDommeleenbelangrijke rolmoethebbengespeeldin
dezuid-noordverbinding,zekervanafdeRomeinsetijd.
(5)Zienoot2
(6)Inhetoorkondeboek (O.M.)wordtgeduchtebronnenkritiek
opdeze,slechtsineen17e-eeuwsafschriftovergeleverdeoorkonde,gegeven.
(7)Ziehieroveruitgebreiddeverschillende artikelenvan
Spierings (1975,p.12-37;1976,p.85-101;1976,p.134-140;
1978,p.78-81;1979,p.12-16).Jongmans(1963,p.42-48)
geefteeninsamenwerkingmetdeonvolprezenF.SmuldersopgemaaktelijstvancijnsgoederenvandeheervanHerlaer.Het
betrofdezogenaamdeSt.Michielscijnsen (29september)enSt.
Maartenscijnsen (11november).ZijnbezitinSt.Michielsgestel
wasomvangrijk.Daarnaastbezathijindedirecteomgevingvan
St.MichielsgestelnogbezittingenteBoxtel,,DenDüngen,
Esch,Liempde,Middelbeers,Oirschot,Schijndel,Tilburgen
Vught.
(8)EchternachbehieldcijnsgoederenonderSt.Michielsgestel
tot1794,hetjaardatdeabdijdoordeFransenwerdopgeheven
(Jongmans1963,p.12).

421

MIERLC)
(1)HendrikVerheestekendeinzijnschetsboekde18e-eeuwse
situatievankerkenomringendkerkhof.Hijbeschrijfthierbij
eeninscriptiewaaruitblijktdatdebouwvandekerkin1496
gereedisgekomen(VanLaarhoven1975,p.72).
(2)In1263wordtineenconflicttussenhetkloosterBinderen
endeinvestietvanMierlobeslistdatdeinvestietrecht
heeftopdenovale,deontginningstienden,maarhetklooster
opdesmaltienden(O.M.,p.374-375).
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MILL
Inditlaatstegevalzoueenrelatiefoudedateringnietonmogelijkzijn.Vergelijkontginningdoor 'geïmporteerde'HollandersvanhetlaterHollernlandgenoemdeveengebiedbijBremen
inde12eeeuw (VanderLinden1955).
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MOERGESTEL
(1)DeischepenbankMoergestelbezat,ondanksderelatiefgeringeomvang,dehoge,middelbareenlagerechtsmacht(Schepenbank,p.27).
(2)Inhettoponiemzijnbeideaspectenvaneenpotentieële
bewoningvertegenwoordigd.MoerkomtvanhetGermaanse 'mora',
datmoeras,turfontginningsterreinbetekent (Gysseling1960,
p.701).GestelissamengestelduitdeGermaansewoorden
'gaistu',dathogerezandstrooklangspolderofmoerasbetekenten 'lauha',datbosjeopeenhogezandgrondbetekent
(Gysseling1960,p.401-402).Spierings (1974,p.28-30)wijst
eenlandschappelijkeverklaringaf.Gestelzousamenhangenmet
eengasterij,eenplaatswaardereizigerkonaanleggen,kon
wordenovergezetenz.Tochlijkt,geziendeoorspronkelijke
landschappelijke situatieindezegemeentedezeverklaring
hiernietvantoepassing.
(3)'Menheeftindezegemeente (...) ongeveer400morgenweienhooilandenmeerdan300morgenbroeklanden,(...) doch
welkemeerendeels,genoegzaamaltijdonderwaterstaanof
drassigzijn.(...) Dewaterkorenmolen (aandeReuselten
noordenvan kasteelNieuwenhof)magnietlangermalendanvan
1Octobertotden16Maart,wanneerhijhetwatermoetlaten
loopen,terontlastingvandehooibeemden.' (VanderAa,p.
1000).
(4)Volgenseenoorkondevan1147neemtPausEugeniusIIIhet
St.JanskapittelteLuikonderzijnbeschermingenbekrachtigt
hijalleschenkingenaanditkapittelgedaan.Daaronder isde
'villarnGestelecumfamiliaetappenditiiseius' (O.M.,p.
78-81).
(5)Detorenvandeoverwegenduitde16eeeuwdaterendekerk
vanMoergestelisrond1500gebouwd (Kunstreisboek,p.
583-584).In1324verkoopthetkapittelvanSt.JanteLuik
zijngoederenaandeabdijTongerlo (O.T.,p.296).Hetcollatie-ofbenoemingsrechtdoordeabtvanTongerlovandekerk
vanMoergesteldateertdanookvandatjaar (VanVeen1923,p.
40). Zonderarcheologischegegevensmag'kerk/bewonings-continuïteit.'wordenaangenomen.
(6)Inoorkondenuit1280(O.M.,p.464-465)enuit1308
(O.M.,p.921-922)wordteerstdeverpachtingenlaterdeverkoopvaneenwindmolenvermeld.Depachterenlaterekoper
WoputerApis (=deBie)geeftalszekerstellingvandebetaling
vierstukkenlandonderMoergestel,ni.degroteenkleine
'Bygard',de 'Meeracker'(Moerakker?)ende 'Sterf.Ofmet
dezemolendekorenmolenopdeVinkenbergofopdeMolenakkers
bijHeizenofeeninde19eeeuwalverdwenenmolenwordtbedoeldis(nog)onduidelijk.In1449wordtinHeizeneenhoeve
genaamdde 'Creytenhoeve'gemeld;deKreitestraatdievan
MoergesteloverdenoordwestflankvanhetHeizensakkerland
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looptwordtalin1501zogenoemd (Smulders1964,p.118).
(7)InMoergestelhebbentwee 'kastelen'gelegen.Eventen
noordenvandeoudekernlaghetkasteelNieuwenhof,waarvan
inde18eeeuwwordtvermelddathetal 'vervallen'is
(TeegenwoordigeStaatXIII,p.71).Hetisnueenklooster.
Hetandere 'adelijkehuis'isvermoedelijkouderdanNieuwenhoven (sic)enblijktinde19eeeuweennietalteopzienbarenduiterlijktehebbengehad:VanderAa (p.1001-1002)
meldtslechtsdathetaanwezigis.Inhetterreinzoudennog
sporenvandevroegereaanlegzichtbaarzijn (Kastelen1982,
p.153).
(8)Debegrippenkoopencijnszijnindezecontextverwarrend.Medegegevendeoorspronkelijke landschappelijkesituatiezijnhiergeengrotesystematischeveenontginningen,noch
agrarischeontginningen,nochmoernering,teplaatsen.Ookis
hetnietaannemelijkdatdezebeschrevenjuridischehandeling
betrekkinghadop,oftotgevolghadeeneventueleverdeling
vandebeemdenlangsdeReusel.Indatgevalwashetwoord
'beemd'gebezigd!Deverkoopkaninverbandwordengebracht
metindividuelekleinschalige turfwinning.Decijnsofverpachtingduidtopgebruikalsextensieveweidegronden,het
jaarlijkshalenvangeriefhout,o.i.d.Mogelijkbetrefthet
hiereenverdelingvanhetBroektenoostenvanHeizen.
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NISTELRODE
(1)HettweededeelvanhettoponiemNistelrodeisdoorzichtig:hetbetekent rooien/ontginnenvanbos.NuishetverleidelijkomdeuitgangvandeoudsteschrijfwijzeNysterleals
-lo(bos)naamteherkennen.VolgensVerdamenEbbingeWubbe
(1932,p.383)betekent 'nistelen'o.a.ergenseenveiligverblijfvinden.Hoewelwaarschijnlijknietgeoorloofd,ishet
aanlokkelijkbeidebetekenissen tekoppelen:hetleekdeeersteontginnerseenaangenaamwoonoord.
(2)GeziendepatroonheiligeSt.Lambertusendeouderechten
dieSt.KruisteLuikinNistelrodebezat,ishetzekerniet
denkbeeldigdatvóórdeDuitseOrdeeenLuikseinstelling(St.
Kruis?)hetcollatierechtoverdeNistelrodense kerkbezat.
(3)Vooreenkoppelingvanverschillende landschappelijkedisciplines,waaronderhistorischegeografie,ineendeelvande
gemeenteNistelrodeverwijzenwijnaarHendrikx1977.InteressantisomdaarintebekijkenhoededoorHendrikx (1977,p.
75-111)gevolgdebenaderingvanontginningenbewoningzich
verhoudtt.o.v.deinhetregioverhaalbeschreven/verondersteldegrotelandschappelijkedynamiek.
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NULAND
(1)In1300wordengrotestukkenaangrenzendegemeyntaanparticulierenendorpenverkocht (O.M.,p.716-719).
(2)Opheteindvande17eeeuwishetkasteelnoginvolle
glorieaanwezig('...eenhooghsteenehuysoffcasteelmeteen
toorndaerop...')metviermorgenklaverweide,de'Coppelweyde'
van12morgenen 'tLeeghbos',groot4morgen.IndeFranse
Tijdishetcomplexgesloopt (SassevanIJsselt1930,p.
293-295).
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NUNEN
(1)zievoortoponiemenhierin:A.Frenken1932,p.235-236.
(2)VolgensSmulders (1952b,p.31)isdeoudevormTenAlvensoen;devormAlvershoolzoupasinde16eeeuwgangbaarzijn
geworden.
(3)Zois(eendeelvan)deoudekerkplaatsvanNederwettenna
deoorlogafgegravenzonderdaterarcheologischverkenningen
hebbenplaatsgevonden (Beex1969,p.53).
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ST.OEDENRODE
(1)DeschepenbankvanSt.Oedenrodebezat,ondankshetfeit
datvelendeplaatsalshoofdplaatsvanKempenlandwillen
zien,slechtsdemiddelbareendelagererechtsmacht(Schepenbank,p.31).St.Oedenrodemaaktedeeluitvanhetdekenaat
Woensel,onderdeelvanhetdiakonaatKempenland,datweereen
aartsdiakonaatwasvanhetbisdomLuik (HeestersenRademaker
1972,p.69-70).
(2)Inditonderzoekwordenoudstevermeldingenvanplaats-en
veldnameninhetrelatiefkleinegemeenteareaalvanSt.Oedenrodeineenruimerverbandgeplaatstdooraantegevenwanneer
deverschillendenaamtypenelders-indeMeijerijvan's-Hertogenboscheninheel(noordelijk)Nederlandvoorheteerst
voorkomen.DoordatvooraleenNoordnederlandsehistorischtoponymischecontextwerdgeschapen,zullenenkelevande
dateringenaandetejongekantzijn.
(3)DeoudstevermeldingenvanSt.Oedenrodehangendeels
samenmetdevereringvandeH.Odaterplaatse (Heesters
1981,p.48;HeestersenRademakers1972,p.42-48).Inde12e
eeuwwerddeVitaOdaegeschreven,waarindezeheiligewerd
'gekoppeld'aandeplaats 'Rode'.Deplaatsnaambetekentdan:
een(oudere)ontginningwaarSt.Odaverbleef,ofdeontginningvanSt.Oda.DevereringvanSt.OdainRodeisinde12e
eeuwaantoonbaar,maarpasindetweedehelftvande14eeeuw
komthetdorpals 'SenteOedenRode'inhetBrabantsLeenregistervoor.St.Odaheeftoverigensvolgensdeoverlevering
inde8eeeuwinRodegewoondeniserookgestorven.
(4)In1213zietdeGraafvanGelreafvanzijnrechtenophet
graafschap (St.Oeden)Rode('...comitatudeRoda (...) citra
Mosam...').DitisnietRolduc ('s-Hertogenrade)inZuid-Limburg,zoalswelwordtverondersteld (zieoverdezekwestie
Heesters1972,p.43-44endedaaraangehaalde literatuur),
maarSt.Oedenrode.Hiervoorkunnendevolgendeargumenten
wordenaangevoerd:
-HetLandvan 's-Hertogenrade isnooiteengraafschapgeweest,
-DegravenvanGelrehaddenerin1231geenbezittingen,
-Het 'citraMosam' (aandezezijdevandeMaas)isvanuitde
plaatsLeuvengedacht,waardeoorkondeisuitgevaardigd.
(O.M.,p.228-229;Schrijnemakers (1984,p.52-54).
EenjaarlaterschenktdehertogvanBrabantaandeinwoners
vanSt.Oedenrode ('...nostrishominibusinRode
manentibus...')dezelfdevrijheden('libertas')alsdeinwonersvan 's-Hertogenboschbezitten (O.M.,p.241-242).In1242
wordentweehoeventeMegenlangsdeMaasaandekerk('...ad
altarebeateOdeinRode...')vandeH.Odaovergedragen.
(5)ZoisoudebewoningaangetoondopVressel,welkedoor
Heesters (1981,p.27)welzeerexactisgedateerdals
"...rond1140vóórChristusgebouwd...",ennederzettingenuit
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deIjzertijd,o.a.opdeEverseAkkers (Heesters1981,p.
27-31).
(6)Hetachtervoegsel '-sel1 inNijnselenVresselwordtdoor
Heesters (1981,p.57)herkendals 'sale',hetzaalhuisuitde
Frankischenederzettingen.Indeopgravingssporen op 'tEverse
wordeneentweetal 'zaalhuizen'herkend.
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OEFFELT
(1)Oeffeltbehoorde tothethertogdomKleef.Hetwerdin1753
afgesplitstinhetambtGennep (Schepenbank,p.20).
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OIRSCHOT
(1)Deenehelfthoordeoorspronkelijkaandehertogvan
Brabantenwasvanaf1648inhandenvandeStatenGeneraal.De
anderehelftkwamin1672inhandenvandeprotestantsekwartierschoutvanKempenlandMaartenSweertsdeLandas,alsopvolgersvandeMerode's,dievanaf1410halfherenvandeheerlijkheidwaren (Beex1966,p.79-80).Deheerlijke rechtenomvattennaasthetrechtvanjurisdictieenhetverkrijgenvan
bepaaldeinkomsten,ookhetpatronaatsrechtoverkerkelijke
instellingen.Eenprotestanthadzeggenschapoverkerkenen
kapittelsinOirschot!
(2)Gysseling (1960,p.764)herleidtdelle-eeuwsevermelding
'Oroscoth'deelstothetGermaanse 'skauta',dat'bebostehoge
zandgronduitspringendinmoerassigterrein'betekent.Ineen
oorkondevan1303(O.M.,p.772-773)wordendoorJanIIhertog
vanBrabantgemenegrondenonder 'Verdonc'en'Wolfskele'afgestaan.Ookhierisinhettoponimischmateriaaldenat-droog
verhoudingaanwezig:donkduidtopeenindividueleophogingin
eenoverwegendnatteomgeving, 'kele'duidtinhetMiddelnederlandso.a.opeengeulachtige laagte (eenbeemd?)(VerwijsenVerdam1932,p. 290).
(3)Omstreeks1268werdinOirschoteenkapittelgestichtin
dekerkdiegewijdwasaanSt.Peters-banden (VanVeen1923,
p.41).Dezefraaielaatgotischekruisbasiliekhadeenin1462
doorbrandvernieldevoorganger (hetvolgendenaar:(Kunstreisboek,p.585-587),diewelidentiekzalzijnaandein
1268genoemdekapittelkerk.Debijdekerkstaandevoormalige
Mariakapel (thansN.H.-Kerk)heeftoudere (bouwkundige)antecedenten:hetiseenrechthoekigRomaansgebouw,opgetrokken
uittufsteen,datvermoedelijkuitdevroege12eeeuwdateert.
Datde'stadsvorming'inhetbeginvande15eeeuwzijnbeslag
hadgekregenmagblijkenuitdeouderdomvanhet,latergedeeltelijkherbouwderaadhuis:hetwerdin1403gesticht.
(4)JanIIhertogvanBrabantgeeftaanWillemvanHerlaer,
zijnmeierteTienen,totvermeerderingvandiensleen27bunderinzijnbos.
(5)Op18augustus1301keurtJanIIdeverkoopvan19bunder
heideland '...decernetnovembonuariorummiricarum...'(O.M.,
p.745-746)welkekrapveertiendagenlaterweerwordenverkocht.Indezeverkoopwordtgesprokenvan19bunderwaarschappenofbroekland ('...bonuariawarischapiorum...')(O.M.,
p.746-747).In1303vindteenoverdrachtvantweestukken
heidegrondplaats('...bunuariamiricequeteuthoniceheyda
vocatur...)(O.M.,p.781).Hetlatijnse 'mirica'betekent
'heide'(LateinischesTasschenwörterbuch 1953,p.280)enis
alsverzamelnaamvoorzowelnatte,alsdrogeheidegebruikt.
Naarbehoeftewerdindeoorkondenhetonderscheidtussennatte(gras)heideendrogeheideaangegeven('...queteuthonice
vocatur...'o.i.d.).
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(6)Indeze oorkonde geeft Jan II gemene gronden '...se
extendit a loco dicto deBroeckvoert usque Baensvoert per
dominicainviam dictamvaertpenes Wippenhout, deBaentsffoert
usque Tregelersvoert iuxta limites dominide Boxtel et de
Tregelaersvoert usqueHamelaer...'Het als '...vaertbij (aan
de zijde van)Wippenhout omschreven object komtmogelijk overeenmet deLopensche Straat,welke tenwesten ligtvan de
ZwarteVoorten.
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OISTERWIJK
(1)EenmoeizaamonderwerpbetroftotvoorkortdeexactebegrenzingvanhetoudeWest-enOosttilburg.Campsmerktineen
commentaarinhetO.M. terechtopdatdaaroverveelverwarring
heeftbestaan. 'DeplaatsOosttilburgbestonduithetwestelijkgedeelte (hetKerkeind)vandetegenwoordigeplaats
Oisterwijk.DedoordehertogvanBravbantgestichte 'Nova
Civitas'Oisterwijkomvatteaanvankelijk slechtshetoostelijk
delvanhettegenwoordigeOisterwijk (hetLindeind).AlsparochiestrekteOosttilburgzichveelverderuitenomvattebehalvehetgebiedvande 'NovaCivitas'OisterwijkookBerkel
enUdenhout.GaandewegwerddenaamOisterwijkookvoorOosttilburggebruikt,ookalsparochie,waarnadezenaaminonbruikraakte.'(O.M.,p.138).
(2)Gysseling (1960,p.766)geefteenvermeldingvanvóór
1167 'Hosteruuic',welkehijafleidtvanhetGermaanse
'austra'=oostelijken 'wika'=dochternederzetting.In1214
wordteenschenkingvanHendrikI,hertogvanBrabantbeoorkondin 'Oesterwijc' (O.M.,p.179-180).Erisgeenzekerheid
overdeidentificatievanhetin815/816ineenschenkingaan
deabdijvanLorschgenoemde 'Osterol'metOisterwijk('...in
OsterolterramadmodiaXetinsilvamporcosduosetprataet
mancipiaXXV...').HetwordtookwelmetOosterhoutbijBreda
(Gysseling1960,p.766),ofOosterhoutindeBetuwebijNijmegengeïdentificeerd.Harenberg (1984,p.42-43)noemtnog
eenidentificatiebijKerkdrielindeBommelerwaardofzelfs
Orthenbij's-Hertogenbosch.
(3)DehuidigeaanSt.Petrus-bandengewijdekerkvanOisterwijkwerdin1897inneo-gotische stijlnaareenontwerpvan
P.J.H.Cuypersvoltooid (Kunstreisboek,p.587).Opdezeplek
stondvoordiendelaat-gotische 'Leuvense'kerk,welkein1587
grotendeelsdoorbrandwasverwoestennooitmeervolledigis
herbouwd.Deacentraleliggingvandekerktenopzichtevan
hetzwaartepuntvandebebouwinghangtsamenmetdeeerdergenoemdegescheidenopbouwvandenederzettingenwijstmogelijk
ophetaanelkaargroeienvantweeafzonderlijkekernenKerkeindenLindeind (Peynenburg1963,p.160enafbeeldingen
daarin)„
(4)Hoewelertwijfelbestaatoverdeethymologie 'carrick'=
kerk (Smulders1950c,p.102)lijkthetnietonmogelijkdat
hiereenkerngezochtmoetwordenevenoud,ofouderdanKerkeind-Lindeind.DeoudstebouwkundigedateringvandemiddeleeuwsekerkaanhetKerkeindsluiteeneventuelevoorganger
bijKerkhovennietuit.Indatgevalheeftereenverschuiving
van (hetzwaartepuntvan)denederzettingplaatsgevonden.
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OOST-,WEST-enMIDDELBEERS
(1)Evenalsbijzoveel 'eenzame'torensinzand-Brabanthet
gevalisgeweest,iseendeelvandetorenbijdeberuchte
najaarsstormvan1800ingestort (VanLaarhoven1975,p. 14),
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OPLOO
(1)DegodshuizeninOplooenLedeackerbehieldennogzeer
langslechtseenkapelstatus (VanVeen1923,p. 49).
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OSS
(1)Cunen (1932,p.20-21)baseerdezijnideeënhieroverop
tweeoorkonden,nl.eendoorhemfoutiefgedateerdeschenking
aanWillibrorduit721eneenpauselijkeoorkondeuit1069
waarinAlexanderIIEchternachinhaarbezittingenbevestigt.
Inbeideoorkonden (O.M.,p.11-13;48-50)isersprakevande
plaatsBaclaos.Dezenaamwordttegenwoordigvereenzelvigdmet
Bakel.Alveeleerder,nl.in1147-'48isin(eenjongerafschriftvan)eenpauselijkebevestigingsoorkondevanEchternachsegoederenditvoordecopieïstonbegrepentoponiem
BaclaosgelezenengeschrevenalsBacle,Os,alstweeverschillendetoponiemen.
(2)Cunenzagdezesamenloopvanomstandighedenalseenlogischvervolgopdehierbovenafgewezenoudebandtussen
EchternachenOss.Dedoorhemalsbewijsaangehaaldelegger
vancijnsendateertechteruitde18eeeuw,zodatdaarinmoeilijkeenverschiltussen8e-eeuws,ofhoog-middeleeuwsEchternachsbezitvaltaantegeven.Ineeninheteerstekwartvan
de13eeeuwuitgegevenlijstvangoederenencijnsenvan
Echternach (O.M.,p.203-206)komtOssdanooknietvoor.
(3)VanLaarhoven (1975,p.18)vermeldtbijdetekeningvan
HendrikVerheesuit1787datdebovenste tweegeledingenvan
detorenwaarschijnlijk inde15eeeuwopeenreedsbestaande
ouderetorenstompzijngeplaatst.
(4)Derelatiegemenegronden-waterstaatkundigewerkenwordt
explicietgemaaktdooreenorkondeuit1303,waarinJanIIaan
deOssenarenenhungeburen (BerchemenDuren)toestaathet
gelddatzijbestemdhebben,ennogzullenbestemmenvoorde
weteringenhoefslagtemogenontvangenuithungemenegronden
(O.M.,p.777).
(5)DekomvanOsswerdomgevenmetgrachtenenwallen.Aande
hoofdwegdiedoorOssliep,dewegvan 's-Hertogenboschnaar
Grave,werdentweesterkepoortengebouwd (laterwelaangezien
voorkastelen!):deBosscheendeGraafsepoort.Dezelaatste
poortistot1925insterkverbouwde toestandblijvenbestaan
(Cunen1928,p.189;1932,p.172e.V.).Of (hetvolgendenaar
Cunen1935,p.146-147)eenin1397genoemdelandweer(het
landgelegenbuitendeSchans,genaamdLandweer)bijSchaijk
onderdeeluitmaaktvandeverdedigingswerkenvanOss,ofals
veekeringmoetwordenopgevatisnietduidelijk.Vandeze
landweerwasin1935nogeendeelover,gelegenbijdeHoogheuvelseSteeg.Hetnoordelijkedeelvandelandweerwastoen
alverdwenen,maardeliggingwasnogteachterhalen.In1760
en1775werdhetnuverdwenenstuklandweerdoordegemeente
aandeeigenaarsvandebelendendestukkeninpercelenuitgegevenineeuwigeerfpacht.Uitdezeuitgifteblijktdatde
plaatswaardelandweerbijde (oude)BerchemseWeguitkwam,
lagaandeWevereindsteeg.
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*RAVEN!5TEIN
(1)Totinde16eeeuwbehoordedeheerlijkheidRavenstein
formeeltotBrabant.Laterkwamdeheerlijkheidonderinvloed
vanhethertogdomKleef.Deheerlijkheidvieluiteenineen
viertalschepenbankgebieden,verdeeldoverhetMaaskantgericht
enhetHeikantgericht.DeschepenbankvandestadRavenstein
bezatdehogerechtsmachtoverdegeheleheerlijkheid(Schepenbank,p.21).
(2)Inditgebiedwaardeinventarisatievanarcheologischmateriaaluitdejaren '50directistevergelijkenmetderecentereinterpretatievanarcheologischevondsten,valtopdat
hetverschilininzichtnieteenszogrootis.Ookhierspeelt
hetgesignaleerdeverschilindateringsmogelijkhedenvanhet
vondstenmateriaaleenbelangrijkerol.
(3)Deursenkanwordenherleidtothetmiddelnederlandse'dorn
ofdoorn'enhetOudnederlandse 'thorn',dat 'plaatsmet
doornstruiken'betekent.Deklankwisselingdiehierbijheeft
plaatsgevondenkanintweerichtingenoptreden.HetPeeldorp
Deurne-meteeneerstevermeldingin721als 'Durninum'wordtweluitgesprokenalsDeursen,terwijlDeursenonder
Ravensteintotinde16eeeuwnogals 'DorneenDoerne'werd
geschreven (Moerman1956,p.54).
(4)DestadontleenthaarnaamaanWalraven,dezoonvanJan
vanValkenburg.DezeJanvochtindeslagbijWoeringenin
1288aandezijdevanJanIvanBrabantenkreegdaarvoorde
heerlijkheidHerpen.HetnoordelijkdeeldroegJanvanValkenburgoveraanzijnzoonWalravendieereenkasteelstichtte:
Ravenstein.Deopvolgervandezeburchtwerdin1818afgebroken (Knippenberg1956b,p.124).
(5)In1196isersprakevanhet 'castrumHerpen' (O.M.,p.
145-146).TotophedenisteHerpeneentoponiemovergeleverd
waaruitdeaanwezigheidvaneenkasteelblijkt (Kastelen1982,
p.152).
(6)Uitdetekstvandeoorkondevan1332blijktdezesamenhangwelheelduidelijk.DeHerpenarenmogendegemenegronden
'...deylenendeslaen(inslagenopdelen)totervenmetten
dyck,diedaertoehoort (enzij)sullen deesendyckhouden,
alsooalsmendiedyckbovenendebeneedenhelt (...) endeeen
iegelyckmachsynendyckendatervedatdaertoegeslaghenis,
vryden (afpalen)...'(Hermans1850,p.76).
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*REUSEL
(1)DegrenstussenNederlandenBelgië,tussenStaats-Brabant
endeOostenrijkseNederlandenis(indeFransetijd)verschoven.EendeelvandegrondendieopdekaartvanVerhees
(1794)staanomschrevenals 'Hetgebiedvandezeheideheeft
Bladel (!) vooreenChijnsvandeAbdijPostel'blijktinde
19eeeuwonderdegemeenteReuseltevallen.Dezuidgrens
volgteendeelvande 'dijknaArendonk'.Dezedijkheefteen
vervolginde 'Kai',dienuopBelgischgrondgebied ligt.Het
verlegdedeelvandegrenswasinzijnhoekigeverloopvastgelegddoordeGrauweKei,deRoodeKei,deHoogpaalende
BlauweKei,diezodichtbijelkaarstonden,dateengeruzie
overdezegrenswaarschijnlijkmagwordengeacht.Tenzuiden
vandezegrenslagdeKleineReuselseendeReuselseHeide!Al
veeleerderblijktdatReuzelonderdeeluitmaaktvaneenperiferegrenszone.Tussen1294en1312wordtReusellosgemaakt
vandeMeijerijvan 's-Hertogenbosch(O.M.,p.1084-1085).De
AbdijPosteltrektReuseldan,viadebandmetdeveelzuidelijkergelegenAbdijFloreffenineenzuidelijkerinvloedssfeer.
(2)Reuselwordttoponymischverklaardals 'Roes'+'lo'=riet
+bos (Moerman1956,p.192),hoewelanderendenkenaaneen
-laartoponiem (Goris1955a,p.8). VanderAa (p.441)
beschrijftdezeinde19eeeuwnogaanwezige tweedelingtussen
hoog,droog,potentieelcultuurlandenlaag,nat,extensief
gebruiktlandalsvolgt:"Degrondishiermager,schraalen
grotendeelsnogheide,waarinvelegrooteenkleinevennen
liggen (...) uitdevennenwordtgoedeturfgegraven(De
Moeren)welke,benevensdenlandbouw,hetonderhoudaande
ingezettenenverschaft".
(3)Dathieraandachtwordtbesteedaandezeouderebewoning
hangtsamenmethetgegevendatookdezeouderebewoningzich
vaakopvallendrichttenaareenoorspronkelijkelandschappelijkesituatie,die(dus) indeloopvandetijdnietalte
zeerwasveranderd (HetvolgendenaarRoymans1980,p.12-21).
ZoisopdeZandheuvel (!) indeMoerenaltussen8000en4000
vóórchr.bewoningaangetoond.OokuitdeIjzertijdzijnvondstenbekend.OpeenakkergenaamdDeLaagte (coördinaten:
375.350x141.175)isin,dooregalisatievaneennabijgelegen
zandkop,opgebrachtmateriaalBronstijd/IJzertijd-materiaal
gevonden.Ookisereeninheems-Romeinsenederzettinginde
bebouwdekomvanReuselbekend:"Inhetbeginvandezeeeuw
maaktehetterreinnogdeeluitvaneenouduitgestrektakkercomplex.DenederzettingssporenuitdeRomeinse tijdliggen
danook 'begraven'ondereendikesdek".
(4)OorspronkelijkwasdePostelseabdijeen 'dochter'vande
in1121gestichteAbdijFloreffe.Postelispasindeeerste
helftvande17eeeuwvandezeabdijonafhankelijkgeworden.
DeoudstevermeldingvanReuselwordt (ineen13e-eeuwse
copie)gedateerdca.1173.Hetbetrefteenvermeldingineen
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schenkingslijstaandeAbdijPostel.Daarinwordtook 'Roselo'
genoemd (O.M.,p.107-111).InhetO.M. (p.170-171;237;
483-484;494)zijnenkelegrotereenkleinereschenkingenvan
vóór1312vanReuselsegoederenaandeAbdijPostelopgenomen.
(5)' vanallenhethoutgewaschoppubliekeendegemeyne
straetenbinnendendorpegelegen,dwelckdaarbuytenwordt
gevuert (...) vandemoeren,diedeingesetenencomente
vercoopenaendeafgesetenendiedaeropdentorffcomen
steeken,ofbydeningesetenenwordengesteken,endedaernaer
vervuertnaeranderedorpen...'(Welvaarts 1877).
(6)In1766werdopdeLensheuvel '...eenhuis,bakhuis,
schop,hofenaanpalendegracht...'voorhetkloosteraangekocht (Welvaarts 1877).TussenReuselenHulselstondde
PostelsedwangmolenwaaropMierdeenHulselhungraanmoesten
malen.
(7)Ookde 'vlucht'-kerkenvanAlphen,HeezeenLeende,SomerenenAsten,enDeurnewarengeplaatstindeheideopde
grensmetdeOostenrijkseNederlanden.Dezekerkjeszijntoen
dooreenweg(Kerkdijk)metdekernenverbonden.
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RIETHOVEN
(1)Gysseling (1960,p.191)geeftalsnaamsverklaringbroka
(moeras)+hofum(boerderij).
(2)HetvolgendenaarTheuws (1988,p.261-263).
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ROSMALEN
(1)Hetmerendeelvandeindezeoorkondendoordehomines
franciaanLorschgeschonkengoederenisgelegenopdedekzandrugtussenRosmalenenHerpeneninhetnabijgelegen
riviergebied.
(2)HetvoorRosmalenrelevantetekstgedeelte luidt:'...item
unumfrustrumterresitumapudHyneninlocoquidicitur
VliedertversusOrthen,item (...) dictumMertertinsitum
intermontesapudHinen,item (...) dictumMortertsituminter
mediumvillarumHynenenRoesmalen...' (O.M.,p.474).
(3)In1545wordteendeelHoogeVliertgenoemd (DeRooy1930,
p.256).ErvanuitgaandedatoudtijdseengrootgebiedVliert
werdgenoemd,ishetmogelijkdatHoogeVliertalseenrelatiefjongerelandschapssituatie istebeschouwen,ontstaan
nadateenmoeras-ofveenbegroeiingdoornatuurlijkeinvloed,
ofdoormenselijkingrijpen,dusdoorontwatering,isgaan
dalen.
(4)VanderDoes (1904,p.198)beschrijftdegroottevande
oudeAkenseHoeveonderHeeseind.Dezehoevestrektezichuit
vandeZeegdijk totaandeHoefgraaf.Ditzoubetekenendatde
Rompertwetering,diedeverkavelingdoorsnijdt,jongerisdan
dieverkaveling.IndeaangrenzendegemeenteNulandbetekent
ditdatereerstalleendeVoorsteenAchtersteNuland(grote
niet-geperceleerdegraslandcomplexen)waren.DoorhetverlengdevandeRompertswetereing,hetWeteringske,werdvervolgens
deVoorsteNulanddoorsneden,zodatereenMiddelsteNuland
ontstond.
(5)Dekerk,waarvandeoudstedelendaterenuitde15eeeuw
(Kunstreisboek,p.591),wassedert1415ingelijfdbijhetSt.
Janskapittelte 's-Hertogenbosch (VanVeen1923,p.60).
(6)'Cauwater,"onzelieveVrouwbydekoudewaters",abdij
vanBrigittinenenBrigittinessenin 'tjaar1434gefondeerd
bij 'sHertogenbosch,isinhetjaar1566doorderazernijder
beeldestormersverwoestenverbrand.Degemeenteheeftdaarna
eenwoonsteebinnen 's-Hertogenboschbekomen,dochdezestad
werdinhetjaar1629aandeHollandersovergeleverd.De
BrigittinenvertrokkennaarHobokenbijAntwerpen,ende
Brigittinessenmaaktenzicheenkloosterkenbij 'sHertogenboschinhetdorpRoosmaelen,hetwelkdeverenigdestatentoelieten,omdatdenonnenveelgeldaandemeijersgaven.In't
jaar1712ishunhuisdoordecreet van destatenverkocht.'
(Knippenberg1952,p.41).
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SCHAIJK
(1)Géénvandezeschepenbankenbezatdehogerechtsmacht.Dit
werduitgeoefenddoordeschepenbankvandestadRavenstein
(Schepenbank,p.21).
(2)'UithovenwarenindeMiddeleeuwenagrarischebedrijven
vankloostersenalsregelgroterdandeparticuliereboerderijen.Zewerdendoorde12e-eeuwse abdijengesticht,omde
geschonkenofopanderewijzeverkregenlanderijen,dievaak
vervandeabdijenverwijderd lagen,teexploiteren.Somswarenzedoordeschenkersvandegrondtevensbedoeldomals
modelboerderijendelandbouwenveeteeltinhetgebiedrondom
deuithoventestimuleren.' (VandeVelden1986,p.7).
(3)Dezeoudekerkisinhetbeginvande20eeeuwafgebroken
(VanLaarhoven1975,p.114).
(4)HettoponiemSchaijkwordtverondersteldtekomenvan
Schadewijk (Moerman1956,p.277),maardebetekenisblijft
onduidelijk.
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SCHIJNDEL
(1)JanIIvanBrabantgeefterfcijnsenuit '...inonse
bosschenvandenEylde...' (O.M.,p.602-603).
(2)OpdekaartvanVerheesuit1794ishiernogsprakevan
onontgonnenheidegronden.

444

SOMEREN
(1)DezebuurtschapDeHuttenwordtopdekaartvanVerhees
nogdeHutgenoemd,gelegenaanheteindvandeKerkdijkdie
SomerenenAstenverbondmeteenvroegere schuurkerk,netover
degrenstussenStaats-BrabantenOosterijks-Limburg.
(2)DeabdijPostelwasookinhetbezitvandemolenste
Stipdonk,VenbergenenWesterhoven,diezijalsdwangmolens
beheerden (O.M.,p.1053).
(3)OfhethiereenvoorlopervaneenvandetweeoudeSomerensemolens,nl.eengeslotenstandaardmolen(mogelijk)uit
1543,ofdein1867naeenbrandherbouwde stenenbergkorenmolen (Kunstreisboek,p.592),betreft isonduidelijk.
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SONENBREUGEL
(1)Tegenwoordigrestvandezelaat-gotischekerkslechtsde
in1974/75gerestaureerde toren (VanLaarhoven1975,p.38;
Kunstreisboek,p.592).
(2)Zoalshetstaatbeschrevenineen17e-eeuwsafschriftvan
dezeoorkonde: '...alle(...) recht (...) ineenmoeiengelegentotSonnedenproestendeconventevanSinteGeertruyente
LovenenendedenconventevanHoydonc,endedatvoireenvry
eygendom.'(O.M.,p.429-430).
(3)Sonbetekent 'waterloopineenmoerassige,vaakoverstroomdestreek.Breugelwordtwelverklaartalseen'ingeslotengebied,jachtterrein'welksbetekenisevolueerdetot'lage
plek,methoutbegroeid,ofweide'.'Eenbrielofbreulwas
eengeschikteweideplaatsvoorhetvee.Laterkunnenvelevan
dezebrielendoorhetgravenvangrachtenofslotenmeerbewoonbaarzijngemaakt'.Hurkhangtsamenmethoekwat,gezien
deliggingbinnendeoorspronkelijklandschappelijkesituatie,
nietverwondert.Olenismogelijkeenaanduidingvooroorspronkelijkewoestegrond.Aanschotismogelijkeen-skautatoponiem,een'drogerugineenoverwegendnatteomgeving(=aan
devoet,ofbijdeskauta)(Moerman1956,p.214,43,105,170
en172;Knippenberg1955a,p.89).
(4)Hutten (1980,p.62-63)geeftaandehandvandelijsten
vandehonderstepenninginSoneenideevanhetgebruikvan
degrond,hetgrondbezitendewelstandinSon.
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*SPRANGCAPELLE
(1)DenaamZuidewijniseenverbasteringvan'zijdwende'.
Dezezogenaamdebredezijdwende isin±1000gelijkmetde
ontginningontstaanenliepvandeOudeMaastotaande
RechtestraatinKaatsheuveldusoverde (latere)grensmet
Brabant (zieoverdeverleggingvandeoudegrenstussen
BrabantenHolland:LoonopZand).
(2)'s-GrevelduinhangtvolgensVanderHammen (1922,p.258)
samenmettweevroegerebezittersvanhetambachtinde15e
eeuw,namelijkdefamilieVanderDuynenAdriaanSchrevel.
(3)HetisookmogelijkdatalleendenaamZuidewijnnaarhet
zuidenisverplaatstnadeondergangvanheteerstekasteel
vandienaam.In1495wordteenkoopovereenkomstgesloten
m.b.t. '...hethuisteVrijhoevenvanoutsgenaemtdesteene
earner...1. 'Vanouts'kanslaanopeenlangereperiodedande
74jaardiesindsdeSt.-Elizabethsvloedvan1421zijnverlopen.
(4)In1566werdennog68personenvoorgrondbelastingaangeslagen '...in"dieAudestraet...'tegen152 '...indieNieustraat...'enslechts14 '...opdieVaert...'.Debewoning
heeftzichinhetzuidengeconcentreerd langsdeNieuwe
Straat,opeendoorhetdalendeveenheengekomenrug.
(5)'...twintichhoevenmoersvuyt (vugt?),elckehoevevan
XVImorgen...'.Nadeontginningbleef240morgen '...bruyebaar
lants,wesendelichtBrabantslant...'over.
(6)Sprangkreegincirca1325zijneerstekerk.Bijdebouw
vandekortvóór1475daterende torenzoudeSprangscheSloot,
diedoorlieptotdein1396aangelegdeLoonscheVaartvan
's-GravenmoernaarDenBosch,eenrolhebbengespeeldbijhet
aanvoerenvanhetbouwmateriaal (VanderHammen1911,p.28en
168).Hoehetookzij,deSprangscheboerenhebbenvanafde
OudeStraathundeelvanhetrestveentotaandeSprangsche
Slootincultuurgebracht.Eenjongerevermeldingvantwee
stukkenland ...streckendevander (...) Auerstratentot
Bezoyenschenerftoe...' (VanOordt1921,p.204)kanindicatiefvoordeontginningsrichtingzijn.
(7)Zijkondendegroottevanhunmoerennietopgeven '...want
datyutgedolvenlantes,datesverlorenlant,endedatnoch
ongedolvenes,daerofenweetmendegrooteniet,nochwient
toebehoert,mitsdatmenupteselvemoerenendemergentalen
nietengadertoftommeenslaet...' (Informacie,p.533).
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*TILBURG
(1)EenmoeizaamonderwerpbetroftotvoorkortdeexactebegrenzingvanhetoudeWest-enOosttilburg.Campsmerktineen
commentaarinhetOork.BoekMeijerijterechtopdatdaarover
veelverwarringheeftbestaan."DeplaatsOosttilburgbestond
uithet:westelijkgedeelte (hetKerkeind)vandetegenwoordige
plaatsOisterwijk.DedoordehertogvanBrabantgestichte
'NovaCivitas'Oisterwijkomvatteaanvankelijk slechtshet
oostelijkdeelvanhettegenwoordigeOisterwijk (hetLindeind).AlsparochiestrekteOosttilburgzichveelverderuit
enomvattebehalvehetgebiedvande 'NovaCivitas'Oisterwijk
ookBerkelenUdenhout.GaandewegwerddenaamOisterwijkook
voorOosttilburggebruikt,ookalsparochie,waarnadezenaam
inonbruikraakte".(O.M.,p.138).
(2)Eennadereinvullingvanhetoorspronkelijknatuurlijke
substraatisvoordeTilburgsesituatienieteenvoudig.Degegevensvoorhetsamenstellenvandebasiskaart-debodemkaart
1 :50000metdaaropaangegevendegrondwatertrappen,maar
ookeengedetailleerdehoogtelijnenkaartdietengrondslag
ligtaandegeomorfologischekaart1 :50000-ontbreken,of
zijngebaseerdop,ofteveelbeïnvloeddoordehuidige
groot-stedelijke situatie:bebouwdekommenwordenopdeze
thematischekaartennietgekarteerd!Pasvanafde18eeeuw
kunnenkaartgegevensgecombineerdmetnaamkundigmateriaal
inzichtgevenindezematerie.
(3)In1809kreegTilburgvanLodewijkNapoleonstadsrechten
waardooreenfeitelijkesituatierechtenswerdvastgelegd
(Verberne1955,p.183).
(4)HetmiddeleeuwseTilburgwordtwelgelocaliseerdbijde
hoeveDeRijt,gelegenbijdekerkvan 'tHeike (Hardenberg
1955,p,.37)-nietteverwarrenmetdemeerwestelijkgelegen
heerdgang (wijk).Noginde16eeeuwlagdeoudekerkvanTilburggrotendeelsomslotendoordegrondenvanhetleengoedDe
Rijt.Deexploitatievanditgoedgeschieddevanuiteenhoeve
dieindeeerstehelftvande16eeeuwnogaandewestkantvan
dekerklag.MogelijkmaaktedekerkvanTilburgoorspronkelijkdeeluitvanhetgoedDeRijt (Boeren1955,p.77-78).
Maarookdeanderevlekkenkunnenbogenopeenminimalemiddeleeuwsedatering.OpdeMoerenborchlaghetpersoonshuisof
spikervandeTongerloseHoeven.Tongerlohadin1231het
collatie-ofvergevingsrechtvandekerkvanTilburgverkregen
(Boeren1955,p.79).Broekhovenwordtin1309genoemd(O.M.,
p.980-981).
(5)Opheteindvande18eeeuwwordtvoorheteerstgewaggemaaktvanverbeteringvandewegenstructuur: 'In[1774]isden
oude (!) steenwegalhieropgebreokeneneenennieuwengelegt,
dochvandeoudesteenenheeftmensteenweggelegt[...]een
deelindenNoordhoekenopdenHeuvelenopdennieuwendijk.
Den16.july[1781]heeftvoordeneerstenmaalgeredende
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postwagenvan 's-HertogenboschopBredaviceversa...'
(Bezemer1897,resp.p.17en20).
(6)Zowelop 'tHeikealsop 'tGoirkestondenkatholieke
schuurkerken.DegrotekerkopdeHeuvelwasimmersovergegaan
inprotestantsehanden.Rondomdezeschuurkerkenontstonden
kernendiewerdenbewoonddoorkleineambachtslieden,wevers
enspinners.Tilburgbezatinhetbeginvande19eeeuwaleen
belangrijk 'wolweck'.Eendeelvandezelakenindustriewas
thuiswerk (Verberne1955,p.185).Ookandereeconomischebedrijvigheidverplaatstezichnaardeze 'nieuwe'kernen.Zo
werddeweekmarktdiealtijdopdeHeuvelwerdgehoudenverplaatstnaar 'tHeike (vanMosselveld1955a,p.214).
(7)In1668werddekatholiekeparochieTilburgverdeeldin
tweeapartekerk/woongemeenschappen,die-zoalsgezegd-gegroepeerdwarenronddeschuurkerken 'tHeikeen 'tGoirke.
TotindeFransetijdvielendezeschuurkerkenwelondereen
parochie.ZoalsinzoveleplaatseninBrabantraaktedeoude
gotischekerkonderprotestantsbeheeraardiginverval(Zie
GemeentebeschrijvingvanCuijk,noot 4). In1827werdhet
schipgesloopt.Aandewelbehoudentorenwerdeennieuwschip
inwaterstaatsstijlgebouwd (VanMosselveld1955a,p.
214-217).
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UDEN
(1)Boekei,VolkelenZeelandbehoordenindeMiddeleeuwentot
deheerlijkheidUden,welkeomstreeks1200wasopgegaaninhet
LandvanHerpen,datna1360hetLandvanRavensteinging
heten.Alin1339wasereenschepenbankdiezeteldeinUden
(VandeVen1964,p.56;Hermans1850I,p.79-82).
(2)VanHeessel (z.j.p.27e.v.)gaatuitgebreidinopmogelijkenaamsverklaringenvanUden.Verwijzendnaareen,tussen
defundamentenvandeoude (nuafgebroken)kerkgevonden,met
runenbekraste steenwordteennaamsafleidingvanWodangeopperd:derunenwordenwelalsWOTgelezen.Anderenzienin
Udeneen-heemnaam,terwijlooknogdenaamsafleidingUden=
'autha'=woestterreinopgangdoet.
(3)VanderAa (p.353)vermeldtdeouderdomvandeklokken
dieindeoude,nuafgebroken,kerkhingen,nl.1350,1443en
1484.
(4)Deomstreeks1455gestichtekapelteVolkelispasin1854
totkerspelkerkverheven (VanVeen1923,p.61).
(5)Dezeordebezatblijkenseencharteruit1625algoederen
teUden,nl.'...derKruysbroederenhoeven (...) genaamtde
Bitsick (Bitswijk)' (Hermans1850I,p.535-538).
(6)Op11augustus1749krijgendeliedenvanUden,Volkel,
BoekeienZeelandeenaanschrijvenvandeKeursvorstomin
Udeneenbijeenkomst tebeleggenwaarinberaadslaagdkanwordenoverhetincultuurbrengenvandegemeente- (gemene-)
gronden (Hermans1850II,p.464-465).Uittweehieropvolgende
chartersblijkthiervannietsterechttezijngekomen.De
'lieden'steldendat'...geeneheydenverkoghtendetotnieuwe
landeryenaangemaecktendegecultiveerdwerdenmogten.'(Heessels,p.217).
(7)Deeersteaanzettotontginningsactiviteit inde20eeeuw
dateertvankortna1914toeneenveevoederfabrikant eenaanvraagindiendeomdePeelrandtemogemmaaien,omhetgrastot
veevoeder teverwerken.Kortdaaropnamdegemeentezelfhet
initiatiefover.OnderdrukvanenkeleRoomsehoogwaardigheidsbeklederswerddenaamTerraveen,bedachtdoordetoenmalige 'rode'burgemeesterveranderd,inOdiliënpeel(St.
Odilia)(Heessels,p.217).
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*UDENHOUT
(1)Hetisopvallenddatde19e-eeuwsegemeentegrenstussen
UdenhoutenDrunen,welkeookaldebegrenzingvormdetussen
deDrunenseendeOisterwijkse schepenbanken,exactdebegrenzingvormttussenhetUdenhoutsecultuurlandendewoeste
gronden-deDrunenseDuinen-onderDrunen.
(2)Debodemkaartengevenhiereenpodzoldiepermanentnat
is,metstagnerende lössleemlagenindeondergrond.
(3)Op3december1299geeftdehertogvanBrabant8hoeven
landonderUdenhout('...octomansosvulgariterdictoshoeven...'aandeabdijvanTongerlo.Noggeen14dagenlater
geefthij3hoevenennogeens4hoeveninzijnbosteUdenhout('...innostronemore...')aanrespectievelijkdeabdij
TerKamerenenaanpoortersvanLeuvenenMechelen. (O.M.,p.
703-707).
(4)Alsdeboshoeveontginningen onverhooptvanna1233dateren
-hoewelzekernietuitdeoorkondevan1233magwordenafgeleiddatertoennoggeenontginningeninhet 'hout'vanUdo
(?)haddenplaatsgevonden -danwarendezetenkostevanhet
gebruiksrechtopdebossenvandeabdijTongerlogegaan-,ze
werdenmogelijktercompensatieaandeabdijvanTongerlogeschonken.Juistoverhet 'gebruik'vanhetbosdoordeabdij
vanTongerlobestaatnamelijkonduidelijkheid.Deindeoorkondegebezigde termvoorgebruik 'sago'isvermoedelijkeen
verschrijvingvoor 'fago'dathoutsprokkelbetekent,maar
mogelijkeenverhaspelingvan 'usuagio'datslechtsgebruiksrechtbetekent (O.M.,p.242-243).FaselenWuisman (1978,p.
2)veronderstellendato.a.deStrijdhoevemogelijkouderis
dandeAchtHoevendiein1299werdengenoemd.Tochlijkthet
nietlogischdeoudsteontginningen inUdenhoutinhetrelatiefnattenoordelijkedeelvandegemeente tezoeken.In1410
blijktderelatiefnattesituatiebijdeStrijdhoeveals6
bundersbeemd '...bij 'tbroeckdieStrythoeve...'wordenverkocht (FaselenWuisman1978,p.40).Noginde19eeeuw
spreektVanderAaerzijnverwonderingoveruitdatdemoerassigezonebijdeZandkantnietdooreenverbeteringvander
ZandkantscheLeijwordtontwaterd.
(5)BijdeVredevanMunster in1648hebbenveleabdijengetrachthunouderechtenengoedereninStaats-Brabantterugte
krijgen.DeSt.GeertruidisabdijteLeuvenwastiendhefferin
deparochieOisterwijkwaaronderUdenhoutviel.Deabdijberiepzichopeenvalseoorkondegedateerdin1310dierond
1648(!) wasvervaardigd.Inditfalsumschenktdehertogvan
Brabantalletienden-zoweloudealsnieuwe-vanzijnboste
UdenhoutaandeabdijvanSt.Geertruidis.Inhoeverredit
falsumeentoendertijdbestaandesituatieweergeeftisniet
duidelijk. 'OverhetbosvanUdenhoutisweliswaarnietsinde
archievenvandeRaadvanStategevonden,maardezebevatte
alleengegevensovergoederenwaarover isgeprocedeerdofbe-
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raadslaagd,nietdiezondertegenspraak zijngerestitueerd.
(O.M,p.1005).
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VALKENSWAARD
(1)In1810zijndekerkdorpenBorkelenSchaftafgescheiden
vanBergeijk.Pasin1934zijnBorkelenSchaft,Dommelenen
Valkenswaardsamengegaaninééngemeente (DeJong1951,p. 3).
(2)DeBergeijkseBarriere,deoudetolinde 'NieuweSteenweg
begönne1780' (KaartVerhees)vanValkenswaardnaarhetzuiden,ligtniet,zoalsteverwachtenvalt,aande(huidige)
grensmetBelgië,maaropongeveer800mtennoordendaarvan
opeen'droogte-eiland'.
(3)IneenlijstvanbezittingenvanEchternachuitheteerste
kwartvande13eeeuwkomenbezittingen/verplichtingenvoor
vanHuiswitenWolteredeWederde (O.M.,p.203-206);Wederde
ofWederdalsoudstebenamingvoorValkenswaard.Hieruitmag
continuïteitvanbezitvanEchternachinValkenswaardworden
geconcludeerd.
(4)Inhetbeginvande17eeeuwheeftdebeheerdervande
VenbergsewatermolenstukkenPostelseHeideontgonnen.Ookde
beemdentenzuidenvandeVenbergseMolenzijnpasrond1600
gedeeltelijkontgonnen:zediendenimmersalswaterberging
(wijer)voordeVenbergsewatermolen (BotsenMélotte1977,p.
31en76).
(5)Deoudstevermeldinguit1311betrefteencognomen(afkomstnaam),nl. 'GodefridiGobbedeDommele' (O.M.,p.
1012-1014).HetsamenvallenvandenederzettingsnaamDommelen
metdewaternaamDommellevertgeennaderedateringop.Voor
eenuitgebreidebeschrijvingvandeverrassende archeologische
bevindingendiebijopgravingeninDommelenzijngedaan,ende
plaatsingdaarvanineenruimerkaderwordtverwezennaar
Theuws (1988endeliteratuurverwijzingendaarin).
(6)In1444werddekerkvanWesterhoven,samenmetdekapellenvanDommelenenBorkeloplastvandebisschopvanLuik
afgescheidenvandemoederkerkBergeijk.Schaftdaarentegen
waskerkelijkvanoudsverbondenmetWaalreenValkenswaard,
dusmetEchternach.Pasin1520iservoorheteerstsprake
vaneenkapel (DeJong1951,p.29-42).

453

VEGHEL
(1)ZijtaartwordtdoorGysseling (1960,p.920)verklaarduit
1
zegge'.
(2)OpdekaartvanVerheesuit1794staatnogaangegevenhet
'Oudekerkhof'.
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VELDHOVEN
(1)Degrenscorrecties indezegemeentezijnzodanigdater
hiergeenvolledigebeschrijvingvanwordtgegeven.Voorde
Schepenbanksituatievóór1795zie:Schepenbank (1980).
Smulders (1961b,p.140-141)schrijfthierover: 'Toendeoude
schepenbankvanOerlegesplitstwerdin1560,waseréén
schepenbankvoorVessem,WintelreenKnegselsamen,een
schepenbankvoorVeldhovenZeelstenBlaarthemsamenenéén
schepenbankvoorOerleenMeerveldhoven...1.
(2)Zowasereendiscussie inBrabantsHeemgaandeoverde
betekenisvandeopgravingengedaaninhetcentrumvanOerle.
Daarbijwerdo.a.weereensdestatusvanOerlebinnenhet
oudeKempenlandvanallekantenbelicht (Kakebeeke1949b,p.
83-87;ArtsenBijnen1982,p.28-34;Bijnen1982,p.162-164;
DeBruijn1982,p.165-168;Bijnen1982,p.168-170;DeBruijn
1983,p.112-114;Bijnen1983,p.114-122).Bijnen (1985,p.
67-76)ronddeeenenandervoorlopigaf.Inmiddelsisduidelijkgewordendatslechtszeergedetailleerdnederzettingsonderzoekindezeantwoordenkanverschaffen.Ookanderearcheologischevondstenstaanaanvoortdurendeherinterpretatie
bloot.Gewezenkanwordenopo.a.hetartikel 'InMemoriamde
RomeinsewachttorenteVeldhoven'vanBogaers (1968,p.
162-163).
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VESSEM
(1)Knegselkanechterookeenzogenaam -seletoponiemzijn.
KreijelwordtdoorMoerman (1956,p.133)verklaarduitkraof
krei+lo,(dialectvoor)kraaienbosje.
(2)VandekerkvanVessem isde15e-eeuwsegotische torennog
aanwezig (Kunstreisboek,p.597);degothischekerkvanWintelreisin1789gesloopt (VanLaarhoven1975,p.14);dekerk
vanKnegselisin1790ingestort.Decontourenvandezeoude
kerkzijnindekom (!) vanhetdorpaangegeven inhetplaveisel(VanLaarhoven1975,p.48).
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VIERLINGSBEEK
(1)SambeekbehoordevoordehelftonderdeBaronievanBoxmeerenvoordeanderehelftonderdeBaronievanGraveenhet
LandvanCuijk (Schepenbank,p.18en21).
(2)VanderAa (p.685)meldtoverdeVierlingsbeekof
MolenbeekdatdezelieptussenhetgehuchtdeSmack,door
HoltheesnaarhetStaaischeVeeronder Vierlingsbeek.Deze
beekvormdeeertijdsdescheidingtussende19e-eeuwsegemeentenVierlingsbeekenMaashees-Overloon.Erstondentweewatermolensaan,waarvaneen,deBeeksche-ofPrinsenmolenbij
Vierlingsbeek.
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*VLIJKEN
(1)Noginde17eeeuwerkendedeStatenGeneraaldesouvereiniteitvandebisschopvanLuikinNieuwkuik.Ooknadatmen
hetdorptotStaats-Brabantwasgaanrekenen,weigerdehet
's-Hertogenboschalsjuridischehoofdstadteerkennen,hoewel
hetzulksindeMiddeleeuwenwelhadgedaan (Schepenbank,p.
15).OnsenoortheeftaltijdtotBrabantgehoord.DezeggenschapoverOnsenoortisvroegerwelbetwistgeweest.Hetis
eengoedvoorbeeldvaneenleengoeddataaneengrenslagen
inleengehoudenwerdvaneenbuitenlandsevorst.Ineenin
1445daarovergevoerdprocesbeweerde 's-Hertogenboschdat
OnsenoorttothethertogdomBrabantbehoorde,niettegenstaande
hetfeitdatdezeplaatsin1370alsleengoedwasopgedragen
aandegraafvanHolland.Hetargumentwaaropdestadsteunde
wasdat '...dieleenedepalen (grenzen)derlandennieten
scheyden...' (AvondsenBrokken1975,p.61nt.204).Deterritorialegrensprevaleerdedusookopdegrenzenvandeleengoederen (Avonds1982b,p.130).
(2)TennoordenvanHaarsteegenindeVrijeenKleineKavelen
liggengrotearealenoverslag-engebrokenkomgrondendieop
diverseplaatsenveenindeondergrondhebben.In1740verdweeneendeelvanhetHaarsteegsecultuurlanddooreendijkdoorbraakenbleefhetNieuweWielover (Pfeiffer1959,p.
43), terwijleendeelvandeuit1273daterendeZijdwendein
1799moestwordenterruggelegd (FockemaAndreae1950,p.22).
IndegemeenteVlijmen-alsbolwerk tegenhetovertollige
BeerseMaas-,Dommel-enAawater-zijnookinhetzuidende
sporenvanwateroverlastbewaardgebleven.Zelfsderelatief
hogeliggingvandezandgrondenbijdeHeidijkkonnietvoorkomendatdezedijk-diegrotendeelsalsachterkadeketenvan
deoudeontginningenheeftgefungeerd -totinrecentetijd
diversemalenisdoorgebroken.Nogin1880ontstondalsgevolg
vaneendoorbraakindeHeidijkhetgroteNieuwkuikseWiel
(Pfeiffer1959,p. 43).
(3)Dezerugmoetalinde13eeeuwinhetlandschapzichtbaar
zijngeweestomdatdein1273aangelegdezijdwendeeropaansloot.
(4)Reedsin1510haddeabtvanTongerloo-deabdijvan
Tongerloohadvanaf1233hetcollatierechtinhetkerspel
Drunen-toegestaan,datindekapelvanNieuwkuikdagelijks
deH.-Mismochtwordengecelebreerd (VanVeen1923,p.34).
(5)DevrouwvandezezoonvanJanIvanCuykhadvandehertogvanBrabantonderanderedezegrondeninleen(Essink
1964,p.206).

458

*VUGHT
(1)EenopvallendverschijnselbijhettoponiemVughtisdat,
hoewelhetineersteinstantieinverbandwordtgebrachtmet
debetekenis 'vochtig',hetvaakbetrekkingschijnttehebben
ophogere,inpotentiebewoonbaregronden.Moerman (1956,p.
256-57)noemteenmogelijkeethymologische samenhangmet
naaldhout,naaldboom (ZieookKnippenberg 1964b).
(2)Eencomplicatiehierbijisdat(onderdelenvan)deoorkondenvan1006en1050verdachtzijn.Deoorkondeuit1028,
waarindeSt.PaulusabdijdoordebisschoppenAnsfrieden
Ansbaldinhunbezittingenwordenbevestigd,iswelhechten
vormdedebasisvoordetweeverdachteoorkonden.
(3)DevanoudsaanSt.Lambertusgewijde,nuhervormde,gotischekerkheeftblijkensopgravingeneenRomaansevoorganger
gehad, '...eenuittufsteenopgetrokkendrieschepigekerk...'
dievolgensScholtenvanAschat (1958,p.141-151)circa1000
alaanwezigwas,maardoorKnippenberg (1964b)alslle-eeuws
wordtgedateerd.Dehuidigelosstaandetorenvandezekerkdateertvan1560.DezuidelijkgelegenSt.Pieterskerk,waarvan
slechtsweinigoverdeoudstebouwgeschiedenisbekendis,is
in1825vervangendooreenkerkinwaterstaatsstijl,waarbij
detorenwerdgesloopt.In1884isookditgebouwgesloopt.De
afbeeldingvandezeSt.PieterskerkdieVerheesinde18eeeuw
maaktedoeteenhogeouderdomvermoeden.Verhees (VanLaarhoven1975,p.30)noemtdezekerk '...ookgenaamdtdestrooijen
kerk,dientvoortiendschuureneendorsvloer'.
(4)Ofernaastdezetweekerkennogsprakewasvaneenderde
kerk,zoalshetintrigerendetoponiemOuwerkerksuggereert,is
nietduidelijk.EenverbandtussenEchternachendeze 'derde'
kerkiswelergspeculatief!
(5)DeBosschekoopmaninwijnenThomasvanRijckevorselkocht
20Bosschemorgensheideenlietdezein1800beplantenmet
jongedennen,opdatineenlaterstadiumzonderzwarebemestingdezegrondenkondenworden (her)ontgonnentotbouwland.
Tienjaarlaterhadhij '...40morgenheidegrondincultuur
gebrachtendaarmeedebasisgelegdvoorzijnbuitengoedSparendaal'.VanHoogendorpwasgetroffen '...doordeschoonheid
vanhetboomgewasdatgroeideopdeplaats,waarvroeger
slechtsdorreheidewas.'(VandeEerenbeemt1958,p.124-129).
(6)DevanoorsprongItaliaansejonkheerMartini,diewoonde
ophuizeOuwerkerk,kochtvanaf1801ongeveer50morgenheidegrond.Nadathijdeheide'...21/2â3voetdiephaddoenomwerken...'werddezedaarnamethoutgewasbeplant.(Vande
Eerenbeemt1958,p.129).
(7)AandezeontginningisdenaamvanVanLandschotgekoppeld.Vanuitzijnbezittingen '...staandeopbergenshuysente
Vught...'wasdefamiliealvóór1800metontginningsactivi-
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teitei'!begonnen.Ookhierwerddeongerepteheidegrondmet
allerleisoortenhoutgewas,zoalsbeuken,eiken,dennen,berken,elzenenpopulieren,beplant.Eendeelvandegronden
werdechteraangewendvoordeverbouwvanaardappelenenboekweit (VandeEerenbeemt1958,p.132-136).
(8)In1667wordtde 'toebackthiende'vermeld,evenalsin
1719,danalsonderdeelvandetiendenvandeLambertusparochie.In1786heethetdegecombineerde 'Hofkensen
Tabakstiend'.DezeHofkenstiendwasklein.Hieronderhoordede
Sionsburg,tennoordwestenvandeLambertuskerk (Kappelhof
1977;Knippenberg1964b).
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WAALRE
(1)HoewelKakebeeke (1968a,p.33)nogmelddedatergeen
twijfelkonbestaanoverdeaanwezigheidvanRomeinselandinrichtingssporen,dezgn.quadrangulatieofcenturiatie(hij
haaltStolte (1961,p.18)aan,diehettoponiemHoogstraat
zietalseenonderdeelvaneenRomeinsewegvanTongeren,
langsHamont,Borkel,Waalre,EindhovennaarHedel,eenbasislijninhetcenturiatie-patroon),zijndenieuweinzichten
overdedynamiekinhetlandschapechterzodanigveranderd,
datmetdezemateriezeerterughoudendmoetwordenomgegaan
(zieregioverhaal).
(2)Hetvermoedelijk 12e-eeuwse tufstenenschipvormthetoudsteonderdeelvandeoudevoormalige r.k.-kerk (Kunstreisboek,
p.598).Overeventuelevoorgangersis(nog)nietsarcheologischaangetoond.
(3)Alsdein914doorKarelIIIvanWest-Franciëbekrachtigde
schenkingvano.a.WaalreaanEchternach (O.M.,p.26-27)ook
werkelijkalsuitbreidingvanhetbezitvanEchternachvalt
aantemerken.
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*WAALWIJK
(1)Er.1332deedDiederikvanAltenaafstandvandeheerlijkheidWaalwijktenbehoevevandehertogvanBrabant (O.M.,p.
230).
(2)Binnende19e-eeuwsegemeentenWaalwijk zijntenzuiden
vandeLangstraatzelfseendrietalvandezeZeine'saanwezig
geweestmetdeprozaïschenamenEerste,TweedeenDerdeZeine.
(3)VoordeHollandseambachtenBaardwijkenBesoijenbeschikkenweovergegevensuitheteindvande15eeeuwenhetbegin
vande16eeeuwoverdelocaleeconomie.In1494verbouwdenze
inBaardwijk rogge,haverenboekweit,hieldenzekoeienen
brachtenturfnaardemarktenvanHeusdenenDenBosch
(Enqueste,p.209).Twintigjaarlaterishieringeenveranderinggekomen (Informacie,p.434).DeinwonersvanBesoijen
hieldenzichin1514bezigmet '...turftedelven,sloetenin
dachuyerentewercken,mittegrave,tscepetevaerenendeanders,endemiteenweynichcoyen...'(Informacie,p.535).
(4)In1541gelastteKarelVdatvreemdekoopliedenhunpaarden,veeenanderegoederennietteBaardwijk,maarteWaalwijkaandemarktmoestenbrengen.Hunexcuusdatde
1
...vuylicheytvandenstrate...'inWaalwijkzogrootwas,
gingnietmeeropdaarerkorttevoreneengoedesteenwegwas
aangelegd.
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*WASPIK
(1)Zowerdhetambachtvan 'Elf-en-een-half-hoeve'in1341
aanGillisvanWendelnesseuitgegeven.Welishetmogelijkdat
inditzuidwestelijkdeelvanWaspikenhetaangrenzendeHendrik-LuitenAmbachtaleerderontginningspogingenzijnondernomen(Rentenaar1964,p.87).
(2)HetismoeilijkaandebegrenzingvanWaspikeendatering
tegeven.Deopmerkelijkevormvanhetschepenbanksterritoir
doetvermoedendathetomeenrelatiefjongeomgrenzingvan
Waspikgaat.Immers,hetnietdoorlopenvandegrensoverde
Kadestraat-OudeStraatbeek lijktindegeheleschepenbankindelingvanvooraldeoostelijkgelegenambachtennietlogisch.
OokRentenaar (1964,p.76)trekthierweleen'middeleeuwse
ambachtsgrens'.
(3)Hetwasvoordebewonersvaneenambachtnietslechtom
informatieoverditsoortzakenvaagtehouden.Zewarenimmersdoodsbenauwdvoorfinanciëleconsequenties.
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WESTERHOVEN
(1)In1288werddezeverbintenisnogeensbevestigd:deabt
vanSt.Jacob 'verhuurt'eenmolenplaatsaanWesterhoventegen
eenjaarlijkseerfcijns (O.M.,p.214-215).
(2)Ditblijktbijvoorbeelduiteenuitgifteincijnsdoorde
rentmeestervandehertogvan '...XIIbonderewildert,sooin
heyden,soinbroecke...'(O.M.,p.906-907).VolgensTheuws
(i.v.)diendendezestukken '...ongetwijfelt...'ter
ontginningtotbeemden.
(3)Waarbijhetoverigensonduidelijkblijftwanneerdeontginningtotbeemdenheeftplaatsgevonden.
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ZEELAND
(1)Boekei,VolkelenZeelandbehoordenindeMiddeleeuwentot
deheerlijkheidUden,welkeomstreeks1200wasopgegaaninhet
LandvanHerpen,datna1360hetLandvanRavensteinging
heten.Alin1339wasereenschepenbank,diezetelde inUden
(VandeVen1964,p.56;Hermans1850I,p.79-82).
(2)HetvolgendemetgebruikmakingvangegevensvanHendrikx
1979,p.76-96.
(3)Opgrondvanhetfeitdatingenoemdoverzichtvande
tiendrechtenvandekeurvorstvandePaltzuit1740slechts
éénkeerdeze 'aidenovalia'voorkomenconcludeertHendrikx
dateropdehogezandgrondenwaarschijnlijkeenzeerlange
stilstandheeftbestaan tussendetotstandkomingvandeoudsteontginningenendejongsteontginningen.
(4)Het14e-en15e-eeuwseSellantverklaarthijuitSele-land
'...hetgeenduidtopeenMerovingischehoeve,diewaarschijnlijkinde8eeeuwopgroteafstandvanuiteendomein (...)
werdbevestigd...'Dezeaanname,aangevuldmeteenanalysevan
dekadastrale"minuutplansgevenhemdemogelijkheidominde
oudeMiddeltiendeenMerovingische langrepelakker aantewijzen.Wijzijnindezezakenminderzeker (zieregioverhaal).
(5)'...hetligtvoordehandteveronderstellendatZeeland
isuitgegroeidviaVoederheilendeBrand,endatNabbegaten
Zevenhuis (namendienietinhetBosscheprotocolvoorkomen)
voordeafrondinghebbengezorgd (...).Aangenomenmagworden
datNabbegatopzijnvroegstna1600zichalsgehuchtheeft
ontwikkeld.DitgeldtookvoorZevenhuis,waarvanhettoponiem
vrijjongis.'(Hendrikx 1979).
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Aanhançfsel1
CONCORDANSOPDEMANUSCRIPTKAARTEN 1 :25000ENDEHISTORISCHE
LANDSCHAPSKAART 1 :50000

HISTORISCHE
LANDSCHAPSKAART1:50000 MANUSCRIPTKAART1:25000

AKKERLAND

1840

1840--1900

GRASLAND

AKKER/GRASLAND

AKKER/GRASLAND/
BOS/HEIDE/
WOESTEGROND

BOS

Al

BOUWLAND

A*

OPENAKKERCOMPLEX

A2

BOUWLAND (enkelepercelenweilandbijhuizen)

Al

BOUWLAND

A*

OPENAKKERCOMPLEX

A2

BOUWLAND (enkelepercelenweilandbijhuizen)

1840

W

GRASLAND

1840 -1900

W

GRASLAND

1840

Gl

GEMENGDBOUW-/GRASLAND

1840--1900

Gl

GEMENGDBOUW-/GRASLAND

1840

G2

GEMENGDBOUW-en/ofGRASLAND,BOS,HEIDE,WOESTE
GROND

1840--1900

G2

GEMENGDBOUW-en/ofGRASLAND,BOS,HEIDE,WOESTE
GROND

B

BOS

> 1840
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HISTORISCHE
LANDSCHAPSKAART 1:50000 MANUSCRIPTKAART1:25000

BEBOUWDEKOM

PERCEELSRANDBEGROEIING

1840--1900

B

BOS

> 1840

S

STEDELIJKGEBIED

1840--1900

S

STEDELIJKGEBIED

> 1840

3

PERCEELSRANDBEGROEIING
DUIDELIJKAANWEZIG

4

BIJNAALLEPERCEELSRANDEN
BEGROEID

3

PERCEELSRANDBEGROEIING
DUIDELIJKAANWEZIG

4

BIJNAALLEPERCEELSRANDEN
BEGROEID

H

HEIDE

0

WOESTEGROND

H

HEIDE

0

WOESTEGROND

1840--1900

WOESTEGROND

>1840- -1900
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Aanhangsel2
(VROEG-)MIDDELEEUWSEPAROCHIECENTRA

Inonsonderzoekheeftdeoudekerkeenbijzondereplaatsgekregen:dekerkenstondencentraal.Hetkomteropneerdat
veeloude,alofnietverdwenenenalofnietbinnendeoude
19e-eeuwsebebouwdekomgelegen,kerken,eenplekmarkerenmet
potentiëlearcheologischewaarde.Daarnaasthebbenweaandacht
besteedaandemeeralgemenecultuurhistorischewaardevan
kerkgebouwen,vooralwaardezevaninvloedbleektezijnopde
jongerenederzettingsgeschiedenis.
Hetishiernietdeplaatsomaltediepopdevelefacetten
vandekerkgeschiedenis integaan.Wehopenhieroplaterin
eenanderverbandtekunnenterugkomen.Maarenkeleaanzetten
voorverderonderzoekkunnen,opgrondvanhetnuaanwezige
materiaal,welwordengegeven,waarbijditwelmetdenodige
voorzichtigheidmoetwordengedaan.
Inaft».42zijndeoudeparochiegrenzenaangegeven,zoalsdie
voorheteindvandeMiddeleeuwengetrokkenmogenworden.Wij
baseerdenonsopVanVeen (1923)envolgdenStoepker (1977)
bijhetaanbrengenvanenkelecorrecties.Dezeparochiegrenzen
zijnveelalgereconstrueerdaandehandvanveeljonger
(kadastraalofjuridisch-territoriaal)topografischkaartmateriaal.Tochisnietzozeerdeuitersteparochiegrens,maar
veelmeerhethartvandeparochie,deparochiekerkvanbelang.
Eenblikopafb.42,waarindeparochiegrenzenzijngeprojecteerdopdebewoonbaarheidssituatie ca.800(waarbijweniet
desuggestiewillenwekkendatdezegrenzenookzooudzijn!),
leertdatinveelgevallen,dezegrenzendooroorspronkelijk
nietpermanentbewoonbaregebiedenlopen.Ditbetrefthet
merendeelvandegroteparochies.Alsdegrenzendoorgrote
potentiëlebewoningsarealen lopen,lijktheterop,datde
parochiesdaarveelkleinerzijn (geworden).Kleinereparochiesvindenwevooralopdeoeverwallenendeplateauslangs
deMaaseninhethartvandeKempen.Deresterendegroteparochieslijkenofminderverdeeld inlateretijden,terwijl
zijwelrelatiefgrotearealenpotentiëlebewoonbaregebieden
omvatten (Alphen,Gilze,Tilburg),ofbevattenjuistnogzoveelnietincultuurgebrachtegronden,datzijeigenlijk
relatiefkleinzijn.
Hoeditookzij,inafb.42hebbenwenaastdeparochiegrenzen
eenaantalverbindingen tussendeverschillendekerkenaangegeven.Hetbetreftzoweldemoeder-dochterverhouding(bijv.
BakelofGilze),alsookde (watjongere)suprematievaneen
kerk,tenopzichtevananderekerken (bijv.Hilvarenbeek).
Tevensisvaneenaantalkerkenhetpatrociniumendecolla-
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tierecht-houderaangegeven.Wezijnonsbewustdatwehiereen
relatiefjongesituatiepresenteren,maarzoalsgezegd,we
hopenhieropineenanderverbandnogterugtekomen.
Indevolgende tabelisperparochieaangegevenwelkpatrocinium (indeHogeMiddeleeuwen)bijdekerkhoorde.Daarnaast
isbepaaldhoedeoudstbekendekerkineenoorspronkelijker
landschappelijke situatiewasgesitueerdenhoeditwasten
opzichtevandebebouwdekomca.1850.Ookisaangegevenuit
welkeperiode (stijlvormen)deoudstenogaanwezigedelenvan
dekerkendateren.Dekolomopmerkingenverwijstnaareennaderetoelichtingopdetabel.
Indezegegevenszitteneenaantalsleutelstoteennaderedateringvaneenruimtelijkeparochie-netwerk 'verborgen':patroonheiligenwarenmodegevoelig,maarinhetenegebiedwat
meerdaninhetanderegebied,indeeneabdij(alshoudervan
hetcollatierecht)watmeerdanindeandereabdij.Daarnaast
tradenjongereabdijenvaak (gedeeltelijk)inderechtenvan
oudeabdijen*.Somslaatdezewegzichookterugvolgen.Kortom,ermoetnogveelonderzochtworden:dehiergepresenteerde
gegevenskunnenhierbijeenrolspelen.

» Zie hieroven A.J.A.Bijsterveld> 1989i Een zorgelijk bezit.De benedictenabdijen van Echternach en St.Truiden en het beheer van hun goederen en
rechten inOost-Brabant, 1100-1300. l m Noordbrabants historisch jaarboek
6. 's-Hertogenbosch/Zutphen.
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OPMERKINGEN BIJi TABEL (VROEG-MIDDELEEUWSE PAROCHIECENTRA

BAARDWIJKi Dehier aangegeven kerk isde relatief jongste ineen proces van
opschuivende bewoning inhet Langstraatse veengebied. Oudere kerken lagen
meer naar het noordeni de oudste mogelijk op de oever(wal)van de OudeMaas.
BERLICUMi De inW.O.IIverwoeste toren had een romaanse romp (Van Laarhoven
1975,p. 2).
BLAARTHEMi Locatie volgens Stoepker (1977).
BOXMEERi De laat-gothische kruiskerk is,na in 1944zwaar te zijn beschadigd,
in 1946 gesloopt.
CAPELLEi Zie Baardwijk.
CASTERENi Opgravingen op het voormalige kerkterein op het Kerkeind bij
Casteren hebben sporen aangetoond van een houten voorganger van de inhet
midden van devorige eeuw afgebroken kerk (Driedorpen 1988).
DOMMELENi Hoewel dit geen oude parochie betreft isde oude kerk van Dommelen
toch opgenomen. Immers,dehier uitgevoerde opgravingen zetten de toon voor
het denken over de bewoning inde Vroege Middeleeuwen.
EERSELi De oude kerk lag ca. 1850buiten de bebouwde kom bij de vlek 't
Kerkhof.Het oude kerkje inhet centrum ('t Lindt)isde oorspronkelijk
15e-eeuwse Lievevrouwekapel (Kunstreisboek,p.554).
EMPELi De oorspronkelijke gothische kerk lag op het buitentalud van de
Maasdijk en is in 1903afgebroken.De oudstekerk zal bijEmpel-'t Slot
hebben gelegen.
ENSCHOTi Zievoor de oude,aan Willibrord gewijde kapeli Oisterwijk.
GELDROPi De kerk isen feite neo-romaans-gothlsch (Kunstreisboek, p.559).
GEMONDEi Aangegeven isde oude plek van de in 1824afgebroken kerk.Deze kerk
was,getuige bijv.deafbeelding van Verhees (Van Laarhoven 1975),van
romaanse oorsprong,maar opgravingen hebben oudere houten voorgangers
aangetoond (Glazema 1954,p. 70-87).
HAPERTi De oude 14e-eeuwse (?)kerk is in 1820uitgebreid en in 1857,op de
toren na,afgebroken.Deze werd in 1902gesloopt. Zowelde,ook inmiddels
gesloopte,neo-gothische opvolger,alsook demeest recente kerk,zijn op
tweeverschillende locaties verrezen (Van Hout 1987,p. 219-223).
HEDIKHUIZENi InW.O.II isde romaanse toren opgeblazen. Alleen de tufstenen
benedenruimte bleef enigszins behouden. Het laat-gothische kerkje werd
vrijwelgeheel vernield (Kunstreisboek,p.564).
HEESCHi Hendrik Verhees tekende een mogelijk romaanse toren bijeen verder
gothische kerk.Dit geheel werd in 1869afgebroken (Van Laarhoven 1975,p.
18-19).
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HEEZE:Dewaterstaatskerk, als opvolger van de oude gothische kerk,werd In
1932 vervangen door nieuwbouw (Van Laarhoven 1975,p.70).
HELMONDi Aangegeven isde oude (ook bijStoepker 1977)gegeven locatie van de
verdwenen parochiekerk.Deoorspronkelijke 15e-eeuwse (?)opvolger van deze
kerk,aam deoostzijde van de Aa, isdoor een neo-gothisch bouwwerk
'ommaint&ld' (Kunstreisboek,p.566).Zie ook opmerking Rixtel.
HILVARENBEEKi Zie over de romaanse voorganger van dit kerkje Stoepker (1988).
HUISELINGi Stoepker (1977)geeft als oude kerklocatie een plek ca. 1km meer
naar het noordoosten.
KNEGSELi De contouren van de in 1790 ingestorte kerk zijn inde kom van
Knegsel aangegeven inhet plaveisel (Van Laarhoven 1975,p.48).
LIESHOUTi Locatie volgens Stoepker (1977), hoewel de kaart van Verheeseem
meer oostelijke ligging aan geeft.
LITHi De op het buitentalud van deMaasdijk staande oude kerk is inde
tachtigjarige oorlog deels vernield, waarna een V-l aanval inW.O.IIhet
gebouw totaal verwoeste (Van Laarhoven 1975,p. 22).
LITHOIJEMi Locatie volgensStoepker (1977).
MARENi Locatie volgensStoepker (1977).
MEERVELDHOVENi Locatie volgens Stoepker (1977).
NISTELRODEi Locatie volgens Stoepker (1977).
OIRSCHOTi Ten zuiden van de gekarteerde St. Pieterskerk ligt de voormalige
Mariakapel (nuHervormde kerk).Dit iseen romaansgebouw vermoedelijk vroeg
12-eeuws (Kunstreisboek,p.585).
ORTHENi De exacte locatie van (deoude kerk van)Orthen,demoederkerk van
's-Hertogenbosch,isniet bekend. Vooral wijzigingen inhet landschap ter
versterking van de vesting 's-Hertogenbosch zijn hier debet aan. Locatie
volgens Stoepker (1977),die binnen onze reconstructie ligt in een gebied 'te
nat voor permanente bewoning'.
RAAMSDONKi Hoewel de oudekerk van Raamsdonk strikt buiten het onderzoeksgebied valt iszij,om haar rol inhet begrijpen van de ontwikkelingen inhet
Langstraattsecultuurlandschap, toch opgenomen.
RAVENSTEINt Demoederparochie van Ravenstein isNeerlangel (Stoepker 1977,p.
228).De toch op de relictenkaart aangegeven kerk,de inarchaïsch gothische
stijlgetouwde N-H kerk uit 1641,kan geen oudere voorgangers hebben dan de
stichtingsdatum van Ravenstein (zie gemeentebeschrijving Ravenstein).
RIXTELi Locatie volgens Stoepker (1977). Omdat er in oudere literatuur
verwarring was over demoeder-dochterverhouding van Rixtel en Helmond zijn
beidekerken gekarteerd. Stoepker beschouwt beideplaatsen als eenparochiei
zie Helmond.
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SCHIJNDELi Een waterstaatskerkmet een laat-gothlsche toren (Kunstreisboek»
p. 592).
STRATUMi Stoepker (1977)beschouwt Stratum» in tegenstelling tot Van Veen
(1923), welalseen zelfstandige parochie.
STRIJPi Locatie volgens Stoepker (1977).
TILBURGi Van de oude gothische kerk aan deHeuvel,werd in 1827het schip
gesloopt. Aan de wel behouden toren werd een nieuw schip in waterstaatsstijl
gebouwd (VanMosselveld 1955a,p. 214-217).
UDENi Op de relictenkaart isabusievelijk een 'kerk-continuïteit' aangegeven.
Bogaers (1977,p. 174-175)plaatst de oude, in 1886afgebrande en kort daarop
afgebroken kerk,dicht bij de nieuwe kerk.Bij aanleg van een nieuwe weg is,
terplaatse van deze oude kerk een steen met een opschrift in runen opgegraven,waarin wel een verwijzing naar Wodan wordt gelezen (Van Heessel 1976,
p. 27-29en 52).
VEGHELi De neo-gothische St. Lambertuskerk isgebouwd op de plaats van de
oude R.K. schuurkerk. In 1860 isde gekarteerde gothische kerk afgebroken
(Van Laarhoven 1975,p.80).De locatie wijkt af van die welke Stoepker
(1977)geeft.
VIERLINGSBEEKi De laat-gothische kerk,met 15e-eeuws schip,een wat vroeger
koor en een toren van ca. 1500,werden in 1944totaal verwoest
(Kunstreisboek,p.597).
VUGHTi Over de tweekerken inVughtt o.a. Scholten van Aschat (1958)en
Knippenberg (1964).Dat beide Vughtse kerken ineen oorspronkelijk natmilieu
zijn gesitueerd is tewijten aan demate van detail die van onze
reconstructie verwacht mag worden. Zeker in bebouwde kommen kunnen locale
zandopduikingen niet altijd zijn opgemerkt.
WAALWIJKi ZieBaardwijk.
WASPIKt Zie Baardwijk.
WESTERHOVEMi De locatie van de in 1820opgeruimde ruïne van degothische kerk
(Van Laarhoven 1975,p.50-51)isbij benadering aangegeven.
WIHTELREi Het oude gothische kerkje is in 1789gesloopt. Opdezelfde (?)plek
iseen nieuwe kerk gebouwd.
WOEMSELi Stoepker (1977)localiseert de oude kerk van Woensel ten zuiden van
de 15eeeuwse gothische toren.Hij noemt deze kerk dan ook in zijn lijst van
vrijstaande kerken.
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Aanhangsel3
EINZELHÖFEBIJSt.OEDENRODE

Indit:aanhangselwordenenkelegegevensaangedragendieals
eersteingangdienenbijhetbepalenvandeexactelocatievan
opgravingssleuvendieonsmeerinzichtmoetenverschaffenin
hetverschijnselEinzelhof.Dezeinformatieisgebaseerdop
19e-eeuwskaartmateriaal,nl.deKadastraleMinuutplansende
zgn.N'etkaartenvandeoudstetopografischekaartvanca.
1840,aangevuldmetwathistorischeinformatie.Terdiscussie
staatmomenteeldestatusvandeEinzelhöfebinnendeontginningsgeschiedenisvanhetgebied.Demogelijkheidbestaatdat
eendeelvandeverondersteldeEinzelhöfeinhetBrabantsein
feiteTeilwüstungen,dusgereduceerdenederzettingenzijn.
Naastarcheologischegegevensmoetdetoponymieèneengedegen
onderzoekvandeoudstekadastralebescheiden (metnamede
oudebezitsverhoudingen),gekoppeldaanhistorisch(-gegografisch)onderzoekmeerduidelijkheidoverdestatusenouderdom
vanhetverschijnselEinzelhofgeven.HiertoezijnvijfEinzelhöfeinSt.OedenrodeeneenEinzelhofinLiempdegeselecteerd.
IndegemeenteSt.OedenrodezijnWolfswinkel,VresselenOud
Vressel,TenHulstenHouthemalsteonderzoekenmogelijke
Einzelhöfegeselecteerd;indegemeenteLiempdeVleut.
VervloetenVeldhorst (i.v.)(aanhangsel3)onderscheidenin
St.Oedenrode,uitgaandevanderelatievehoogteligging,met
gebruikmakingvanveeltoponymischmateriaal,eendrietal
ouderdomszones(*).
LangsdeDommel,inde"beemden"-zone,onderscheidenzijnaamtypenuitverschillende tijdvakken,maarmetdenadrukop
laat-middeleeuwsevermeldingen.Aanweerszijdenvandebeemden-zoneherkennenzijoude,relatiefhoogliggendeontginningen,dievoornamelijkuitdeMiddeleeuwendateren,dezogenaamde"rade"-zone.Debossenenheideveldenwordennogonderscheidennaarhoogteligging,de"wastine-"ende"broek"-zone.

(*)Inditonderzoek worden oudste vermeldingen van plaats-en veldnamen In
het relatief kleine gemeenteareaal van St.Oedenrode ineen ruimer verband geplaatst door aan tegeven wanneer de verschillende naamtypen
elders» indeMeijerij van 's-Hertogenbosch en inheel (noordelijk)
Nederland voor het eerst voorkomen.Doordat de nadruk bij hetvergelijkingsmateriaal lag op Noordnederlandse naamsvermeldingen zullen een
aantal naamtypen» nadat zegeplaatst zijn inde zuidelijke "hertogelijke
en klooster-context" ouder blijken te zijn.
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HoeweldeoudstevermeldingenvanSt.Oedenrodeuitde12e
eeuwdaterenbeginnenpasinde13eeeuwdebronnenwatrijkelijkertevloeien.VrijrecentisgeblekendatvooraldezandopduikingenlangsdeDommelveelouderebewoninghebbengehad.
NadeRomeinse tijdishetareaalcultuurlandsterkingekrompen. Zowelhettoponymischmateriaal,alsookdegenoemdevermeldingenindearchievenwijzenop(hoog-)middeleeuwse (her)ontginningeninditgebied.DeoudstekernenuitdezeontginningsfasezijnEerschotenRode,maarlangsdeDommelliggen
verderenkeleoorspronkelijkeEinzelhöfe,dielatertotvlekkenzijnuitgegroeid.Heesters (1981,p.55-59)vermeldteen
verdwenennederzetting (Wüstung),dietussen1000encirca
1300 'onder'deEverseakkersheeftgelegen.Dezenederzetting
heeft"...zichverplaatst inderichtingvan (...) Everseen
deHaag.Deoudehuisplaatsenzijndaarnaontgonnenenbijhet
akkerlandgetrokken (!).Erbestaanaanwijzingendatzoietsop
meerdereplaatsenlangshetDommeldalgebeurdis,o.a.bij
VresselenbijOlland(6).

WOLFSWINKEL
Hetoudstekadastergeefttweehoevendieteruggaanopde
EinzelhofWolfswinkel,nl.DeGroteofOudehoeveWolswinkel
(oudstevermelding14eeeuw)deKleineofNieuwehoeveWolfswinkel (17eeeuw).Ookhetgoedbijdemolen (14eeeuw)bijde
daarvooromgeleideDommel,enmogelijklanderijeninderichtingvanTenHoogenOeverhebbendeeluitgemaaktvandeoorspronkelijkeEinzelhof.

VRESSEL
HetnoordelijkedeelvanVresselmetdegoederenOnstade,de
Spane,TenHazenputenStockven,werdvroegerOud-Vresselgenoemd.TerVallenbehoorde totNieuwVressel.DeNieuwVresselsegoederenwordenalinde14eeeuwgenoemd(**).
NochopOud-,nochopNieuw-Vresselkomenleengoederenvoor.

(**) Zo isoude bewoning aangetoond op Vressel,welke door Heesters (1981,p.
27)wel zeer exact isgedateerd als "...rond 1140vóór Christus gebouwd..."
(Heesters 1981,p. 27-31)Het achtervoegsel '-sei' inNijnselen Vressel
wordt door Heesters (1981,p.57)geïnterpreteerd als 'sale',het zaalhuis
uitdeFrankische nederzettingen. Indeopgravingssporen op 'tEverse worden
een tweetal 'zaalhuizen'herkend.
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HOUTHEN:
OokhetgoedHouthemlaatzichophetoudstekadasterdoor
zijngrootschalige inrichtingalsmogelijkeEinzelhofonderscheiden.Hetwasinoorsprongeenuitgestrektebezittingmet
eeneigen"gemeynt",tussendeRoderheideendeBodemvan
Eide.Hetwordtalin1248vermeld.Hetgoedwerdinde13e
eeuwgeschonkenaandeabdijBinderen (deBijndersehoefende
hoevetenHeesakker).DedateringopbasisvannaamkundigegegevensisVroeg-middeleeuws(-heemnaam!).

TENHULST
HetvrijegoedTenHulstwerdin1488geschonkenaanhet
Groot-Ziekengasthuiste 's-Hertogenbosch.Hetbestonduittwee
hoeveneneenrestantvaneenvroeger (!) herenhuis.Eenvan
dezehoevenwerdlatergeschonkenaandefratersvanhetSt.
Gregoriushuiste 's-Hertogenbosch (Fratershoef).Hetandere
deelvanTenHulstwaseenleengoed,datgrondenhadliggen
aanweerszijdenvanhetvrijegoed.Degrootschaligebezitsverhoudingophetoudstekadasterverwijstnaareenenander.

VLEUT
HetgehuchtVleutindegemeenteLiempdezouindeLateMiddeleeuwenzijnontstaanalsEinzelhof-ontginning:eenontginningvaneendeelvandegemeijntvanBest (Steegh1978,p.
44)Daarbijonshetoudekadastermateriaalnietvoorhandenis
wasdezehypothesezelfsnietruimtelijktoegankelijktemaken.
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Aanhangsel4
GRONDSLAGENVANDEHISTORISCHELANDSCHAPSKAARTVANMIDDEN-EN
OOST-BRABANT

Opdezekaartwordtdooreenaantaldwarsdoorsneden indetijd
hetdynamischekaraktervanhetBrabantsecultuurlandaanschouwelijkgemaakt.Chronologischbetrefthet:
-degeschiktheidvoorbewoning±800;
-het (cultuur)landschapin1840;
-uitbreidingenvanhetcultuurlandendebebouwdekommen
tussen1840en1900.
Deeerstepeildatum iseenreconstructie,terwijldelaatste
tweetotstandzijngekomendoorinventarisatievandelandschappelijkesituatiezoalsdieisweergegevenoptweeseries
topografische kaarten:deNetkaartvan±1840endezogenaamde
Bonne-kaartjesvan±1900.
Eenneteligprobleemvormthierbijhetonderscheidtussencultuurlandennietincultuurgebrachtegronden.Immers,ookin
Brabantzijndeniet-gecultiveerdegrondenmerendeelsdoor
vroegermenselijke ingrepenontstaan.Dezegrondenvormdeneen
wezenlijkonderdeelvandelocaleagrarischeeconomie.In
feiteisersprakevaneenglijdendeschaaltussendetwee
uitersten 'zeerintensief' (cultuurland inengerezin)en
'zeerextensief' (cultuurlandinruimezin)gebruiktegronden.
Hierbijwordendevolgendeuitgangspuntengehanteerd:
-akkerlandisaltijdintensiefingebruik.Braakwordt
slechtsbeschouwdalseentijdelijkeonderbrekinghiervan,
teneindedecontinuïteitvanhetintensievegebruikzekerte
stellen.Hetakkerlandligtopkorteafstandvandeboerderijenofdebebouwdekom.
-intensiefgebruiktgraslandwordtzowelopdeakkercomplexen,dichtbijdeboerderijen,maarookindebeekdalenaangetroffen.Somsmaakteenperceelgraslandduidelijkdeel
uitvaneenaaneengeslotenakkercomplex.Hetbetreftdan
zaailanddatligtopdebestegrondenvanhetboerenbedrijf.
Daarnaastkomendeintensiefgebruiktegraslandenvoorinde
beekdalen.Dezegraslanden latenzichonderscheidenvanhet
overigegraslanddoordatzedoorafwateringsslotenbeter
zijnontwaterd.Depercelenzijnmeestalonderlingafgegrensddoorperceelsrandbegroeiing envertonenvaaksporen
vaneenvroegerebemesting.Ookditgraslandligtoprelatiefkorteafstandvandeboerderijenofdebebouwdekom.
-bossenwordenaltijdalscultuurlandbeschouwd.
-deoverigegrondenwordennietalscultuurland inengerezin
beschouwd.Hoeweldeboerendeheidegebruiktenomstrooisel
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voorhunakkerstehalenoferhunveeteweiden,werden
dezegrondennietonderhoudenofverbeterd.Natuurlijke
graslanden (degrasheide)markeerdenvaakmoerigegronden
diehoogstensvoorkleinschalige turfwinninginaanmerking
kwamen.Vennenenzandverstuivingenwordennietalscultuurlandbeschouwd.Welkunnenzandverstuivingenvroegercultuurlandhebbenafgedekt.
Dituitgewerkteonderscheid tussencultuurland inengereenin
ruimerezinlaatzichvoorheteerstopdeNetkaartenvan±
1840aanwijzen.OuderekaartendiehethelegebiedvanMiddenenOost-Brabantbestrijken,missendegedetailleerdeinformatiedieopdeNetkaartisaangegevenenzijnnietzobetrouwbaar.Ookdelandschappelijke situatierond1900isgoedkartografischweergegeven.
De geschiktheid
voor bewoning i 800
Bijhetsamenstellenvandezereconstructie isaansluitinggezochtbijdekaart 'Nederlandomstreeks800'inhetdeelBewoningsgeschiedenisvandenieuweAtlasvanNederland (Atlas
1984;RenesenSchuijf 1984).VoorMidden-enOost-Brabant
geeftdereconstructiekaart aanwelkelocatieswelvoorpermanentebewoninginaanmerkingkwamenenwelkelocatieszeker
niet.Dezetweedelingisvertaald indelegendaals'geschikt
voorbewoning'en 'tenatvoorbewoning'.
Demoerassenenvenendierond800aanwezigzijngeweestslotenpermanentebewoninguit.Pasopheteindvande9eeeuw
zijnerinVlaanderenenNederlandaanwijzingenoversystematischeveenontginningen.Nadeontginningvan eenveengebied
konhetoorspronkelijknattemilieuindeloopvandetijd
sterkverdrogen.Dithangtsamenmetdeeigenschapvanontgonnenendusontwaterdveenomalsneldoorklinkenveraarding
aanzienlijktedalen.Afhankelijkvandeoorspronkelijkedikte
vanhetveendekkonhetuiteindelijk zelfsverdwijnen.Erkwam
een 'nieuw'bodemtypeaanhetoppervlakmetvaakheelandere
reliëfverhoudingen.Dezenieuwesituatiegeefteengeheelverkeerdbeeldvandebewoningsmogelijkhedenrond800.
Zoalshiervooralisaangegevenisvoordereconstructievan
hetlandschaprond800gekozenvooreentweedeling,namelijk
detegenstellingnatendroog.
De bij STIBOKA ontwikkelde reconstructiemethode isvoor het eerst beschreven door Renes (1984b).Hierbij werd een kaart van West-Brabant
gepresenteerd met een reconstructie van het natuurlijke landschap ten
tijde van de ontginning» voor zover deze ontginningsstructuur nog inhet
huidige landschap aanwijsbaar was.Zowerden de aandijkingspolders van
West-Brabant gekarteerd als 'ontgonnen in zeekleimilieu'.Het eerder
aanwezige onbewoonde en later door de zee verzwolgen veendek speelde bij
de (herlontginning van dit gebied geen rolen hoort dus vanuit de door
Renes gehanteerde optiek niet op de kaart. Als voorbeeld kan dienen de
inrichting van deMoerdijkpolder, welke alsveenontginning tot stand is
gekomen.De regelmatige strokenverkaveling binnen demoerdijk isniet
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door laat-middeleeuwse overstromingen uitgewist. Het omringende oorspronkelijke veengebied isechter door een serie overstromingen die
uitliep indeSt.-Elizabethsvloed van 1*21,de ondergang van deGrote
Wïiarden het ontstaan van deBiesbos,vervangen door zeeklei.Dit vernieuwde natuurlijk substraat bepaalde grotendeels de structuur van de
(herHnrichting van de zeekleipolders.

Daartoeisdevolgendewerkwijzegehanteerd:
-Eerstisvandebodemkaarten 1 :50000debegrenzingvande
grondwatertrappen I,II,IIIenVovergenomen.Ditzijnde
natteregebiedeninhethuidigelandschap.

De nat-droog verhouding inde bebouwde kommen isvooral vastgesteld op
basis van oud kaartmateriaal,oude toponiemen en literatuurstudie.
Immers,op de bodemkaarten zijn binnen de bebouwde kommen geen grondwatertrappen aangegeven.

-recentopgetredenverdroging,diedeelssamenhangtmetde
verbeteringvandeafwateringvandeMaasendeelsmetlandinrichtingsprojecten,wordtgecorrigeerddoordenattegebiedendievoorkomenopdeNetkaartvan1840aanditbeeld
toetevoegen.
De nat-droog verhouding in 18*0isvanwegehet militaire karakter van
dexekartering zeer betrouwbaar weergegeven. Immers,de kaarten stelden
de legeraanvoerders instaat deoprukkende legers tebehoeden voor
'vastlopen' inhet moeras,aleeuwen lang een schrikbeeld voor demilitair.

-daarnaastiseengrootaantaltoponiemengeïnventariseerd
dieduidenopeenoorspronkelijknatmilieu,ofjuistopeen
drogelocatietemiddenvanmoerassenenvenen.
Doorgerichthistorisch-geografisch onderzoekwashetmogelijk
indelenvanhetonderzoekverdwenenvenenoptesporenente
begrenzen.Indatgevalwerdenallehiervoorbeschrevenstappengenegeerd,omdatzeslechtsbetrekkingkondenhebbenop
een 'vernieuwd'landschapdat,zoalsgezegd,geenzichtkan
biedenopdelandschappelijke situatierond800.
Hetmeestopvallendeaandereconstructie isdatgrotedelen
vanNoord-Brabantomstreeks800metmoerassenenvenenbedekt
zijn.E;rzijnsterkeaanwijzingendatronddittijdstiphet
Brabantse landschap 'opz'nnatst'was.Dithoudtindat
slechts;eenrelatiefkleinareaalvoorbewoninggeschiktwas.
Regionaalzijnerechterwelverschillenteconstateren.De
Romeinsesituatiewasmogelijkwatdroger.Deontginningvan
denoordelijkeveengebieden inBrabantenlocalereontginningeninhetzuidenhebbenvanafdeHogeMiddeleeuwen (zandverstuivingen)totindevorigeeeuweenverdrogingvanhet
landschapopgeleverd.Recentereverbeteringvandeafwatering
engrondwaterverlagendemaatregelentenbehoevevandeland-
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bouwhebbenditverdrogingsprocesnogversneld.
Binnendegereconstrueerde zogenaamdebewoningseilanden isnog
getrachteenuitspraaktedoenoverhetintensiefgebruikte
cultuurlandinde (Vroege)Middeleeuwen.DaardeveenontginningindeLangstraatnietvoor1000isaangevangen,isdit
gebiedalsonbewoonbaar indeVroegeMiddeleeuwenaangegeven.
VoordeMaaskantwasnietzondermeereennadereaanduiding
vandeoudecultuurlandenbinnendebewoningseilanden (hierde
oeverwallen)aantegeven.Erisdaaromvanafgezien.De
oeverwallenzijnomschrevenalscultuurland,deelsvóór1000
ingebruik.Alleenvoordezandregioheeftdenadereinvulling
vandebewoningseilandenwelsuccesopgeleverd.Gekarteerd
zijndieplekkendieomeenaantalredenen (ziepar.3.2.3.2
enhoofdstuk 5)waarschijnlijkweltotdeoudstebewoningskernenindeVroegeMiddeleeuwengerekendmogenworden (afb. 43).
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