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Voorwoord
What's in a name?' laat Shakespeare het vrouwelijk hoofdpersonage in zijn Romeo and
Juliet uitroepen. Het vervolg van dit citaat, waarin gezegd wordt dat wat we nu een 'TOOS'
noemen even heerlijk m u miken als we er een andere naam aan zouden geven, lijkt de
gegrondheid van de gestelde vraag te bevestigen. In het begin van deze eeuw zou de
bekende taalkundige Ferdinand de Saussure trouwens in meer wetenschappefijke
bewoordingen dezelfde gedachte uitdrukken, namelijk dat de verhouding tussen het teken
en de betekenis arbitrair is. Deze uitspraak heeft op het eerste gezicht bijna het karakter
van een 'waarheid als een koe'; maar wie wat verder grasduint in de lexicale semantiek en
aanverwante disciplines,zal al gauw inzien dat er aan deze stellingheel wat haken en ogen
zitten. Het ene woord is het andere niet en een naam (wat hetzelfde Wzijn, maar niet
hetzelfde h6eft te zijn als een benaming) al helemaal niet.
Op grond van heel wat - in dit kader uiteraard niet nader te noemen - overwegingen
neemt de naamkunde (de onomastiek) in het geheel van de taalkunde een enirr;szins aparte
positie in. En lange tijd hebben de taalkundigen hun neus opgehaald voor deze richting,
omdat ze van mening waren dat de onomastiek niet geschikt was voor linguistisch
onderzoek. Pas door baanbrekend werk van historisch-linguistisch geschoolde
naamkundigen, met name in de jaren vijftig, kon dit vooroordeel worden weggewerkt.
Tegenwoordig twijfelt we1 niemand meer aan het belang dat de naafnkunde heeft voor
zowel de historisch-vergelijkendeals de algemene taalkunde.
Dat de phatsnaamkunde (de toponymie) wezedijke bijdragen ban leveren aan historisch
en meer in het bijzonder heemkundig onderzoek, behoeft geen betoog. Zij is, naast de
archeologie, de belangrijkste basiswetenschap voor de ontginnings- en
bewoniqpgeschiedenis in de late prehistorie, de oudheid en de vroege middeleeuwen. Om
vruchtbaar te zijn zal de beoefening ervan niet alleen op internationaal, nationaal of
regionaal niveau moeten plaatshebben, maar ook - en vooral - op lokaal vlak. Zodra de
naamgeving verband houdt met de aard van de bodem, het reliEf, de oppervlaktevormen,
de bezitsverhoudingen e.d, zal plaatselijk onderzoek nodig zijn om de juiste betekenis van
een naam te achterhalen. Voorwaarde daarbij is dat het materiaal zo COnsciEntieus
mogelijk wordt verzameld en op een wetenschappelijk verantwoorde manier verklaard
wordt.
In het verleden is dat meestal niet het geval geweest. De geschiedenis van de beoefening
van de toponymie leert ons dat er al in middeleeuwse hedigenlevens en kronieken
verklaringen van plaats- en persoonsnamen te vinden zijn. Maar er wordt pas sinds de
zestiende eeuw systematisch aandacht besteed aan de betekenis van de namen. Tot in de
negentiende en zelfs nog het begin van de twintigste eeuw gebeurde dat echter op een
dilettantische manier, waarbij twee grote gebreken in het oog springeE ten eerste wordt
er uitgegaan van de op dat moment bestaande vormen waarin de namen verschijnen, en
niet van de oudste geattesteerdevindplaatsen; ten tweede worden de verklaringen van de
namen gegeven op grond van toevallig klankverwante woorden, het prockdk van de
'v~lksetymologie~.
Gelukkig heeft de studie van de toponymie in de loop van de jaren aan
wetenschappelijkheid gewonuen en lijkt in dit opzicht het tij definitief gekeerd. Niet alleen
kwalitatief, maar ook kwantitatief is de plaatsnamenstudie er de laatste tijd op
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vooruitgegaan. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse overzichten die worden gepubliceerd in de
Handelingen van de Kbninklyke Commissie voor Toponymie en Dialectologie en die de
meest volledige bibliografie vormen die er van de Vlaamse en Nederlandse toponymie
bestaat.
Wie deze bibliografischeoverzichten vanaf het begin van hun verschijning(1927) tot nu toe
(de laatst verschenen lijst loopt tot 1991) belzijkt, zal tot de conclusie moeten komen dat
de publikaties met betrekking tot Tilburg en omgeving maar dun gezaaid zijn. Zelfs de
tijdschriften Actum lFIliburgiS en lFlbu?g, tij&chr$ voor geschiedenis, monumenten en
eultuur (zie hiervan jrg. 10 (1992), nr. 3,pp. 80-87voor de inhoud van de jaargangen 19831992) laten zien dat de toponymie geen prominente plaats inneemt in de
belangstellingssfeervan de Tilburgse heemkundigen.
In dit beeld is nu veranderinggekomen met het verschijnen van dit indrukwekkende werk.
Nog nooit zijn zoveel Tilburgse toponiemen op zo’n zorgvuldige wijze verzameld en
gepresenteerd,De auteurs zijn zich goed bewust geweest van de voetangels en klemmen
die het pad van de toponymist soms moeilijk begaanbaar kunnen m&en. Dat ze hier en
daar toch in een val gelopen zijn, is haast onvermijdelijk. De schrijvers hebben, zoals de
ondertitel van hun werk duidelijk maakt, niet de pretentie dat over bepaalde hier
verklaardetoponiemen het laatste woord gezegd is. Het nu verschenen boek wil eerder een
aanzet zijn tot verder onderzoek. Als ik wat dat betreft een wens mag formuleren, dan is
het deze: dat er in de nabije toekomst soortgelijke werken d e n verschijnen met
betrekking tot de Tilburgse toponiemen uit andere periodes, om te komen tot een zo
volledig mogelijke inventaris van de vroeger in gebruik zijnde namen.
Het bijzondere van deze publikatie is, dat ze de mcht is van de samenwerking van vader
en zoon. De vader is jaren geleden begonnen met het met de hand noteren van de
gegevens op steekkaarten; de zoon is zich voor dit project gaan interesseren, heeft zijn
vader bij het werk geholpen en het verzamelde en beschreven materiaal later met de
computer verwerkt. Hun samenwerking is zo een mooie illmtratie geworden van de
overgang van handwerk naar moderne technologie. Waar de hier bijeengebrachte
toponiemen een brug slaan tussen heden en verleden, is de manier waarop dat gebeurd is
dus eerder een proces geweest in tegengestelde richting: van een minutieus graafiverk in
archieven en bibliotheken en een nauwkeurige ontujfering van oud schrift naar een
efficibte verwerking van de gegevens met hedendaagse apparatuur.
Het zal duidelijk zijn dat er heel wat meer in eenplaAtsnaam zit dan op het eerste gezicht
lijkt. Want dat eerste gezicht is in feite het laatste, het tegenwoordige. We d e n moeten
proberen het oorspronkelijkegezicht weer boven te halen. De oudste benamingen van de
akkers, velden, wegen en waterlopen die samen de ’herdgangen’ van Tilburg vormden,
d e n het dan mogelijk maken om beetje bij beetje het vroegere beeld van deze stad voor
de geest te halen. Dit boek levert een weze&jke bijdrage aan deze reconstructie, en dat
is geen geringe verdienste.
Prof. dr. J. Vromans
hoogleraar Nederlandse taalkunde,
Universiti: Libre de Bruxelles (ULB)
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Inleiding
Wet 16e-eeuwse dorp Tilburg was qua oppervlakteeven groot als de stad Tilburg nu. Een
zeer groot deel hiervan werd gevormd door heide en moer, het restant bestond uit
beemden, weiland en akkerland, doorsneden door straten, wegen, paden en waterlopea
Aan dat d e s was door de inwoners van oudsher een naam gegeven: een veldnaam,
perceelsnaam of toponiem. Deze p e r c e e h e n , die eeuwen geleden, tijdens de periode
van de ontginningen, aan de gronden werden gegeven, en waarvan niet zelden
familienamenwerden afgeleid, zeiden kts omtrent de aard en kwaliteit van het ontgonnen
land over wat er (het best) op verbouwd kon worden, of het betreffende land weiland,
hooiland of zeggeland dan we1 akkerlandwas. Bij tijd en wijle zeiden ze iets over de ligging
ervan. De perceelsnamen of toponiemen gaan vow het overgrote deel tenig tot het begin
en de uitbreidingvan de ontginningen. Rond 500 M Chr., tijdens het FrankischeRijk, vond
ten gevolge van de invoering van het drieslagstelsel de grootste uitbreiding plaats. Dit
stelsel vergde meer grond, de opbrengst werd groter, waardoor ook de b e v o k g sterk
toenam. In de periode rond 600-750 vond de kerstening van onze streken plaats.
Bij de bewerking van de registersvan het civielrechtelijkarchief tussen 1531 en 1550 (GAT
R279 t/m R295) zijn de in deze registers voorkomende toponiemen verzameld. Een
opsomming alleen van deze veldnamen is weliswaar interessant, maar niet voldoende.
Belangstellenden d e n onmiddellijk de vraag stellen: 'We& deel van Tilburghad die naam
of welke akker, beemd, waterloop heette m,waar was het gelegen en waar komt dan die
naam vandaan, wat betekent hij?"
Wet nu vmliggende werk bestaat uit twee delen: het eerste deel geeft een beschrijvingvan
Tilburg en zijn 'herdgangen', zoals het er in de periode tussen 1531 en 1550 kan hebben
uitgezien, met de daarin voorkomende veldnamen. Het tweede deel bestaat uit een
genummerde alfabetische lijst van alle voorkomende toponiemen, genoteerd voor de
betreffende periode, met waar toepasselijk een poging tot een naamsverklaring en een
opgave van d e voorkomende vermeldingen in de bovengenoemde civiekechtelijke
registers.
Om een goede en zinnige naamsverklaring te kunnen geven van een toponiem is het nodig
de beschikking te hebben over (zeer) oude namen uit de vroege middeleeuwen en is k e d
van de ontwikkeling van het Nederlands (en andere Germaanse talen) onontbeerlijk. Bij
het verklaren van deze topdemen is echter tevens gebruik gemaakt van vermeldingen uit
oudere en jongere perioden (van 1350-1900).In totaal zijn enkele duizenden akten van het
Bossche, Oisterwijkse en Tilburgse schepenprotocol geraadpleegd. Indien we alle
toponiemen, die wij in deze periode vonden (zo'n 2500) hier zouden behandelen, zouden
wij een veelvoud aan pagina's nodig hebben gehad. Wij hebben om derhalve beperkt tot
een bepaalde periode.
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Als leidraadbij de pogingen te komen tot aanvaardbare verklaringen voor de naam van een
toponiem is in eerste instantie gebruik gemaakt van 0.a. het Toponymisch Wootrlnboek
door M. Gysseling‘ en Het Pluutsnamenboek door G. van Berkel en K. Samplonius2om te
kijken naar vergelijkbaretoponiemea Daarnaast bleek dat niet altijd kon worden volstaan
met een directe en rechttoe-rechtaan-verklaringvan de am; niet zelden is er aan een
naam een bepaalde geschiedenis verbonden. In deze voorkomende gevallen bleek het
noodzakelijk een toponiem in een breder historisch perspectief te plaatsen en een zijsprong
te maken naar de lokale, d.w.z. Tilburgse, en soms de Brabantse geschiedenis.Maar ook
het omgekeerde kan het geval zijn: het toponiem zelf kan iets te vertellen hebben over de
ontwikkeling en de geschiedenis van de stad en haar bewoners.
Het bepalen van de (exacte) locatie van een toponiem alleen is al moeilijk. In de 16e eeuw
was er nog geen kadaster zoak wij dat tegenwoordig kernen, zodat lang niet alle
veldnamen met precisie of zelfs maar E. benadering te lokaliseren zija Daarnaast nam
men het niet altijd even nauw met de aanduiding waar iets precies lag; meestal wordt de
ligging van bijv. een akker als volgt aangegeven:
een stuk land groot ea. 3 1/2 lopensaet min 2 1/2 roeden gelegen in de paroehie van 73Ibuq
ter plaatse genaamd in die Postelstraet op het einde van het Creijenven fussen eflenis van
Comelis Cornelis sBeren voom., hem in deze deling toebedeel4 een zijde, erfenis van Jan
Denijs Crillaeerts voom., ook hem toebedeel4 anderzijde, de gerneijn s t r -een einde, eflenis
van Comelis Cornelis sBeren vmm., ook hem toebedeel4 met meer anderen ander einde.
De data achter de vermeldingen zijn die, die in de akten zelf worden gegeven. Voor de
betreffende periode betekent dit dat de data volgens de ‘oude stijl’ of ‘Brabantse
(Kamerijkse) stijl’ zijn. Hierbij liep het jaar van Pasen tot Pasen, d.w.z. het jaar wisselde
op Paaszaterdag. Later is de zogenaamde ‘Jaardagstijl’ ingevoerd. Wanneer een datum
door om is omgezet naar de jaarstijl wordt de bewuste datum gevolgd door de aanduiding
ast. Vanaf 1582 (de invoering van de Gregoriaame Mender) Zijn alle data volgens de
moderne sti.1.

Alhoewel oude stratenpatronen lang blijven bestaan, is de stad in de loop der tijd, en met
name de laatste 30jaar, toch dusdanig veranderd dat het op een huidige kaart moeilijk aan
te geven is. Om deze reden zijn waar toepasselijk deelkaartjes toegevoegd.
Ongetwijfeld d e n er nog vele andere toponiemen in Tilburg geweest Zijn, doch dew
kwamen dan niet voor in de registers over de betreffende periode. Niettemin hopen wij dat
het nu voorliggendewerk een aanzet zal geven tot een verdergaande studie, aangezien hier
nog een belangrijk terrein, dat een aanvullend licht kan werpen op bepaalde facetten van
de geschiedenis van stad en bevolkiug van Tilburg, braak ligt.

1 Gysseling, N1, Toponymkch Woordenboek van Bel& Ne&Llui~Zand,Brussel, 1960.

Luxemburg, Noord-Franknjk en West-

2 Berkel, G. van, en K. Samplonius, Het Plaatsnamenboeek; de herbmst en beteke&
plaatsncunen, Houten, 1989.

van Ne&hmke

9

Da boek had niet geschreven h

e n worden mnder de medewerking en hulp van de
medewerkers van het Taurgse Gemeentearchiec in het bijmnder de gemeentearchivaris
drs. Gerard Steijns en Ronald Peeters. Ook Zijn we veel d a d verschuldigd aan ir. Rob van
Putten, die ons op het gebied van de oude waterlopen, straten en straatnamen
buitengewoon behulpzaam is geweest, aan prof. 6.Jef Vromans, die bereid was het
manuscript van kritisch commentaar te voorzien, en die om bovendien enkele waardevolle
adviezen g& aan Jan van de Wouw die om zeer behulpzaam was bij het vervaardigenvan
de kaarten en tenslotte aan Wil Sterenborg, die het correctiewerk voor zijn rekening nam.
J.R.O. Trommelen en M.P.E. Trommelen
Tilburg, j a n d 1994
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DEEL I

BESCHRIJVING VAN TILBURG
EN ZIJN HERDGANGEN TOT 1600

Hoofdstuk 1
"ILBURG
Het voomaamste toponiem van o m stad is natuurlijk de naam van de stad I'ilburg zelf,
in de 16e eeuw geschreven als nlboxh. De oudste vermelding van de naam vinden we in
een oorkonde van 21 mei 709, zo'n kleine 1300jaar geleden. Deze akte is opgenomen in
het l2e-eeuwseLiber aureus Eptemacensis - het Gouden boek van Echternach. In deze
akte schenkt de FrankischegrootgrondbezitterEngelbert (Engilbertus) een aantal onder
Alphen in de Karobgische gouw (pagus) Toxandria gelegen hoeven aan de heilige
Willibrord. De akte eindigt met de woorden: 'actum publice Tilliburgis' hetgeen betekent:
'in het openbaar gedaan in de Tilburgen'; RIlibuq$s is de 6e naamval meervoud van de
Latijnse naam Tilliburgus.
De volgende vermeldiqgen van Tilburg dateren van 4 eeuwen later, te weten uit 1157,
wanneer Henncus van Tilborgwordt genoemd2, 1167 (kopiemidden 14eeeuw): affestatione
(...) nobilium (...) Giselbem' de "ilburch', 1192:ego Giselbertus dominus de lFlburch (...)
contulimus (...) coram testibus (...)AmoMo de TilDurchf en waarschijnlijk1195:tam libena
qua ministendis nostri quorum nomina subsmpta sunt iuramento confinnaverunt (...)
Giselbertus de i7lbvtg? Vanaf dit moment zal de naam Tilburg met steeds grotere
regelmaat in de (schepen)akten van aanvankelijk 's-Hertogenbosch, later Oisterwijk en
Tilburg opduiken, veelal in de constructie: in parochia de Elborg ad locum dictum ... of in
die prochien van i'ilborch ter stede geheyten ... waarna meestal de naam van een ander
toponiem volgt.
Wat betekent nu de naam Tilburg, een naam die in Europa meer voorkomt, zoals
bijvoorbeeld Tilbwy in Engeland. In 'The Dictionary of Place-Names in the British Isles'
staat als verklaring voor deze plaat~:~
'Its name means 2TZa's forfjcieplace, the final element being burg (fort).'
(De naam betekent de versterkte plaats van Tila, waarbij het laatste element burg (fort)
betekent.)

1 A c a ~ nT a w g i s , Tijdschrjft van de Heemkundekring Tdburg,jrg. 4, no. 1, blz. 2 (1973).
2 &ens, M A , Oorkonden van Tongerrlo,dl. I, no. 8.
3 Goetschalckx, PJ.,Oorkondenboek der W
-4

v m St. Mihie.&tellnnvmpen, 1909, dl. I, no. 20.

4

Camps, RPB.,Oorkondenboek van Nmrd-Babaiu I.De Meijenj van k-Hmgenbosch (meta2 &erl@heid
Gemert), 'S-Gmvenhage, 1979,dl. I, no. 80.

5

Ibidem,no.83.

6

Room, A, Dictionmy of Plaee-Nmnes in the &itish kh,Londen, 1988.
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Men baseert zich hierbij op de vermelcling van de plaats als Zlabzug in het 'Domesday
Book' uit 1086Xardenbergverklaart de plaatsnaam als een met een greppel omgeven burcht,
die we ons dan voor moeten stellen als een aarden wal met een palissade.'
Voor T i u r g mu dit ook op kunnen gaan, alleen rijst dan de waag waarom in de akte van
709 Tilburg in bet meervoud staat, en bavendien wordt daarbij aan het feit voorbijgegaan
dat burgus meer betekenissenheeft dan die van 'burcht' alleen. Het woorddeel burgus kan
behalve 'burcht', ook nog betekened
een aanduidingvan een versterktenederzetting of van een niet-versterkte nederzetting
bij een versterkt huk, abdij of geestelijk centrum;
0
een nederzetting van landelijke aard, die weliswaar niet versterkt was, maar we1 een
bepaalde juridische status had (ontvangen);
een nederzettiug van landelijke aard met een bepaalde juridische status en met het
daarbij behorende rechtsgebied van vrij grote omvang.
Buig kan ook ontleend zijn aan het onfr. bug, os. buig, ohd bug, burvg, ofri. burch, oe.
buig (ne. borough), md. borch, burch in de betekenis van 'burcht,stad, vlek, woonplaats.'
Gysseliag scbrijft in zijn &el 'De oudste toponymie van de Kempen' ten aanzien van
Oudgermaame, d w z vbbrmiddeleeuwse, nederzettiqpamen
Xenmerkend voor het Oudgermaans zijn nog samenstellendeafleidingen met suffix '-ja-',
b.v. Asciburgium, nu Askberg bij Moers: germaam AsiZ-buwja-. Gelet op de afwisseling
van het suffix '-ja-' met de uitgang van de datief meervoud en de oudste vorm van Z'Ubwg
(709, kopie 1191) jlfllibu@s,latinisatie voor l'7llibuigum, mag dit laatste eveneens voor
oudgermaam doorgaan. De betekenis van het eerste lid is duister; buq Wijst op een
Romehse versterkbg.'
Ook Gerald van Berkel en Kees SamploniuShebben in Wet Plaatsnamenboek' problemen
met de verklaring. Zij vermelden onder het lemma Tjlb~rg?~
Tilbm (NB) 709 (1191) Zilibuq$$ 1157 Z l b o ~is verklaard als burcht van PN Zlle.
Waarschijnlijk gaat het echter om een samenstelling met het reeds in de Lex Salica
genoemde tilli 'nieuw verworven land', een begrip dat ontleend lijkt te zijn aan hetzelfde
germ. woord dat ook ten grondslag moet w e n aan oe. tilja 'cultivator of land' en tilian
'ploegen'.

7 Hardenberg, It, Wet ontstaan van de vrijheid Tiurg', in: VanH&rp
31-37.

tot ,kbwkmf, TiIburg, 1955, blz

8 Niermeyer, J.F., Mediae Ldnimk Lexicon Minus, Leiden, 1976.

9 Gpeliug, MI, 'De oudste toponJrmie van de Kempen', in:Braban&H e m , jrg. XI (1959), blz. 104. In het
artikel mrdt verwezen naar prof. Weijnen (mnder bron), die Tiburg in Priesland noemt, en T'iverklaart
als dil = plank. De betekenis van Tiurg mu dan za~eelzijn a k de uit planken bestaande burcht (waning).
10 Berkel, Gerald van, en Kees Samplonius, a.w., blz. 178.
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Gezien de andere betekenissen van hue, alsmede de betekenis van tiqa-, valt de
meervoudsvorm l'ill%urgi dan te verklaren en we1 als 'de woonplaatsen in het nieuw
verworven land,. Vermoedelijk dienen we deze woonplaatsen te zien als enkele goederen
(ontginningen) die uit een herengoed met de oorspronkelijk daarbij behorende 'hovels'
(nederzettingen) bestonden. Hier komen we later nog op terug. Deze verklaring impliceert
dat we bij de naam Tilburg te maken hebben met een verzamelnaam, hetgeen wordt
gestaafd door het feit dat er nooit &n afzonderlijke nederzetting is geweest die Tilburg
heette.
Tot op de huidige dag is Tilburg een verzamelhg van afmnderlijke buurtschappen die
ieder hun eigen naam hebben. Bovendien omspant het in de l2e eeuw een gebied dat
groter is dan dat wat door de huidige gemeentegrenzen wordt omsloten. Wet was zo groot
dat het zelfs in twee delen werd gespbt, een oostelijke en een westelijke heHt,?waarbinnen
zich afzonderlijke kernen van bewoning bevinden. Gezien het feit dat in & akte van 709
het gebied al wordt aangeduid in het meervoud, mogen we gevoeglijk aannemen dat deze
tweedeling teruggaat op de vroege middeleeuwen. Niettemin duidt het er tevens op dat
deze twee delen toch als &n rechtsgebied en geografische eenheid werden opgevat.
Eerst zo'n kleine 500 jaar later zal de naam weer opduiken en we zien dan dat hij (nog
steeds) een groter rechtsgebied aanduidt, dat zich echter aan het eind van de Ize,begin
van de l3e eeuw tot twee domaniale kernen heeft ontwikkeld, waarin het uiteindelijk ook
zal uiteenvallex Oost-Tilburg (aanvankelijk waars&jnlijk Berkel, later wordt hier
Oisterwjjk onder begrepen) en West-Tilburgdat verder als Tilburg door het leven zal gam.
Net is dit laatste gebied dat ons verderop zal gam bezighouden.

Histokche context: Groot-Tilburg
Het is in het gebied van de Poppelse Leij, en met name de noordwestelijke oever, waar we
een groot aantal toponiemen aautreffen waarover de geleerden het eens zijn dat ze in
bepaalde gevallen terug kunnen gaan op een vroeg-middeleeuwse bewoning. Dit laatste
doet vermoeden dat het gehele gebied, van Goirle tot Helvoirt, deel uitmaalrte Van
l'ilZiburgus, en de hogere rug ten noorden van de Leij omvatte, evenals het beemdengebied
ten westen daarvan, grenzend aan de Donge. In weerwil van wat Hendriks en Van Nuenen
beweren, behoorde de Donge tussen Riel en Dongen we1 degelijk tot de T2burgen.l' Uit
diverse akten van verschillende perioden blijkt dat de grens van Tilburg van oudsher ten
westen van de Donge lag en dat de 'Tilburgers' het g e b d e c h t c.q. het bezit hadden van
de beemden grenzend aan beide zijden van de Donge.
Dit grote Tilliburgw besloeg een oppervlakte van ruwweg 100 km2 en komt daarmee qua
oppervlakte overeen met de negen andere gebkden in het door Maas-DemeI-schelde
omsloten gebied,waar een concentratievanvroeg-middeleeuwse toponiemen geconstateerd

11 Hendriks, J., en F.van Nuenen, 'Archeologisch o n d e m k in 'De Tiburgen'; een poging tot reconstructie
van het vroegtniddeleeuwse Tiburgis", in:T i i q tijdschr@ voorgeschiedenis,monumenten en u&w, jrg.
7 (1!%39), no. 3, blz. 90.
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is." Dit laatste gebied komt op zijn beurt weer overeen met het door Pliuim in zijn
N a r d i s Historia genoemde A Scald incolunt atem T i & plunhs nominibusu,
waarbij met de Schelde vermoedelijk de oostelijketak,de huidige Rupel, is bedoeld, want
in 753 wordt deze aangeduid ah 'Scalda' (...ubi Scalh Tylam eucipit...,waar de Schelde
Nu rest de vraag of we
de Dijle opneemt) eve& in 1445 (...'t wuter de Scelt te
onder Z'illibwgus een verzamelnaam moeten verstaan voor 'jong'-oneginningen in een
beperkt gebied, of dat we hier het grotere gebied tussen Goirle en Helvoirt dienen te zien.
Vooralsnog laat deze vraag zich niet m eenvoudig beantwoorden, maar het feit dat er
gedurende de l3e-l5e eeuw sprake is van een duidelijk groter gebied, doet het tweede
vermoedea Dat de naam lTllibuqps/Westilboxh later met name het engere gebied
aanduidt en zijn naam gegeven heeft aan het huidige Tilburg, laat er geen twijfel over
bestaan dat hier (in wat voor vorm dan ook) de kern van dit gebied gelegen moet hebben.

De verdeling in West- en Oost-Tilburg is vermoedelijk pas ontstaan nadat Betto van
Stavenisse en zijn vrouw Be& hun deel in alle goederen te Tilburg aan hertog Hendrik
I &tondeafi Opvallend in dezelfde akte is dat dan nog gesproken wordt van goederen in
Tilburg (...omnemportionemque eis iure herea!itm-oin omnibusbonis de l'ilbu?gcompetebat
...) Hier is dus duidelijk nog geen sprake van een tweedeling. De desbetreffendegoederen
moeten in het oostelijke deel van Tilliburgus gelegen hebben, om precies te zijn zal de
kern van deze goederen (of beter dit goed) gevormd zijn door het goed Ette, het latere Ter
Borch. De hertog spreekt in 1222 van zijn allodium (eigen bezit) te Tilburch, met
uitzonderiug van de versterking die hij van de bisschop van Utr& in leen hield16Het is
uit dit bezit, dat het latere Oisterwijk zal groeien, doordat de hertog het omstreeks 1210
verhief tot 'oppidum', een handelscentrum. Dat het hier Ette bij Oisterwijkbetreft, h e n
we opmaken uit het Lutynsboeck van 33l2,waarin staat ingeschreven op foL 28.
Gilbertus de Oudenhoven, bona de Ette, que valent circiter X X X libras annuatim,
molendinum de Hucclem et usu$uchrm feme de Kkxkhove quousque redimar?'Twee van

12 T h e m , F.C.W.J., De archeologk van &per@%?, Amsterdam, 1988 (amdemisch pmfschrift).
13 Deze tekst is slechts in &hrift bewaard gebleven en is eigenlijk onvertaahar,vermoedelijk heeft in de
oorspronkelijke tekst van Plinius gestaan:A Sc& imoW dsrtera Tsruandiipluribusmmhibus, hetgeen
zoveel wil zeggen als 'vanaf de rechteroever van de Sehelde wonen de Texuandri met vemhillende
stamnamen'.

14 Lijten, J., 'Taxandrik tien eeuwen overb~gd',in: Oog op Ohchot, onder red. van. HJ.M. Mijland, LM.
van Hout en J.P.J. Lijten, oirschot, 1991, blz. 34. Rupel is afkomstig van lat. nrpina (= 'scheui), de
vertaling van het germ. ske& (= 'scheur').
15 Camps, aw.,d. IJ, no. w).Beatrixwaseen dochtervan Giselbert I van Tiburg, die gehuwdwas met Alaysa
van Boxtel. Haar bmer Giselbert II vie1 vermoedelijk het resterende gebied ten deel.

16 Camps, a.w., no. 123 (item auodium de T&urch uun suis e
peter muniiionem que ab episwpe
naiecctenn' teneftn.
17 Galesloot, L, Le livre des@&&irm de Jean llI, duc de &&ant, Brussel, 1865,blz. 60.

de in deze inschrijving (Hucclem [= Heukelom] en Kerckhove) genoemde locaties liggen
in de nabijheid van Oisterwijk;het is derhalve aannemelijk dat ook Ette daar gem& dient
te worden.
Hoe moeten we om nu dit Ette/Ter Borch vwstellen? Een aanwijzhg vinden we in een
oorkonde van 3 augustus 1233 wanneer de hertog de Sint Gertrudis-abdij te Leuven
toestaat zijn tiende te Oesttilbo7gh, die Gisela (de weduwe van Arnold) in pand hield, te
lossea Arnold wordt in deze akte aangeduid als cmnermius de Etthen (kameraar van
Etthen). Hieruit blijkt dat Ter Borch aanvankelijkniets anders is geweest dan een stenen
huis, mals de naam kamer (< gr. k m n h , vgl. De Steenen &mer 16331) al aangeeft.=
Mogelijk was dit huis omgeven door een gracht, waardoor het enigszinSversterkt was, maar
dat maakt het daarmee nog geen burcht (motte) in de ware betekenis van bet-woord, zoals
Aarts om wil doen geloveaW
We hebben hierboven gezien hoe aan de oostelijke periferie van Tilliburgus een nieuwe
vim ontstond doordat de hertog aan zijn allodium aldaar in 1230stadsrechtenverleende:
wijc, os. wik,ohd. wih, oe. w-c,‘gebied‘, is eve&
Oisterwijk, de oostelijke wijk of vic (4
het okrs.fich en het kymr. gwig een woege ontlening in Noord-Gallic uit het lat. vim, dat
’woonplaats, hoktede’ betekent). OpvaUend is echter dat reeds v66r 1167 Hosterwic
genoemd wordt. Dit mu erop h e n wijzen dat er reeds voordat de hertog Ette verkreeg
er een ‘hovel’ (nederzettiug) met die naam bij dat goed gehoord heeft, waarvan de naam
die van het oorspronkelijkegoed heeft verdrongen, juist door de door de hertog eraan
gegeven rechten. Hiermee m u de opvatting van F.W. Smulders dat er r d een ouder
Oisterwijkbestaan heeft, worden bevestigdBDit mu dan tevens kunnen verklarenwaarom
er in de eerste helft van de l3e eeuw gelijktijdig gesproken wordt van Oost-Tilburg en
Oisterwijk, waarmee dan met Oost-Tilburg het restant bedoeld wordt, namelijk Helvoirt,
(Haren) en BerkeL
West-Tilburg daarentegenbestond uit het grondgebiedvan de latere gemeentenUdenhout,
Emchot,Heukelom en Tilburg-Goirle.

18 Echter, indien we camer hier bezien in de betekenis als aangegevenbij Die Con Camere Ill61, dan zouden
we de titel van Arnold h e n zien als @e)heer(der)over een stuk land,in dit geval als vertegenmrdiger
van de hertog.

19 Aarts, B., Ter Borch, M o r in de middeleem geschiedenisder Tilburgen”, in:De Lideboorn, Uitgave
van de archiefdienst van de Gemeente Tiburg, dL V,1981, blz. 49-69.
Idem, ‘De motten van Landen (Belgic) en OiGtemijk, een weinig bekende relatie’, in:De R7eine Me#@,
jrg. 42 (1991), no. 4,blz. 95-103.
20 Smulders, F.W., ‘Over het gebied der Tiburgen’, in:De K.k?ine Mq@, jrg. WZ (1965/66), blz. 61 en 63.
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TOPOGWISCHE LIGGRVG
De plaats is gelegen op een van die hogere dekzandruggen die zo kenmerkend zijn voor
het Middenbrabantse landschap en die als langgerekte eilanden tussen stroomdalen
verspreid k e a In het geval van Tilburg zijn dat de naar het noorden Uiteenwijkende
stroomdalen van de Rielse of Oude Leij en Donge in het westen en de Poppelse Leij en
Voorste Stroom in het oostea De eerste ontspringt nabij Baarle-Nassau, terwijl de
Poppelse Leij haar oorsprong heeft op de hooggelegen, voedselarme gronden van de
noordelijke Belgische Kempen, om precies te zijn tussen Ravels en Weelde. Z e wordt
gevormd door verschillende kleine stroompjes die vrijwel alleen water voeren wanneer er
veelvuldig regenval is geweest.
Aanvankelijk moeten deze zandruggen bebost zijn geweest met rijzige eike- en
beukebomen, afgewisseld met dicht onderhout. De eerste landbouwers, verrhoedelijk leden
van de laatneolithische Klokbekercultuur, die, naar arche~logisch~
onderzoek heeft
aangetoond een in hoge mate sedentair leven leidden, moeten zich op de hellingen van de
beekdalen gevestigd hebbea Doordat in hun leven de veeteelt een belangrjjke rol speelde,
d e n ze geleidelijk aan de bossen door &randing of ‘ringen’ gerooid hebben om te
kunnen wonen, akkers aan te leggen en dieren te houdeaa Voor dit laatste zal
ongetwijfeld ook bosbeweiding in zwang zijn geweest, waarbij het vee in de gelegenheid
werd gesteld in het bos zijn voedsel te zoekea De bossen op de schrale, droge
zandgconden, die vooral uit eiken en berken bestonden, veranderden als gevolg van
‘regressieve successie’van gesloten bos in boomloos gras- en heideland.
Later, wanneer een nieuw systeem van bemestiug in zwangkomt, waarbij heideplaggenmet
stalmest worden vermengd en op de akkers gebracht, zullen grote akkermmplexen
ontstaan. De laatste restanten bos zullen verdwijnen en de heide neemt toe. Vanuit de
oude nederzettingen d e n nieuwe nederzettingen zich uitzaaien, waarbij bos en heide
(weer) worden ontgonnen en nieuw akkerland ontstaat.Het Middenbrabants landschap dat
op deze wijze ontstaat.,met zijn armoede aan bossen, maar daarentegen eindeloze, vaak
ruige en eenzame heideveldenmet hunvele heidemeertjes (vennen)p en zandverstuivingen,
de veenmoerassen, akkers en weilanden, doorsneden door landwegen, beken en riviertjes
met langs hun oevers de beemden die als gras- en hooilanden dienst deden, zal zich
eeuwenlang bijna onveranderd handhavenB

21 Onder ringen vestaat men dat de stam op een bepaalde hoogte van zijn bast werd ontdaan, waardoor de
boom sterft. Het is hoogstwaamhijnlijk dat in prehistorische tijden deze techniek werd toegepast, evenals
het kappen van het bos.
22 V m had oorspmnkelijk een andere betekenis, nl. mort zandgmn& pas later is de betekenis in deze streken
overgegaan op de heidemeertjes.
23 Vgl. kaart van Diederik Zjnen (1760), kadasterkaartvan 1832 en de GroteHiirischeAtlas van Nederkuui,
dl. 4:Zuid-Nederland 1838-1857, Groningen, 1990.

Dit moet ook de aanblik zijn geweest die Tilburg, dan het grootste dorp van de Meijerij,
in het begin van de 16e eeuw boo& verspreide woonkemen, bestaande uit hoeven met op
de open ruimte ertussen hoogopgaande bomen, die het mare constructiehout leverden
voor het gebinte van de bedrijfkgebouwen en de hoeven die voor het overgrote deel nog
waren opgetrokken uit leem en twijgen (vitselwerk, hoewel baksteen meer en meer werd
toegepasi?); hoeven, gelegente middenvan akkers, omringdmet houtwallen die niet alleen
het vee weghielden,maar tevens het geriefiout leverden @etkleinere hout dat voor allerlei
doeleindenop het bedrijf werd gebruikt); weiden en hooilanden in de dalen van de grotere
en kleinere beken en waterlopen, en de schier eindeloze heide- en moervelden, de
zogenaamde wildentissm of 'gemeijnt', waar de bewoners onder andere hun schapen lieten
grazen en waar ze hun brandstof haaldea

I"DERZEl'T'GSGESCM%DENIS=

een mogelijh reconsimctie

GEOMORFOLOGIE
Het zuiden van de Lage Landen, &w.z het gebied ten zuiden van Rijn en Maas, omvat de
westelijke uitlopers van de grote Noordeuropese of Baltische vlakte en een gedeelte van
de betrekkelijk lage en sterk gecrodeerde uitlopers van Eifel en Ardermen, die deze
In het zuidelijk gedeelte van Nederland wordt de
laagvlakte aan de zuidzijde begreondergrondbijna overal gevormd door sedimentenuit het T d .Deze tertiaire formaties
bestaan overwegend uit zand en klei die in diepe zeeh werd &ezet.
Het laaghd is volledig bedekt met een mantel van kwartaire formaties. Voor een deel zijn
deze formaties door water &ezette sedimenten. Gedurende het gehele Kwmtair hebben
Rijn, Maas en Schelde en hun zijrivieren aanzidjke sedimentlagen afgezet, waarvan de
omvang en de aard (klei, zand, grint) afhankelijk was van zeer diverse factoren, zoals
klimaat, verweringsomstanwden, het verval van de rivieren, de omvang en snelheidvan
hun waterafvoer em. De erosie, als gevolg van vorst, regen, stromend water en wind,
speelde hierbij een behgrijke rol, aangezien de sedimenten bestaan uit door rivieren
getransporteerdverweringsmateriaal.Bij het begin van de ijstijden, toen het niveau van de
zee daalde en het verval van de waterlopen hierdoor groter werd, hebben de rivieren zich
niet zelden in hun eigen vroegere sedimenten ingesnedea Hierdoor ontstonden
rivierterrassen en werden rivkrdalen verder uitgediept.
Van overwegend belang voor het laagland zijn de door de wind afgezette sedimenten die
tijdens de jongste ijstijd zijn o n t s t m Uit de Noorhe, die bijna geheel droog lag,werd
stof opgewaaid en, tijdens sneeumtormen,hoofdzakelijkdoor noordwestenwindennaar het
bmenland gevoerd en daar afgezet. Op deze wijze werd het gehele hagland bedekt met
een mantel losse httingen, die zandig zijn in het noorden (de zogenaamde dekzanden)
en overgaan naar zandleem en leem (liiss). Zo ontstonden ten noorden van SambreMaas
in Belgic en Nederland drie streken die elkaar als een reeks gordels van het noorden naar
het zuidoosten en zuiden opvolgex

24 Vgl. de Mkrverlrwinningen zoals ze staan opgesteld in het openluchtmuseumBokrijk te Genk in Belgie.
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de Zandstreek (Jkmpen/Vlaamse zandstreek),
de Zandleemstreek, en
de LeemstreekJ3et is de zandstreek die voor ons van belang is. De reeds genoemde
d e h d e n vormen meet of minder dikke lagen van arm tot zeer arm zand met een
&ale bodem. Opvallend is het lichtgolvendereliGf dat typisch is voor deze d e b d e q
de hoogteverschillen zijn echter minimaal, slechts enkele meters, met zeer flauwe
terreinhellingen. Niettemin heeft men in het gebied van Tilburg in het verleden deze
hoogten consequent aangeduid met de term berch, (of h n k wanneer ze in lager
gelegen terrein lagen), en nooii als hemel, zoals we later nog d e n zien.

Op de zandgronden ontwikkelden zich bodems waarvan de aard afhatlkeliik was van
grondwaterstand en begroeiing. We h e n voor Tilburg twee landschapstypen
onderscheidex
* in het zuiden en zuidoosten het beekdalandschap van de Oude en Nieuwe Leij,
* in het westen en noorden hiervan het dehdlandschap.

Omstreeks 5500 v.Chr. maakte het Boreaal plaats voor het Attanticum, dat tot ongeveer
3OOO v.Chr. duurde. Het klimaat werd vochtig en was in vele opzichten met het huidige
vergelijkbaar. De gemiddelde mmer- en wintertemperaturen m e n toe: de
zomertemperatuur bereikte een hoogste juli-gemiddelde van ongeveer 18" C. De den
(Pinus sylvehs)),die tot dan het landschap in sterke mate had bepaald, ging duchtig
achteruit, de els (Ainus glutinosa) breidde zich snel uit en de eik (Qumnrs robur) nam toe.
Op hogere gronden ontstond een gemengd loofbos van o.a eik, els, iep (Urnus
carpiniforia), linde (7itia cordafa), es (Frmnus excelsior) en berk (Beiula pendula, B.
pubescens), met plaatselijke ondergroei van b l a a r (Co?yZus avelha), terwijl lage
gebieden met elzenbroek bedekt waren. Het zeeniveau steeg nog steeds. De voortdurende
stijging van de grondwaterspiegel leidde nu ook op de hoge gronden tot veenvorming op
grote schaal, wat niet zelden gepaard ging met overspoelingvan de bossen. Wouden van
wisselende samenstelling, grote moerassen variErend van open water tot elzen- en
berkenbroekwouden, en echte hoogvenen beheersten het Atlanldsch landschap. Belangrijk
was het feit dat kort M het 4e millenium de vroegste landbouwersgemeenschappenzich
in deze streken vestigden. Z e hebben de eerste ontbossingen uitgevoerd en in de
ontgonnen gebieden velden en weiden aangelegd.
Omstreeks 3OOO v.Chr. maakte het Atlanticum geleidelijk plaats voor het Subbored, de
ldinaaatfasedie het volle Neolithicum, de Vmege- en de Mdden-Bronstijd omvat en die tot
ca. loo0 v.Chr. heeft geduurd. Deze periode werd gekenmerkt door een gematigd, nog
steeds vrij warm continentaal klimaat, dat zich echter ten opzichte van het Atlanticum
aftekende door een grote droogte. In de loofwouden,die nog steeds het grootste gedeelte
van deze streken bedekten, werd het Subboreaalgekarakteriseerd door een teruggang van
iep, haz.elaar en linde en door het verschijnen van de beuk (Fagussylvatica). Deze boom
heeft zich daar waar de omstandigheden gunstig waren snel uitgebreid. De krachtige
veenmosgroei verminderde enigs2;ins, maar ging gestaag door. Naast het veranderde
klimaat had ook de menselijke activiteit in verband met landbouw en veeteelt een steeds
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dieper ingrijpendeinvloed op plantengroei en landschap. Tijdens het ne0lithm.n heeft de
mens gedeelten van het (oer-)woud verdeld door branden en rooien en dit gebied
ontgonnen tot landbouwgronden en plaatselijk tot weiden. Deels raakten deze gebieden,
M uitqutting van de bodem, weer begroeid met bos, waarin dan berk en hazelaar een
belangrijk aandeel hadden, deels ontaardde de aanvankelijk voedselrijke bodem in arme
heidegrond. Vooral door beweiding lmeeg het uitgekapte bos plaatsefijk geen kans tot
regenereren en werd het vervangen door een heidedek. Vanaf de Bronstijd waren onze
zandstrekenvoor een groot deel met uitgestrekte heideveldenbedekt. Op de hoger gelegen
schrale zandgronden bestond de hide voomamehjk uit struikhede (Cdhna vulgaris), op
de vochtiger zand- en veengronden uit dopheide (Erica tefrtrlk)). Te intensieve exploitatie
van de heidevelden door werbeweiding of het veelvuldigvIaggen ervan leidde zelfs, vanaf
het einde van het Subboreaal, tot zandverstuivingeas
Dan, omstreeks UHX) v.Chr., volgde het SubatZuniimm op het Subboreaal. Het klimaat
stond opnieuw onder meer oceanische invloed, mdat koude winters zeldzaam werden; de
neerslag echter nam toe. Als gevolg hiervan liepen de temperaturen hoger op, zonder
echter het niveau van het Atlanticum te bereiken. De plantengroeiwerd geleidelijk die van
vandaag. In het gemengde loofwoud trad de beuk steeds meer op de voorgrond en ook de
haagbeuk (Carpinus befulus)kwam meer en meer voor. Het bos werd in omvangrijker
mate gerooid. In de zandstreken breidde het heidedek zich verder uit.

ONTWIKKELINGSFASEN
Overal waar de mens zich vestigde, is hij als landschapsvormendefactor gaan optreden.
Paste hij zich aanvankelijk aan de lokale omstandigheden van het natuurlandschap aan,
geleidelijk ging hij in die situatie ingrijpen, waardoor een cultuurlandschap ontstond
waarvan de grenzen zich steeds verder verwijderden van de oorspronkelijke situatie. Het
eens gekozen stramien van inrichting van een woongebied leidt echter een hardnekkig
bestaan, wat vooral in de stratenpatronen tot uitdmkking komt, die honderden zo niet
duizend jaar oud kunnen zija Tot voor 40 jaar was de invloed van de middeleeuwen nog
volop in de inrichtingvan het landschap te onderkennen, do& de ontwjkkelingen sedert
de vijftiger jaren hebben vele sporen doen verdwijnen, niet in de laatste plaats door de vele
grootstedelijjke uitbreidingsphen.
In de periode waarop dit onderzoek met name betrekking heeft, was Tilburg nog een
landelijke nederzetting. Nu bestaat elke landelijke nederzettingsvorm, behalve uit de
nederzetting zelE, uit gronden die door de dorpssamenlevjng gebruikt worden en die
meestal rond de nederzetting gelegen waren. Bij de bestudering van de Tilburgse
nederze-vom(en)
kan en mag dus de beginfase van de bewoningsgeschiedenis,voor
mver deze bekend is, niet worden veronachtmamd.

25 Waggen is het aknijden van heidmiken en buntgras, mnder dat d e n of plaggen worden verwijderd.
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De geschiedenis van het platteland kan niet 10s worden gezien van de ontwikkeling van
veeteelt en landbouw. Eeuwenlangvond bijna de gehele bevolking van het platteland haar
bestaan in de agrarische sector. De veeteelt van neolithische herdersstammen is een van
de oorzaken dat op de arme zandgronden een groot deel van de oorspronkelijke
(loof)bosvegetatie door heide werd vervangen, een begroeiing die beter dan eiken, beuken
en elzen tegen begrazing door schapen en tegen &randen opgewassen is. Gedurende de
IJzertijd maakte de akkerbouw op de zandgronden een ontwikkeliqg door die leidde tot
het ontstaan van min of meer permanente, systematisch bemeste, akkers. Deze akkers
(raatawcets of Celtic Jiekrs genoemd), zijn hier en daar nog in het landschap zichtbaar, met
name op luchtfoto's, maar ook in toponiemen. Hier heeft zich vermoedelijk ook de
plaggenbemesting ontwikkeld die op de inrien het uiterlijk van de zandstreek een
duidelijk stempel heeft gedrukt. De produktiviteit van de akker werd op peil gehouden
door plaggen, die van de heide en van de, langs de waterlopen &en&, vochtiger
(weide)gebieden afkomstig waren, en door de mest die de schapen, die-overdagop de
heide, en de koeien, die op de groengronden, graasden, achterkten in respectievelijk de
schaapskooi en de potstal, waar ze 's avonds werden bijeengedreven om op de daar
neergelegde plaggen te overnachtea Zo vormde zich op de akker(s) in de loop der jaren
een vele centimeters dikke laag humusrjjke pond (enkeerd'ond genaamd).

Sinds de l l e eeuw ontwikkelde zich op de zandgronden het akkerdorp, met zijn
groengrondenin de dalen, de heide op de hogere terreinen, en het akkerland, (hier uckemn
genoemd), ertussenin.26 Deze akkeren waren open terreinen, complexen van een groot
aantalaaneensluitendeakkers, gewoonlijkomgeven door een rand van opgaandebegroeiing
die diende om het vee en het wild weg te houden. De akkeren lagen vooral langs de
De groengronden
randen van de plateaus en/of langs de flanken van de de-en.
(beemden/prrafa)lagen op de vochtiger dalbodems en waren als hooiland in gebruik en na
de hooitijd als veeweide. Ze waren zeer belangrijk bezit en hun waarde werd zo mogelijk
hoger geschat dan die van bouwland. Dan waren er nog de wilde gronden @asnra):
moerassige weiden, broeklanden en niet te vergeten de heide (mi.ica), die zich eveneens
op de plateaus en de dekzandnqgen bevond, en waar men het vee kon laten weiden en
plaggen kon steken voor de produktie van stalmest. Voor ongeveer 1ha bouwland had men
ongeveer 10 ha woeste grond nodig voor het leveren van plaggen, waarbij men rekening
diende te houden met het feit dat afgeplagde heide zo'n 10 jaar nodig heeft om te
recupereren alvorens ze opnieuw vlag- en plagbaar is.
Tilburg behoort eveneens tot deze groep akkerdorpen en we1 van het zogenaamde
Brabants type, d.w.z dat de akkers niet ontgomenwerden vanuit een centralenederzetting,
maar vanuit verschillende gehuchten (herdgangen of gebuerhovels), die aan de randen van
het akkercomplex of 'aangelag' gelegen waren, en oorspronkelijk bij een goed (domein)
behoorden.In de regel ontstonden deze gehuchten op de overgangvan akkercomplexnaar
groengronden.

26 Akkerdorpen behoren met de brink of esdolpen van Noord-Nederland, de Westfaalse Drubbel en de
N e d e d i h e Rzmfhge tot de zogenaamde heidedorpen.
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Deze combinatie van akkercomplex, heide en groengrond vormde een functioneelgeheel,
waarin de mens een voortdurende stroom van energie (meststoffen) van& de langs de
waterlopen gelegen groengronden en de heide mar de akkercomplexen in stand hield.
Hoewel de in de groengrondenweggehaalde voedingsstoffen weer aangevuld werden door
slibahttjngen als gevolgvan overstromingen,trad op de heide een voortdurendeveranning
op. Met de toename van de bevolking ontstond de noodzaak om ook buiten de
akkercomplexen akkergrond in gebruik te nemen, wat leidde tot het ontstaan van
kamplandschappen(hier bocht of kzmp genoemd), die gekenmerkt worden door verspreide
bewoning. waarbij de boer in de onmiddellijkenabijheid van de bij het bedrijf behorende
akkers of weiden woont. Deze akkers en weiden zijn meestal omgeven met bagen of
houtwallen, die veelal bestonden uit een lage wal van m a t e d dat vrijkwam bij het graven
van de greppel, begroeid met zomereik, berk, meidoorn of sleedoorn, lijsterbes, wilg of
popuiier.

Wj menen nu in de ne&mttingsgeschie&nis van l'ilbu?geen drietd hoofdfmen te kunnen
herJcennen.

Ergens gedurende de Uzertijd moeten de eerste landbouwers zich ook permanent in de
omgeving van het huidige Tilburg gevestigd hebbea Waar weten we helaas niet, doch het
ligt voor de hand in de nabijheid van stromend water te zoekea In elk geval lijkt het erop,
afgaand op enkele Tilburgse toponiemen als bib. Korvel, Broekhoven en Loven, en op
vondsten en recent archeologisch onderzoek, dat rond de 7e-8e eeuw, misschien al in de
5e-6e eeuw, hier nieuwe nederzettingenwerden gesticht. Dit kan wijzen op bevolkingsgroei
dan we1 een vreedzame inwijking van nieuwe (Austrasisch-Frankische) bewoners. Er zijn
geen aanwijzisgen dat dit met geweld gepaard m u zijn gegaan in TaxandrZ, waarvan de
westelijke gens bij Tilburg gevormd werd door de Donge.n De adel van deze groep nam
grotere landgoederenin bezit, waar mogelijk ook de naam Tilburgop lijkt te wijzen.= Deze
nieuwkomers toonden een voorkeur voor riviergebieden en beekdalen, waar, doordat het
klimaat rond 600 droger werd, voor de immigranten uit het zuiden nu beter bewoonbare
en beboudare gebieden ontstonden in veelal moerasig land.
Wanneer we de geogra€ische ligging van Tilburg bekijken, zien we onmiddellijk dat er
eigenlijk meerdere plaatsen in aanmerking h e n komen als oorsprongsgebied:
de &de L&j (Broekhoven),
de CorveIsche waterImp of Bjt (bovenloop: m e t middenloop: Hemel),
de SZopnjt (Ronde Hasselt en Kraaieven),
de Bedbuer (benedenloop: Stokhasselt),

27 Lijten, J., a.w.

28 Zie de verklaring van de naam Tilburg op pag. 16.
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0
0
0

de We$ (Reit),
de Hoogh So0 (Veldhoven),
de Zwurbijt (Loven).

Hoewel de Oude Leij nu nog maar een armzalig riviertje is, moet ze in vroeger tijden
aanzienlijk breder geweest zija Naar het noorden toe zien we een bijna evenwijdig aan de
(Poppelse of Oude) Leij lopendehogere band, die in vroeger tijden de linkeroevervan het
stroomdalgevormd kan hebben. Het lijkt voor de hand liggend ergens op de rand van deze
hoge grond %n van de oorsprongskemen van Tilburg,(Oerle?s, Goirle?, te meken, te
meer daar zich hier op de noordwestzijde van de beek de relatief vruchtbare gronden
bevinden.
Ondertussen zijn de meeste wetenschappers het er onderhg over eens dat plaatmamen
uitgaand op -heern, -sele/--ile, -lo of op het collectiefsufh -(i)t(hi)- duidelijke
toponiemische sporen zijn van vroegmiddeleeuwsebewoning. Ook nampn die uitgaan op hout, -hove(n/), -rode,-dank, -lam en -scho(o)t kunnen in bepaalde gevallen tot de vroege
middeleeuwen teruggaan, al &nt men hiermee voorzichtig te zijn.
Opgemerkt zij in dit verband nog dat namen als Oerle en Hasselt natuwnamen zijn; t e d j l
de %oven'-namen in Tilburg,maar ook andere -hoven in het stroomgebied van de Leij,
bijv. Boshoven en =oven,
mnder uitzonderiug als eerste naamsdeel een
locatiehnduiding hebben:
0
Loven * de hoven ('hovel') in het lo(o),
0
Broeckhoven -=+ de hoven in het broek,
0
Korvel* (mogelijk) de 'hovel' in het goo3',
Velthoven 4 de hoven in het veld, em.
In feite lijkt ook de naam Tilburg hetzelfde grondbegrip aan te duiden: de nederzettingen
in het bewerkte land (akkerland)! Moeten we burgus dan niet zien als een
(vroeg-)middeleeuws Latijnse vertaling van het begrip hove(-n/-I), waarmee dan de bij
landgoederen behorende nederzettingen werden aangeduid? En zijn de namen van de
andere kernen dan eenvoudig aanduidingen waar ze gelegen waren, om ze m van elkaar
te onderscheiden? Mogen we h i e d dan opmaken dat er oorspronkelijk ten minste vier
kernen (domeinen) waren: &in ge(con)centreerd in de driehoek Korvel-Oerle-(latere)
Mar& de tweede tussen de J3asse1f2en de Schijf met als kern de Herstal en als ddgrens
een lijn tussen de huidige Bredaseweg en Korvelseweg, de derde in Broekhoven en de

29 Zie wor (mogelijke) verklaringvan de betekenis van Ow& I524I en Esehen 1188I in sectie II.
30 Zie: Hendrib-.s, J., en F.van Nuenen, 'IJzertijd in het Leijdak Wonen en werken aan de boorden van een
kabbelende beek', in: T~urg,liidschr@voorgtxchie~
moiwmnten en cuuuUr,jrg. 6 (1988), no. 3 (juni),
blz. SFW.
31 Zie Sectie I& no. 1120I Mor andere verklaringen.

32 Wijst misschien het topoiem Goermun 1214I ook niet in die richting?
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laatste in Men-Enthoven, die alle niettemjn tot &n rechtsgebied behoorden? Met de
huidige kennis is op al deze vragen niet of nauwelijks een antwoord te geven. Hopelijk
zullen toekomstige multidkiplinaire studies en opgravingen meer licht op deze zaak
kunnen werpen.
Indien de vermelding van 709 geen vervalsing is, lijkt de naam Tilburg er in elk geval op
te wijzen dat er meer dan BBn van deze nederzettingen was. Vermoedelijk moeten we de
eerste fase lokaliseren in Oerle/Broekhoven, mogelijk al snel gevolgd door andere
nederzettingskernen langs kleinere waterlopen, zoals Korvel, Heuvel, Kraaiven-(Ronde)
Hasselt, Stokhasselt, Reit, Veldhoven en Loven, waarbij de kernen van de nederzettingen
op de gens van depressie en hoogte lagen. Deze ligging maakte het mogelijk vlak bij huis
grasland aan te leggen, hetgeen nodig was aangezien het vee in verband met de
mestwinning zoveel mogelijk op stal bleef. Deze standplaatskeuze had a& bijkomstig
voordeel dat men ook vlak bij de nederzetting de beschikking had over-hoge en droge
akkergrondeaAangezien de betrekkelijkmakke ploegen uit die tijd slechts d e gronden
konden bewerken, werden de gronden die dicht bij de nederzetting lagen als eerste
ontgonnen. Hieruit blijkt dat het reEf primair de vestigingsplaatsbepaalde en pas op de
tweede plaats het wegenstelsel.
Dit benadnrkt tevens waarom we de eerste bebouwing in lintbebouwingdienen te meken.
Het wegenstelselzal voornamelijkuit enige dreven of paden bestaan hebben waarlangs het
vee door herders van en naar de graasgronden (dit is iets anders dan weidegronden) geleid
werd. Ah graasgrondenkwamen de buntvelden in de heide als eerste in aanmerking. Daar
waar twee of meer van deze dreven elkaar ontmoetten of kruisten, d e n dan de
zogenaamde Frmkische driehoeken zijn ontstaan, bijvoorbeeld in Korvel, Hasselt en
Veldhovea Dit is tevens de reden waarom we in OerleBroekhoven en Loven niet echt
een driehoeksvorm als kern aantreffea
Gewoonlijk wordt de aanleg van een nederxtting rond een driehoekig, met gras begroeid
plein, dat onder meer diende als verzamelplaats van het vee dat naar de
gemeenschappelijkegraasgronden (groengronden)werd geleid, en waarin een poel lag die
als drinkplaats voor het vee diende, als Frankisch (en typisch Kempisch) bestempeld. Dit
is een duidelijke misvatting. Het voorkomen van nederzettingen rond een
gemeenschappelijk plein (plaats) kan niet worden ontkend, doch de karakteristieke
nederzettingsvorm in de Kempen is de straabaedemtting (een soort lintbebouwing), met
name op de overgang van een rivierdaldepressie(hierbij dienen we tevens te denken aan
de strmmdalen van kleine waterlopen33) naar een hoger gelegen landbouwcomplex. Ook
bij dit soort derzettingen treffenwe pleintjes aan, die meestal plaats, dries, biest of opstal
genoemd worden; in het geval van Korvel wordt het in een akte uit 1450 aangeduid als de
plaets.

In een volgend stadium zullen deze pleinen belangrjjk worden in de dorpsontwikkeling.
Hier verzamelde het vee uit de stallen zich en kon het drinken uit een kuil ter plaatse,
veelal drenk of poel genoemd, die later (M het vervallenvan zijn functie) tot brandkuil zou

33 Zie hoofdstuk 3 'De Tiburgse waterlopen'.

27

verworden. Aan het begin van de paden werden hekken geplaatst (&adomen of veken)
die dienden om het trekkende vee van de akkers te h e n houden. De ontwateringvan
het plein gebeurde in de regel door middel van een w o of soei, een moosgreppel die
uitkwam op een bredere waterlaat. Dit kon een gegraven waterlaat zijn, hoewel hier
aanvankelijk ongetwijfeld een natuurlijke waterloop voor werd gekozen.
De boerderijen waren alle zonder uitmndering gelegen aan de straat of het plein. Deze
boerderijen d e n gewoonlijk bestaan hebben uit een huk, hof en aanliggende percelen.=
De aanliggende percelen lagen gewoonlijk onder gras of werden als bouwland gebruikt.
Hierin died men de eerste ontgimhgen te zien. Deze hoeven waren meesfal rondom,
maar zeker aan de straatzijde, afgesloten met wallen en eikehakhout om het vee buiten te
houden.De bouwlanden, die deel Uitmaakten van de eerste uitbreiding van de ontginning
en kort na de erven moeten zijn aangelegd, werden op hogere mdgrond vlak bij het
gehucht of herdgang mtgomen. De ontgimhg vond meatal opstrekkend bodrecht op de
weg in heide of (eiken)bos plaats. Deze eerste landbouwuifbreidingenbestonden uit zeer
lange en zeer smde percelen. Deze merkwaardige vorm hield verband met de in die tijd
gebruikelijke ploegvorm, die het noodzakelijk maakte in i i n ploeggang een zo groot
mogelijke oppervlaktete bewerken. Men noemt dit soort akkersgewoonlijkkuagrepel~,
en ze zijn kenmerkend voor de zogenaamde heidorpen.
Een kerk, die bij deze nederzettingen hoorde, werd vrijwel altijd op een hoger, zo niet het
hoogste punt gebouwd, Deze behoeft niet direct in de onmiddellijke omgeving van de
nederzetting gestaan te hebben. Waarschijnlijkstond ze in Tilburg ietwat verder naar het
noorden, waar de grond hoger was.% Kerkepaden d e n dus vanuit de primaire
nederzettingskernennaar de kerk gelopen hebben.
De hierboven gekenschetste ontwikkeling sluit overigens een (gedeeltelijke en wellicht
gelijktijdige) ontwikkelingvanuit een domaniale oorsprong niet uit. Indien een dergelijke
ontwikkeling ook voor Tilburg een rol gespeeld heeft, dan is deze zeker niet van
ondergeschikt belang geweest, zoals we biema d e n zien.
Het is niet onmogelijk dat we de oorsprong van Tilburg dienen te zoeken in een
Frankische villa, waarvan er dan op het engere grondgebied van het latere Tilburg op z‘n
minst een viertal is geweest. Deze oorspronkelijkekernen h e n dan een of meerdere
afhankelijke hoven of hovels bezeten hebben, die op enige of zelfs aanzienlijke afstand
daarvan gelegen waren. Te denken valt daarbij aan Korvel, Broekhoven,
Veldhoven-Herstal (en zelfsaan Abcoven in Gokles) en wellicht ook aan de Hasselt. Het

34 Onder hof dient men een moestuin of boomgaard te verstaan.

35 Zie hoofdstuk 4:’De Schijf’.
36 Het is niet ondenkbaardat het grondgebied van Tilburg en Goirle t%neenheid vormde, zoals M. de Bruijn
in ‘Goirle en Groot-Tiiburgomstxeks 1Uw)’mncludeerde (in:Hikto&che3Qdragen7 jrg. 3 (1972), no. 4/5,
blz. 21-23).

is niet ondenkbaar dat de oude oorspronkelijke villa die het domein was van een
Frankische heer, aanvankelijkbestond uit een enkele 'sala' (wonin&&root
Omstreeks 800 waren vrijwel alle d u e of vroonhoevenmals ze ook we1 worden genoemd,
georganiseerd als tweeledige domeinen. Elm gedeelte daarvan, het sadand (terra
indominicata), werd door de heer in eigen exploitatie gehouden. Het bestond gewoonlijk
uit de curtis dominica, dwz. h e , &wen, bijgebouwen, tuin en hof,en het saalland, d.w.z.
bouwland, gradand en eventueeleen watermolen. Het overige gedeelte heette hoevenland
(of terra mansionaria) en was aan de horige of onvrije boeren uitgegeven in de vorm van
een mmzsus, d.wz een hoeve van 12 A 16 ha. Als tegenprestatie stonden een matige
geldcijns en wat leveringen in natura, maar bovenal herendiensten of cowkes, d.i.
akkerwerk gedurende een of meer dagen per week op het saallandvan de hqr. Bij iedere
villa behoorde een grote oppervlakte aan woest lank heide, bos, moeras, waarvan de
gebruiksrechten aan de horige boeren waren uitgegeven. In oude schenkiqpkten uit de
Frankische periode komt deze indeling duidelijk naar voren. Zo schenkt bijv. een zekere
B3TIpilhertus, mon van Gaotbertus, in 712 of 713 drie hoeven met een sala en een curtide
(omsloten hof) met drie mancipia (horigen) met vrouwen en kinderen en alles wat daarbij
hoort aan de heilige Willibrord?
... hoc est casates tres cum sal@ et curlick meo quod adpresens habere visus sum, bia
mancipia cum mribus et mfmti3us; (...) Hec omnia ti3i a die presenti &ado atque
transfundo cum omnipeculian' et intem&te et adiacentiis eorum, hoc est casis, curticlis, silk,
teiris, p&, pmcuis et amtoria tenrr, aquis aqummque &cum3us, mobili et immobili,
egressu et ingressu et vaaiscafo.
In Toxandric (Taxandric), waartoe ook Tilliburgus behoorde, kende men het mgnaamde

rype dispem?,wat M e l d dat de horige hoeven van een villa over een groot aantal dorpen
(lees: hovels) verspreid lagen. Zo konden er in m'n dorp ook hoeven van andere villae
ken.
Behalve de twee bovengenoemde delen maakte nog een derde type land deel uit van de
vroonhoeve, nL de gleba of het kerkeland, land dat door de heer aan de kerk geschonken
was of waarvan de opbrengsten bestemd waren VOM het onderhoud van de kerk en de
priester. Het tweeledige domein zal geleidelijk vervallen zijn doordat:
het ten gevolge van erfdelingen uiteenviel en een sluitende organisatie van
herendiensten niet meer kon worden opgebouw&
0
in de loop van de l2e en l3e eeuw de horigheid werd afgeschaft.

37 Sala (mnl. suIe/sele < *s&),
hetgeen teruggaat op een pndbetekenis 'omhein& Nhte7,primair een
m n e r f , later mnruimte, met een wand uit vlechtwerk omheind

38 Camps, aw.,no. 5, blz. 6-8.
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Tweede fase

De periode na ca. loo0 wordt, onder meer als gevolg van een aantal uitvindingen op het
gebied van de landbouwtechniek, o.a de keerploeg en de aanspanning van het paard,
gekenmerkt door een verslLelde ontginningsactiviteit. Toen werd onder meer het ontginnen
van lage, natte gronden @mr)in de broeklanden en andere woe& gronden mogelijk. Daar
ontstonden graslanden, die als hooilanden werden gebruikt en die gemeenschappelijk
eigendom waren.

Waar dorpen van vrije boeren bestonden, konden de bewoners individueel of als
gemeenschap het bestaande areaal bouwgrond gaan uitbouwen. In feite moeten heel wat
vrije boeren in dorpen of vi13gewoond hebben die in hun dorpsgemeenschapze& tot op
zekere hoogte een autonoom bestuur hebben gevoerd. Dat dit ook voor Tilburg gold, mag
blijken uit de bevestiging door hertogin Johanna, gedateerd 6 februari 1395,van hun oude
rechten, die op 21juli 1342 reeds door haar vader, hertog Jan III, waren bevestigd, en die
zij naar hun zeggen reeds genoten onder de oude heren van T h g . q o e n later, omstreeks
1400, de beekdalen droger werden ten gevolge van waterstaatkundigeontwikkehgen in de
lagere delen van Brabant, mals ontvening, het kanaliseren van natuurlijke waterlopen en
een verbeterde afwatering, werden de graslanden eveneens droger en daardoor geschikt
voor beweiding. Dit leidde ertoe dat de graslandenwerden verkaveld en met hagen werden
afgesloten;de m ontstane percelen noemt men beemden en heijningen. De hooiopbrengst
van de beekdalen deed de hoeveelheid wintervoer sterk toenemen, mdat een grotere
veestapelmogelijk werd, wat weer leiddetot hogere mestopbrengsten,waardoor vervolgens
weer meer bouwland kon worden ontgomen en de hoeveelheid beschikbaar voedsel
toenam. Hierdoor nam ook de bevolking toe, wat de stichting van nieuwe nedemttingen
tot gevolg had.
In de periode tussen 1100 en 1400 ontstonden, vaak in aansluiting op de bestaande
langrepelakkers,de grote akkercomplexen, die als geheelvaak waren omwald met hakhout,
en waarbinnen de percelen vaak nog kortstrokig zijn. De bevolkingstoenamewerd in het
landschap zichtbaar door het bouwen van boerderijen rondom deze akkercomplexen. Deze
akkercomplexen vormden de gemeijn ackeren, die meestal naar de herdgang heetten
waarvan ze deel h a a k t e n , bijv. Corvel ackeren, Loven ackeren, HasseIt ackeren,
Crezjenvensche ackeren. De aanwezigheid van dit soort complexen bij herdgangen geeft in
elk geval twee &en duidelijk aax

39 (...)Johanna, bidergracien Goia3hertogMevanLuccembm4 vanlotrijc,van&abantendevanL~or&
marcgravinne des Heykhs Rijcs doen wnt alkn kien; want onse h e here ende va&
hertop Jan van
&&ant seligffgedmcnaen gegmen he@ ende verkenl onsen goiden lieden van T&mh ende van Goerk
zekerepointen van privikgh, gelijc die begrepen si& in sinen oepenen br@ die van woe& te woerde hier na
volgt: Wij nKm, bider gracien Ons Heren hertoge van
van &ab@
van Lymborch ende marcgreve
des H&hs Rijx, ende H w e c van &abSiJir oudde soen, doen cont hen alkn die dese liueren selen sien
ende hoiren hen,- want o m onse lude van onsen dorpen van Tiorch ende van Goerk ghemeinlic versocht
hebben endegebedsr, &wise Jwuden wiuen voertane - i n
a.ku&enpointen van rechte ende in
alsuucrm heerbrenghen &e si voimMeLF hebben gepbghen ende heerbracht ende &he voirmuels die heren van
TiuiOtnch in lieten; (...) GAT, Vtdimus van 2 december 1400,ex wllectie L.G. de Wtjs.
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de herdgang is al oud;
deze akkercomplexen zijn ontstaan in een periode dat er nog sprake was van
gemeenschappelijk eigendom en gezamenlijke bewerking van de akkers.

In de context van Tilburg dienen we dan in een tweede fase te denken aan het ontstaan
van herdgangen alsRijt, Hovel, rondom de belangrijkste akkercomplexen als de SchijL en
in een tweede subfase (vanaf l3e/14e eeuw) ontstaan dan:
* bebouwing (lintbebouwing) langs de verbindingswegen tussen de herdgangen (b.v.
Hoeven, Goerk);
nieuwe lintbebouwing uitgaande van bestaande herdgangen (b.v. Berchdijck,
Stockhasselt, Creijenven);
en mogelijk nieuwe (driehoekige) kernen op kruisiien van drie of meer wegen.
Door de aanleg van deze complexen zal de kerk, die aanvankelijk op de-heidestond, nu
te midden van de akkers zijn komen te Eggen. Bovendien zal deze kerk te klein zijn
geworden. Toen de kapel, die Giselbert I, heer van Tilburg, had laten bouwen op de gens
van zijn domein, het (latere) Goet ter Rjt, aan de Tilburgsebevolking werd overgedragen,
zal die dit graag geaccepteerd hebbeh4' De kerk in de Schijf zal daarop haar functie
verloren hebben en te zijner tijd verdwenen zijn, mnder 'ogenschijnlijk' een spoor achter
te laten. Tevens zal, in een later stadium, als gevolg hiervan zich een nieuwe kern
ontwikkelen rondom of in de onmiddellijke nabijheid van deze kerk, de huidige Oude
Mwkt.
In de l5e en 16e eeuw komt de kleine blokvormige ontginning weer naar voren. Individueel
werden nu uit heide stukken bouwland ontgonnen, die stuk voor stuk werden omwald. Dit
soort ontginningen duidt men we1 aan met de term kampontginningen, die men in dit deel
van Brabant bocht noemt. In deze periode dienen we mogelijkerwijs de ontginningen in de
Heijdiijde te plaatsen; dit verklaart mogelijk ook de veelvuldige vermeldiflgen van
transacties met betrekking tot dit gebied in de Oisterwijkse schepenprotocollen en de
civielrechtelijkeregisters van de periode waarop deze inventarisatievan toponiemen zich
richt.

Derde fase

Rond deze tijd is de structuur van Tilburg zodanig uitgekristalliseerddat men terecht van
BBn dorp kan spreken, maar w
d de verschillende b d e r l i j k e buurtschappen die het
dorp geleidelijk aan vormden, nog duidelijkherkenbaarzijn.Deze situatiezou zich in grote
lijnen handhaven tot in de tweede helft van de 19e eeuw. Tilburg blijft gedurende die vier
ti vijf eeuwen een in hoofdzaak agrarisch dorp. Pas na ca. 1850 zal Tilburg de derde fase
van zijn ontwikkehg doormaken en uitgroeien tot een stad in de ware betekenis van het

40 Giselbert I, ridder van Nodebais (Gilkberlmmiles dictus de Nociedxzk),werd heer van Tilburg (Gabera'
de Tilbort)genoemd, doordat bij bier bezittingen had verkregen als gevolg van zijn huwelijk met Alicia van
Bode& Giselbert had deze kapel vermoedelijk laten bouwen als gaschenk aan zijn mm, hetgeen tevens
de patmonheiligeverklaart (zie: Bruijn, M.W.J. de, 'Hoe Tiibwg aan zijn kerkpatroon gekomen is', in:
Actam TiEburgk, jrg. 11 (1980), no. 1, blz. 24.
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woord, maar die in haar grondplan haar afkomst niet kan verloochenen, ondanks alle
moderne stadsuitbreidingen.
We kunnen de hierboven geschetste 0nWik;lseling dan als volgt samematten:
Eerste fase: de stichting van de villa's (sala), lees: domeinen @et Oude Goet van
Broechoven, Goet ten Herstd, Goet ter Riet/Rjt en het Goet Inthout) met het ontstaan
van de 4 of 5 primaire kernen: Oerle-Broekhoven, Enthoven-Heuvel, Korvel,
Veldhoven-Herstal en Hasselt;
Tweede fase (subfase 1):spoedig daarna ontstaan kernen als: Reit, Heuvel, Kraaiven,
Stokhasselt (en Berkdijk);
Tweede fase (subfase 2): ontstaan van kernen langs verbindingswegen: Hoeven,
Klein-Hasselt, Goirke, (Berkdijk), waarbij hier en daar nog verspreide
bewoningskernen aanwezig of ontstaand e n zijn, m.n. in de Heijdsijde (te denken valt
aan Cauwenberch,Rugdijk, Moerstraet);
Derde fase, eind l9e/2Oe eeuw het dicht- en aaneengroeien van oqde kernen en in zijn
jongste ontwikkeling het ontstaan van geheel nieuwe stadswijken.

l'ilburg omstreeks 1300, met de domeingoederen, w m a n het bestaan vaststaat'
I Goet ten Herstd 11 Goet Inthout III Goet ter Rijt/vande Ret N Oude Goet van
Broechoven
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Hoofdstuk 2
TILBURG IN DE 16e EEUW
De grenzenvan het zestiende-eeuwsedorp Tilburgwaren nagenoeg dezelfde als de huidige
grenzea In veel gevallen waren het natuurlijke waterlopen die de grens markeerden met
naburige dorpea Alleen de noordelijkegens van Tilburg met de gemeente Loon op Zand
werd (en wordt nog steeds) gevormd door een min of meer rechte lijn, die destijds dwars
over de heide liep. Opvallend zijn de uitstulpingen die de gens van de gemeente Tilburg
kenmerken, onder meer:
0 in het noordwesten tussen Dongen en Gilze en Rijen, nl de Lichtenberg 1464I;
0 over de Houtsestraat, ten noorden van de Ejfiuizn 1690I ';
* ten oosten van Riel, W e n Riel en Goirle.
Op dat grote grondgebied van de parochie nlburg van de 16e eeuw was alleen in het
oostelijke deel verspreide bewoning. Het westelijke deel daarentegen bestond voor het
overgrote &el nog uit heide, die gemeenschappelijkbezit was, 'gemeijnt genaamd. In het
uiterste westen, langs de Donge, lagen beemden, hooi- en gaslanden, en een enkele
woning, zoals de Lichtenbmh, en wat huizen in het huidige Klein-Tdburg, in de 16e eeuw
genoemd Hulten parochie 7Zburg. Beemden treffen we ook aan in het zuiden, aan de Ldj,
in het oosten aan de Zwmtrijt en in het noorden aan de niet meer bestaande bovenloop van
de Zandleij.
De bewoning in het oostelijk deel van Tilburg was mals gezegd niet aaneengesloten. Er
lagenverspreidegroepenwoningen en boerderijen,herdgangen gehetea De naam herdgang
schijnt samen te hangen met mnL her&/heer& (vgl. ohd. hertu, oe. heord, me. her&)
hetgeen Icudde betekent, dat over het algemeen wordt uitgelegd als een kudde bestaande
uit met name gedomesticeerde dieren, die door menselijke controle bijeen worden
gehouden. De de term heeft echter nog een tweede betekenis, nl een p e p mensen die
door een gezamenlijke band met elkaar verbonden zijn. Net tweede naamsdeel gang (mnL
ganc) betekent: het gam, weg, sfraat; herdgang wordt dan we1 uitgelegd als weg waarover
men de (gmenlijke) kudde naar de 'gemeijnf bracht. Gaan we echter uit van de tweede
betekenis van het woord her& dan is de betekenis zoveel ak weg waarover/wmm een
groep mensen woont, bijeenkwam.We dienen herdgang dan te zien als een oude aanduiding
voor nedemtting, woonplaats, niets meer en niets minder. We hebben in het eerste
hoofdstuk gezien dat er in Tilburg, in elk geval in de l3e en 14e eeuw, een aantal
domeingoederen bestond, waarbij duidelijk een aantal nederzettingen (hovels) lag die
vermoedelijk oorspronkelijk de plaats waren waar de horigen of laten woonden die bij zo'n

1 In 1967 onderging de loop van de Houtsestraat een aanziedijke wijziging. De (Tiiburgse) Udenhoutseweg,
die aanslmt op de Udenhoutseweg gelegen in de gemeente Loon op Zand, wed bij de Houtsestraat
gevoegd, temijl het mdelijke en zuidelijke deel van de Houtsestraat respeetievelijk de namen LoonseMoleimaat en Wdlwijksebaankregen.
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goed hoorden.9eze laatste opvatting Ejkt te worden bevestigd door het Bossche
schepenprotocolvan 1445, waarin het woord ‘herdgang’ten aanzien van Tiiurg in het
Latijn wordt aangeduid alspmtoria. Smulders heeft dit gezien als een bevestiging van de
eerste betekenis van het woord. Toegegeven, pastoria betekent inderdaad in het Latijn:
‘herder’, ”
.
We dienen echter niet te vergeten dat het in het latere latijn, onder
I een groep (kudde)
invloed van de kerk, een overdrachtelijkebetekenis heeft gelrregen,L
gelovigen. Het is echter in de eerste betekenis dat o m s inziens de term pastoria hier dient
te worden geinterpreteerd. Dit neemt echter niet weg dat beide woorden, herdgang en
pastoria, in de kern hetzelfde grondbegrip aanduidea Het verschil dient waarschijnlijk
gem& te worden in een tijdgebonden semantische interpremie.
k e n deze herdgangen dan,die door zandwegen met elkaar verbonden waren, lagen de
akkers, weiden en nog (restanten) gemeenschappelijkeheide.
De herdgangen in de eerste helft van de 16e eeuw waren (geschreveqin de spelling van
die tijd):
0 Corvel ll2Ol e n h e t k r 14241,
0 Oerle I524 I met Broeckhoven I73 I,Eselven I188 I en Stappegoer I632 I,
de Berckdijck 1221,
0 deRijt 15831,
de Hasselt 1251 1 met het Cmjenven I 134I en Cleijn Hmselt I96 I,
de Stocwtasselt I642I ,
0 die Heijhijde 1274 I ,
0 die Hoeven 1349I met de Hemtd 1316 I en de Bockhumer 155 1,
0 die Velthoven I673 [ met het Goerke 1212 I en Horevoe& 13781,
Loven 14741 met Eijndthoven 11781,
0 deHoevel 13461 metde&rck 14071.
Centraal in het bewoonde deel lag de Schijve I610 I ,een uitgestrekt akkergebied.Slechts
aan de rand van de Schijve stonden hier en daar huizen, zoals in de huidige
Niemlandstraat, bij de Herstal en de Rijt, Berckdijck en Corvel. Ten opzichte van de
Schijve bestond het grondgebied van Tilburg uit twee zijden, de Heijdsijde 1274 1, de kant
van de heide (Heikant), in het noorden en de Broechijde 1771,de moeraskant, in het
zuiden.
De meeste herdgangen lagen rond de Schijve gegroepeerd, met uitzondering van de
Heijdsijde, Oerle en Loven, die niet direct aan de Schijve grensden. De Broecksijde was
verdeeld in twee herdgangen, Oerle en h e n . De Heijdsi..de daarentegen vormde
aauvankelijk Ckn grote herdgang.

2 In de 16e eeuw zijn de gmte domemgoederen geheel verdwenen, nog slechts m e n , toponiemen en
leenverheflhgen herinneren om aan hun bestaan. Deze domeingoederen zijn door erfdeling en verkoop
uiteengevallen in een groot aantal Heinere howen, die mogelijk al we1 eerder(lees: lle-l5e eeuw)bestonden
en deel uitmaakten van deze oude domeingcederen.
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Bij de herdgangen lagen deAckeren, die bij de betreffendeherdgang behoorden en die m
g o d als zeker oorspronkelijkgemeenschappelijke akkers zijn geweest.
In het merendeel van deze herdgangen lagen de woningen rond een veelal driehoekigplein,
ook we1 Frankishe driehoek genoemd, mals Korvel, de Reit, de Hasselt, de Veldhoven,
Oerle, de Heuvel en HerstaL De andere herdgangen kenden een lintbebouwing, soms
ontstaan langs een waterloop waar men weilanden vond. Daar werd dan een huis gebouwd
en de woeste grond daarachterwerd ontgonnen tot teulland. Een voorbeeld hiervanvonnt
de StockhasseZt. Zo is ook de Hoeven ontstaan langs een verbindingsweg, d van de Rijt
naar de Hasselt; Loven, H&jhij& en Creijenven kenden een meer verspreide bewoning.

Het merendeel van de wegen in het ltieeeuwse dorp waren niet meer dan zandwegen en
akkerpaden, maar er waren ook wegen die als belangrijke verbinding fungeerden. Van
Tilburg uit liepen Heerwegen of Heerstmeten naar plaatsen als Gokle; Oisterwijk en
Enschot. De wegen naar Hulten, Dongen, Riel en Hilvarenbeek worden, althans in de
akten van 1530-1550, niet als Heerweg genoemd, waarbij de weg vanuit Riel
hoogstwaarschijnlijkeen deel (lees: restant) is van een oude Romeinse heerweg die vanuit
Hoogstraten, Baarle-Nassau en Alphen over de Oude Tilburgse Baan naar Riel liep,
oostelijklangs de kerk, de RichLeij bij de Aesvoort kruiste, en vandaar via de Rielseweg
naar KorveL Van Korvel uit volgde hij de Korvelseweg, Zomerstraat en Heuvelstraat naar
de Heuvel. Vervolgens nam hij van hier de Enschotsebaan, De Kraan en de Houtsestraat,
om dan via de Loonse-Molenstraat (door de huidige Loonse en Drunense Duinen, die
toen, &w.z. in de Romeinse tijd, overigens nog niet bestonden) over BaardWijk MW
Doeveren te voeren (dat in de Romeinse tijd aan de Maas lag). Deze weg werd Vi Lacina
of Langstraat genoemd.
Het hele Tilburgse gebied werd doorsneden door verschiuende waterlopen. De wegen
kruisten deze hetzij door middel van voorden (bijv. &Avoert I151I en& Horevoeert I378I),
hetzij door middel van een vonder (bijv. & Hoochvonder 1365I) of een brugetje (stappe).
Op de bewoners rustte de verplichting de weg waaraan zij woonden of waaraan hun
bezittingen lagen te onderhouden.
We hebben reeds in het voorgaande hoofdstuk een korte schets gegevenvan de aanblik die
het dorp geboden moet hebben. Hier en daar groepen huizen langs de straat of aan een
klein pleintje en waarshijnlijk ook nog verspreid liggende eenzame bewoning. De
woningen bevonden zich in het lommer van hoge loofbomen. Er was nog vrijwel geen
aaneengesloten bebouwing, met uitzonderingwellicht van de oostzijdevan de Oude Markt.
Deze lose bouwschikkkg had nog een andere oorzaak: ze diende als voorzorg tegen
brandgevaar. Het merendeel van de woningen bestond mnder twijfel uit boerenwinningen
die voor het grootste deel uit vakwerk waren opgetrokken. Oorspronkelijk bestond een
hoeve uit meerdere bedrijfsgebouwtjes, doch tussen 1100 en 1300 werden deze
samengevoegd en ontstond de voor Brabant zo karakteristiekelanggevelboerderij, ook we1
Frankischeboerderij genoemd, al moeten we aan de benaming ‘Frankische’ niet al te veel
waarde hechten, omdat we niet weten of de hggevelboerderij direct uit het woningtype
van de Franken is voortgekomen.
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De boerderijenin dit gebied waren voomamelijkdriebeukig,waarbij de brede middenbeuk
wijwel overal in gebruik was als stalruimte (potstal). Gewoonlijk bevonden de ramen en
toegangsdeuren zich aanvankelijk in de kopgevel, later hoofdzakelijk in de langsgevels.
Vanzelhprekend waren er bij dit type zeer vele Variaties, doch een aantal kenmerken laat
zich duidelijk onderscheidez
de dew lag aanvankelijk aan de kop-, later aan de langsgevel;
de stal, die vroeger wijwel altijd een potstal was, lag haaks of dwars op de langsgevel;
alle ruimten lagen dwars in het bouwlidwmq
aan de eindgevel bevond zich, voor zover aanwezig, de mooie kamer of opkamer, die
vanuit het woongedeelte toegankelijk was;
0 aan de andere zijde van het woongedeelte bevond zich de bijkeuken, gevolgd door stal
en schuurruimte(n);
0 elke ruimte, met uitzondering van de opkamer is door een toegang van kkn of beide
langsgevels bereikbaar.
Uiteraard waren er verschillenin grootte, omdat niet alle bedrijven even groot waren, noch
de welstand altijd gelijk was. Desalniettemin waren ze veelal volgens een slfde stramien
opgetrokken. De woning zelf bestond vaak uit een herd (haard), waarin de schouw zich
bevond, en waartOe de huisdeur direct toegang gat; met bijkeuken of geut, vanwaar een
afvoer naar de moos leidde, en een h e r met bedsteden, stal (potstal), die meestal uit de
potstal zelf en een zogenaamde 'voorstal' bestond, een schuur, bestaande uit een deel die
ook als dorsvloer dienst deed en &n of twee tassen en een afzonderlijke paardestal (indien
men al over een paard beschikte); dit alles onder kkn dak. De koeien in de potstal werden
gevoerd vanaf een dwarsgelegen werkvloer die zich onmiddellijk achter de brandmuur
bevond;tegen deze brandmuur, diewoon- en bedrijfsgedeeltenvan elkaar scheidde,bevond
zich tevens de stookplaats. Het hooi werd bewaard op de balken boven deze middenpotstal,
zo genoemd omdat hij in de middenbeuk lag.Aanvankelijk stonden deze hoeven met de
korte zijde aan de straat, zoals uit de Tongerlose Hoef en de Kasteelhoevenog blijkt. Eerst
later, zo rond het begin van de 17e eeuw, werden de woningen gekeerd en kwamen ze met
hun langszijde aan de weg te ligen.
Al waren de meeste woningen opgetrokken uit vitsel- of fitselwerk (vakwerk met uit
wilgenteen gevlochten wanden aan beide zijden bestreken met een laag leem, waardoor
gehakt stro was gemengd), toch waren er ook al woningen, (vgt De Steenen C m e r 1633I),
die geheel of gedeeltelijkuit baksteen of ongebakken stenen (zonstenen, van leem gemaakt
en in de zon gedroogd) waren opgetrokken? Uit verscbiuende &en komt namelijk naar
voren dat men in het begin van de 16e eeuw steeds meer woningen uit baksteen begon op
te trekken, d.w.z. het metselwerkwerd op dezelfde wijze uitgevoerd als het vitselwerk (het
was dus niet dragend, daarvoor diende het gebinte, dat op gemetselde poeren werd
geplaatst). De huizen waren alle met roggestro gedekt, terwijl de nok &edekt was met
(heide)plaggen,waarop donderbaard (Sempervivum tectomm L.) groeide, dat volgens het
volksgeloof beschermde tegen blikseminslag.De huizen waren vaak wit gemaakt, inclusief
het gebinte, zoals blijkt uit de hieronder aangehaalde akte (die ook om andere redenen
interessant is):

Contsij eenen ijeghelikendatgewmenjir voer oris scepenenondiqescrevenjoflau dorothea weduwe wilner willem
pijlijserscu(m) artoreEndeheeftwt~~enendev(er)p~htwouteren
cornelismtien$ Eenhoevemetallenen(&)
een &gel&?haerder toebehoem Imti; sant en& wqen en(&) alles des deeser hoeve opten dach van huden
toebehom&isen(&)ghelickHa(n)ricklmnbrehtwejinerSf: dieghebmijctendeghehm@lichtheeftmueda@
van hude toe ghelege indep(mh)ije van TiUb(mh)bijden Heerstcgheheytepijlijsershoeveeenen tennijn van acht
jaren &en(&)
en(&) te meije naestcomen(&) beginnen(&) en(&) beham%&
. des v m . jofl. ten halve tijden
haer bemu en(&) den laetniet en(&) in ghevalk & haer ten halve tijden beramie sal sijs i n t j d e te mid
somer te m e op te segge axmU te Mff aprilk daer nae afaeMFen sal.
Ende soe wanneer die laetvm. afflrecken salsoesalhijsuddkh wemen tegheven den heelen pacht die te
lichmbe daerte yore kmhende was en(&) van& scharen endevnrchten die dan wastsalhij toept daernae halff
schaernae hem neemen en(&) die ander he& salhij laten opter hoeve v01s ghelick hij se aenghevert heeft en(&)
akdan em sal hi] te lichtmiw daer nae gheenepacfztgheve waer voer wouter vom. geMen en(&) betalen saljaer&
ne@eianurddenrogghenen(&)thyenlopen b ~ ~ ~ ~ d e r d e r v a n h u e s d e n / o p ~ s e l j ” s c o s t v j t o t b d e n
optensuMmteleverenoponserlievervmuwendachpurificarie.
Item daer toe sal hij jaer& gheven vijffsteen vlas soet opt v m . hoeve wassen sal we1berqt totter hekele toe en(&)
tothuesdentelevq

Item daer we allejaer tot b d e n te leveren en(&) te betalen op sin@mertens dach vier c&pu#ne goet en(&)
gherecht.
Ende daertoe tegheven alle jaerende tot huesden te l e v m achtpont boter vier daer affte bamisse en& &mder
vier tepaschen.
Item hij sal allejaer decken opter m.home opte huyscirghe w v e m e recW &os goet en(&) Iiefbaer stroo inde
bunt te waer aff diejoflau voers. eenichsp*oo tot huesden behoefde te hebben so sal die luet voers. suddkh sijn alle
jaer &ie offvier veme recW stroos te leveren en(&) te voere tot hues& in mindemw
. en van&?vijff Yemen stroos
v m . en(&) dan dooverschot te decken ak voerst is ende van& decke sal die laet voers. scuMich weesen alle
wsten verba te doen wtgaceyden krtten ende naghel sal die joflau vm. betalen ende anders n&
Item wouter vors. sal suddkh waen en gehouden SiJir in allen tim(m)ereghed(es) voers. hoeve den hmerluden den
wst te geven wtghesceyden off men &h
nieu w s r k maecten soe sal hij d(aer) niei mee gehoudm sijn..
Item wouter v m . sal sculdieh wes(en) die v m . joffrou te haIen met wagen endepeerden tot b d e n ende t2borch
te vaere ende weder tot huesden te vaema akoe dick en(&) mslichwerve als haer & believen sal sonder mtie off
tegaegge ende dan sal hij den cost hebben tot huesden.
Item wouter sal sculdiclt wesen endegehuden si& sijndmooffu allejaer te doen mee rqtsen van b d e n tot break
en& weeder tot huesden off op een ander akoe veere weechs ak van b d e n tot break ende akdm sal hij den wst
hebben voer sijn peerden en(&) hem s&en
Item hij salsculdih weaen sew lopaet lants brae& te laten ligen als hij afftreckensalende die weyen laten
liggen ghegck hiij se vijm
Item wouter voergachr. sal scuMichendeghehauden weesen allegrave en(&) heyneghen der hoeve v m . lossbaerlic
op te maken ende te r(e)pmen ter nerd@ van goeden manieren ende soe ghmuect en(&) we1 gherepareert te
laten liggen akhiijafftreckensal.
Item sal noch scuMich wesen en(&) verbonden staan alle wenden buten ende binnen huys te vitten ende te leemen
losbarlic als& behoert ende oeck soe te laten ak hij aff treck-en sal in goede reehz
Item wouter vom en sal egheen bewijn hebben over enich ha& opgaende oflschaerhout ten sij bq consent sij&
jofl. voem Ende witsel ende kechgheerde die hij ghebruck sal aen die v m . husk;@ sal hij mogen hake opter
hoevevoers. ten minstensua& &die voers. joflau oftyemuntinden naem van haer hem dat wisen salende anders
oeck niet.
Item hij sal verobligeert staen die W g h e te onderhouden we1ghevomt mef soyen ende voerts wael gheplaet ende
ghebloclct.
Item hij sal scuMich weesen die husk;& te vetwaren voer sijns selfp vu@ ende oftghebuerden daffer eeniche scade
van dien ghebuerde aenden hush@ v m . sal hij oprechten ende betalen.
Item hij sal sculdich weesen aUe jaer te settenxxv eyckm h e m daer & voerges. joflau ghelieven sal ende die te
steken ende te halen mer& jooffu sal die heesten betalen.
Item hij en sal egheen ghebmijck hebben over die wateren ende diejoflau v m . sal voor wt hebben den groten
peerboom ende den cortelinekappeIboomende daertoe diegrote cameiende die te mogen ghebmken totham wil
sonder &h tegenseggevan den laet.Ende aUe ander oefr endeftuijt sal sijn Mff ende ha@ Die messen sal hij
laten ak hij se vijnt Ende hebben gheibeft wouter cornelis camas, wrnelis sijn bnider endejan Jmuicks v&
wouwe ghesamend(er)hantonv(er)sceyden ende een voer all/alsprhcipael xurcien(aers) op hen ende op allen hun
gueden haeff en& er@ueden die sij nu hebben ende naemaek hebben ende v m g e moghen deese voers. nege
mudden roggeendethyen lopen boeckweytsterplaezsenendedermatevm. ende alle conditKn ende vonvarden
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v+oeven
ende verhuelz dm v m . jofiou jm&ten dage daer toe dienendeende gemdinem & v m . is te
houden ende te voldoen ende we1 te betalen gheiijckvoers. stasr Ende dese@elo@e vast ende stedch te houden
sldeinhasennaemtedoenhardensoluEersrniChwedmseapesldeallenw~endecakargiedasopw~
aItemue1 aff te h e n der selver jo@u voers.
daaun ausvr wilbrordi in membrij B1pwscab. wouwerendebeeris.4

Het is niet onmogelijk dat ruiten woeger ontbraken. De onderramen bleven dan open en
konden alleen door de luiken worden gesloten. De kozijnen waren voorzien van diefijzers
om inbraak tegen te gaan. De bovenramen werden voor het doorlaten van licht voorzien
van glas in lood dat direct in het kozijn werd geplaatst. Was dit onbetaalbaar voor de boer,
dan werden deze lichtopeningen voorzien van gedroogde varkensbbn of soms van
geschaafde, gedroogde koeiemagen, die een perkamentachtiguiterlij. hadden en enig licht
doorlieten. De ramen waren meestal voorzien van houten draai- of schuifluiken voor de
benedenlichten.
Op enige afstand van de woning zal een bakhukje, ook we1 ovenbuur gehoemd, hebben
gestaan, alsmede een varkenskot, schop en turfkot, waar men de in.de moer geslagen
blekkelingen, h e i i en baggerd opsloeg. Soms was er ook een schaapskooi en een
karreschop, waar men de hoogkar of erdkar, de twee oude karvormen, stalde.
Echte grote losse schuren werden pas in de 17e eeuw buiten op het erf gebouwd. Het
ongedorste graan stond waarsfijnlijk in mijten op het erf of werd in kleine vrijstaande
graanschuurtjes, zogenaamde ‘spijkertjes’ opgeslagen.
De moosput was een in de grond gegraven kuil, die men d‘dekte met takkenbossen of met
een rek, de zogenaamde moosbank, dat gemaakt was van eiken hakhout. Het water werd
geput uit een welput die in de nabijheid van geut en stal werd gegraven en bovengronds
was voorzien van een houten putkuip. Het water werd met een aker door middel van een
putmik en puthaak uit de put opgehaald. De wand van de put werd vaak gem& uit
opgestapelde heideplaggen of graszodea
Zoals we reeds eerder hebben aangestiptwerd het vee niet alleen gehouden voor de melk,

maar in hoofdzaak voor de mest. Er werden dan ook potstallen gemaakt voor de
mestproduktie. In het najaar werd de gehele potstal, die zo’n drie voet (ca.1m) diep was,
leeggehaald, aangezien dan de meeste mest nodig was. Vervolgens werd er een nieuwe
dam in aangebrachtvan heiplaggen. Elke dag werd de mest in de potstal achter en onder
het vee gekrabd en nieuw strooisel van heiplaggen en wat stro aangebracht, hoewel men
het stro voornamelijk gebruikte voor de voedering van het vee. Hetzelfde gebeurde in het
voorjaar do& dan liet men de koedam zitten.

De boerenwinningen werden vaak door een haag of houtwal van de buitenwereld
afgescheideaDe middeleeuwse en ook latere landbouwbedrijvenmoesten ook zorgen voor
brandstof, zowel voor de verwarming als voor het bereiden van de maaltijden en van het
veevoeder en voor het bakken van het brood. Daartoe werden de akkers omzoomd met
kanthagen van taillehout. Wanneer het hakhout een bepaalde hoogte had, nam het te veel
zon van het land om de vruchten tot volle wasdom te laten komen. Daarom werden in het

4
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zes- of negenslagstelsel van de latere middeleeuwen slechts de eerste drie of vier jaar M
de bouw van de kanhgen d e n gekweekt; de daaropvolgende jaren werd het land
veranderd in dries of graasgrond Na het houwen van het hakhout werd de grond opnieuw
gebroken en veranderd in bouwland De d o p v o l g i n g was dan gewoonlijk
0 zomergraan (le jaar),
0 wintergraan(%jaar),
stoppelkoren (rapen) (3e jaar),
zomergraan, vlas of andere handelsgewassen (4e jaar),
overige jaren braakland of graasgrond.
Hoewel het merendeel van de bevolking zijn bestaan nog in de landbouw vond, vond er
geleidelijk aan toch meer specialisatieplaats. Sommige dorpelingen d e n overgestapt zijn
naar een ander beroep, waarbij de landbouw dan een nevenberoep ging vormea Deze
overstap leidde tot een noodzaak zich centrad te vestigen en de woningen aatl de eisen van
deze nieuwe beroepsuitoefeningenaan te passea Zij vestigden zich yaak of rondom de
parochiekerk (het ontstaan van de Oude Markt aan het eind van de l5e, begin van de 16e
e e d ) of aan een van de pleinen die de kern van een herdgang vormden, maw. daar waar
de bevolking regelmatig samenkwam. Hun nieuwe behuizing onderscheidde zich
aanvankelijk in niets van de oorspronkelijkeboerenwoningen,slechts geleidelijk zouden ze
op verschillende manieren worden aangepast en uitgebreid.
Het zogenaamde Kempisch dorpswoonhuis, ook we1 aangeduid als Kempisch
verdiepingenhuis, dat op deze wijze ontstond, leek nog in d e s op de oorspronkelijke
boerenhoeve. Het stond met de daknok evenwijdig aan de straat, aan de voorkant
bevonden zich de dew en een wisselend aantal vensteropeningen, traveeb genaamd De
allerkleinstehuizen hadden, behalve de ruimte onder het dak,slechtstwee vertrekken.Aan
de voorzijde van de woning bevond zich de woonkamer met een schouw en een bedstee,
aan de achterkant een spoelkeuken, waaronder zich vaak een keldertje bevond.
Vbbr 1600 bezaten de huizen over het algemeen een sporenkap, d.wz dat de kap op de
gordingen rustteP De overgrote meerderheid van de bestaande dorpswoningen in deze
periode bestond uit tweebeukigehuizen met nog een volledig gebinte. Gewoonlijk hadden
deze huizen nog geen verdieping, hoewel er uitzonderingen zullen zijn geweest.
Kenmerkend aan deze huizen was het verschil in hoogte tussen de voor- en achtergevel,
dat was ontstaan doordat men &n van de zijbeuken van het oorspronkelijkedriebeukige
huis had laten vervallea

5

Fed. Smulders constateerde in zijn beschrijving en ondexzoek naar het Tiburg rond 1450 dat toentertijd
de directe omgwing van de kerk aan de Oude Markt nog wijwel onbewoond was.

6 Tussen of over de benen van twee opeemlgende kapgebinten gelegde balk, waatvan de onder- en
bovenzijde dezelfde schuine stand innemen als het dakvlak, bedoeld om de kapgebiaten tot een ruhtelijke
constructie te koppelen en te sporen (Debenuming van houtverbindingen en -c
. eJwuteneIemstten
btj oude boerdertjen, Stichting Historisch Boerderijaxiexzoek, Arnhem, 1982, blz. 22).
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Het meest markante punt in het dorpsbeeld was ongetwijfeld de kerk, die reeds uit
baksteen was opgetrokken. Z j was gebouwd tussen 1430-1483 ter vervanging van de kerk
die door Gklbert op zijn domein het Goet ter Rijt werd gesticht.' Andere markante punten
die het dorpsbeeld en het dhouet van het dorp bepaald zullen hebben, waren de twee
windmolens (wijn&mdm) die het dorp rijk was: de windmolen van Korvel en de
Veldhovense molen, die ongetwijfeld tot het mgenaamde houten staak- of
standerdmolentypebehoord zullen hebben. Het is het oudste type windmolen en dateert
waarschijdijk uit 1300; de later beter bekende typen bovedmiende molens kwamen pas
aan het eind van de 16e eeuw in zwang. De naam is ontleend aan de standerd, een mare
v e r t i d opgerichte eikehouten spil, waar het molenhuis zodanig omheen gebouwd is, dat
het geheel draaibaar is. De standerd rust op een kruis van eikehouten balken en wordt
it alles rust op vier mare
door middel van dubbele schoren in verticale stand gehouden. D
gemetselde voeten, teerlingen genoemd De molenkas is rechthoekig met-een smalle
voorzijde, zodat de romp m weinig mogelijk weerstand aan de wind g&. Het houten
front van de romp is opgebouwd uit gepotdekselde planken. In het algemeen bestaat de
werkruimte in het molenhuis uit twee boven elkaar gelegen zolders, waarvan in de
onderste, de maalzolder, het gemalen graan in &en werd opgevangen. Op de bovenste
bevinden zich twee maaktoelen. Via een trap aan de achterz.ijde van het molenhujs is de
maalzolder bereikbaar. Met de mare staartbalk die onder de trap uitsteekt, werd het
gehele molenhuis in evenwicht gehouden, terwijl de molen er tevens met behulp van een
kruihaspel mee naar de wind kon worden gezet.
Overal op de overgang van akkerwegen ~ a der 'gemeijnt' of vroent stonden hekken of
draaibomen,ook we1veken of ijnde, genoemd. Somswaren deze draadmmen niet meer dan
jonge bomen met de wortelstok er nog aan, die dan als contra-gewichtdiende. De hekken
daarentegen bestonden vaak uit een raamwerk dat over de weg hing met aan weerszijden
mgenaamde 'wangen' om te voorkomen dat het vee langs de hekken heen kon. Deze
hekken of veken waren soms meerdere eeuwen oud en ook hiervoor gold de
onderhoudsplicht voor eigenaars of pachters van akkerland waartoe deze hekken toegang
gave=
Te on&rhouden een half sc-e
in het heerhedren b@W b VwiXjnah,een mu& dijk en 3 &hin een half roe&
a7jk op de VeeaYjck te on&rhou.&n. 'SNmen xhouwen te on&riwudh8
1/4 &el in een half roe& dijck op de Vkdijck te on&rhouden en & voorste hekRenposi met & wangen in het hek
aan & Vomjl te on&rhouden en 's Heren schomen te on&rho~den.~

Tot zover een kort overzicht van het l6e-eeuwse dorp Tilbwg, mals het er uitgezien mu
h e n hebben. In de volgende hoofdstukbn d e n de afionderlijke herdgangen en
'gemeijnten' worden beschreven met vermeldbg van de daarin voorkomende veldnamen.

7 Zic Steijns, G.J.W., ?)e Geschiedenis van de parochie Tiburg 't Heike', in: Tilbmg tijkchrifi voor
geschiedmk, n
w
en u&w, jrg. 8 (1990), no. 3,blz. 64-75.

8 GATR2898f-W.
9 GAT R289:llP-llvO.
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Hoofdstuk 3
DE TILBURGSE WATERLOPEN
We hebben reeds gezien dat Tilburg ingebed ligt tussen twee stroomdalen, en we1 die
van de Nieuwe en Oude Leij in het zuidoosten en de Rielse Le& later Donge, in het
westen. Deze beekdalen zijn van groot belang, doch behalve deze twee werd het gebied
vroeger nog doorsneden door talrijle kleinere beken en waterlopen, die eveneens een
belangrijke rol gespeeld hebben in de ontwikkelingsgeschiedenis van de %tad. In het
voorgaande hoofdstuk i s reeds duidelijk gemaakt dat de inwoners zich vestigden op de
grens van beekdal en hoger gelegen land. We vinden dat patroon t e q in het beeld van
het 16e eeuwse dorp. Veel van de bewoning vinden we dan ook langs deze waterlopen,
die meer en meer dienst gingen doen als openbare waterlaten.
Waren het aanvankelijk natuurlijke waterlopen, gewoonlijk ‘aa’ genoemd, in de loop der
tijd gingen de bewoners steeds vaker over tot het vergraven van de loop van deze
beken, wanneer dat in hun ogen nodig bleek. Deze vergraven waterlopen of beken
duidde men dan aan met de naam lei., een vorm van leid-aa’ (germ. ‘laidu’, geleid
water): Een goed voorbeeld hiervan is de Oude Leij (zie topografische kaart 50F), die
tot Tilburg een nagenoeg natuurlijke bedding volgt. E e n m d op Tilburgs grondgebied is
haar loop in de loop der eeuwen herhaalde malen verlegd. Zodra ze echter het
grondgebied weer verlaat, M de samenvloeiing met de Zwartrijt, wordt ze weer een
echte beek, vol meanders. We d e n zien dat men vrijwel iedere waterloop we1 een
keer als Leije aanduidt.
Naast de waternamen Aa en Leij gebruikte men in Tilburg nog andere generieke
waternamen om de verschillende (soorten) waterlopen en waterlaten aan te duiden,
mals Rijt (een klein stroompje) en Soei (een (gegraven) afvoersloot).
De waterlopen en waterlaten hadden verschillende functies. Aanvankelijk werden ze
gebruikt als waterbron voor het vee en als afscheiding van de pereelen. Later gaat men
ze ook gebruiken als afvoersloten voor afvalwater. Het drinkwater haalde men echter
uit putten en niet uit de waterlopen, als men al water dronk.

1 In het Tilburgs dialect uitgesproken als laai; Schonfeld verklaart Lei van het ww. leiden,waarbij hij een
uitzondering maakt -mor de Zuidnederlandse Leie (ouder Legia), dat hij afleidt van een Keltische vorm.
(Schonfeld, M., N & M e
watmnmnen, 1955, blz. U3). Weijnen daarentegen wil de naam van alle
Brabantse Leien herleiden tot een Keltische herkamst en verklaren en in verband brengen met mien.
k g h , ‘ik stroom’ (e oien. kgu-, ‘stromen’) (Weijnen, A, Traegermaanse elementen van de
Nederlandse toponiemen en hydmniemen’, in: Tmbwgk, publikaties van de RK. krgangen, no. 4,
’s-Hertogenbosch. 1958, blz 20-21). Aangezien in de Bossche en Oistemijkse protocollen uitsluitend de
benaming ‘aa’mrdt gebruilrt, lijkt de verklaring van Schonfeld aannemelijker.
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De belangrijkste waterlopen zijn achtereenvolgeqs:2
1. Oude Leij, later Donge I461 I.

Dit riviertje ontspringt bij BaarleNassau. Het loopt door de gemeente Goirle, ten
westen van de Rechte Heide tot aan de splitsing Rielse Dijk en Oude Tilburgsebaau.
Vandaar vormt het de grens tussen Tilburg en Riel tot aan de Schooten 16151 en de
Vment 17041. Stroomt vandaar vervolgens over Tilburgs grondgebied, kruist de
Gilzerbaan voorbij het pompstation van de N.V. Tilburgsche WaterleidingMaatschappij, gaat dan verder in noordwestelijke richting langs de Bloetbeemden I42 I,
kruist de Bredaseweg bij Dongewijk, gaat dan noordwaarts tussen de Oude Dmj3oem
15331 en die Coelhoeven 11041 tot aan de Langendijk en loopt vervolgens evenwijdig
aan deze weg in noordwestelijke richting.
Aim het eind van de jaren zeventig zijn in opdraCht van het waterschap De Dongestmom
enkele kunstwerken uitgevoerd met het doe1 de waterafvoer van de Donge binnen de
gemeente Donge beter te h e n beheersen. Tot deze werken behoorde 0.a. de
scheiding tussen de bwen- en benedenloop van de Donge. Sinds 1980 mondt de
bovenloop van de Donge via een brede afvoersloot uit op het Wilhelminakamal, zo’n
500 m. ten westen van de Hoge Witsie. Vroeger liep de rivier verder langs de
Langendijk, heden ten dage nog als sloot, tot de Landrcheiding met het Land van Breda
14271. De benedenloop van de Donge begint sindsdien ongeveer anderhalve kilometer
verder westwaarts, op het punt waar de oorspronkelijke bedding van de Donge de
waterloop de Landscheidingin zich opnam.

Van dit punt af werd de rivier die Don@ Aa 1261, nu de Donge, genoemd. In
noordwestelijke richting verder stromend onder de Lichtenbag 14641 door vormt de
Donge de gens tussen Tilburg en Gilze en Rijen. Na de Vierbundersweg over een
afstand van ca. 630 meter de gens vormend tussen Tilburg en Dongen, stroomt hij
verder naar Tichelrijt in de gemeente Dongen. In feite zijn er nu dus twee riviertjes die
de naam Donge dragen3
2. De Lanascheiding van het Land van Breda I427 I.

De naam zegt al waartoe deze waterlaat dient. Vroeger hief deze ergens in de Bloeck
1371 in de buurt van de huidige Bredaseweg en vormde van hier de grens van Tilburg
met Gilze en Rijen. Tegenwoordig begint de Landscheiding pas als sloot een paar

2 De loop van de beschreven waterlopen gepmjecteerd op de huidige kaart van Tdburg.
3
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De uit Gilze afkomstige beken de Groote en Kleine Led, die vroeger op Rijens gebied in de
(benedenloop van de) Donge uitmondden, wateren thans af op een ge-n
koppelleiding, die het
water van ’west naar d wert, naar de bovenloop van de Donge. Deze beken wateren t e g e m r d i g
dus ook (indirect) af op het Wilhelminakanaat

honderd meter ten zuiden van de spoorlijn Tilburg-Breda. De hdscheiding blijft de
westgcens van Tilburg vormen tot ze bij de Langendijk in de Donge uitmondt. Samen
vormen ze verder de Donge.
3. De Werft, later genoemd de &de WQe 1713 1.

Deze waterlaat ontsprong vroeger ongeveer ter hoogte van het huidige cafk 'De
Korenbloem' (iets ten westen daarvan) en liep vandaar in een rechte lijn oostwaarts
over het terrein van de 'De Regenboog' tot aan de Beukenstraat. Volgde vervolgens
deze straat over een lengte van ca 350 meter. Liep dan in noordwestelijke richting tot
achter het Vervoerentrum, boog af naar het fietstunneltje onder de Ringbaan-West, en
vandaar ongeveer in een rechte lijn naar de Spoorlijn Tilburg-Breda, hdverwege de
Reitse Hoevenstraat en de Beelaerts van Bl~klandstraat~dan naar de Van
Maarsseveenstraat vlak onder de Wandelboslaan. Hier boog de waterloop af naar het
westen, liep onder de Wandelboslaan door, kruiste deze ongeveer bij de huidige
Eksterdreef en liep daarna door het Wandelbos naar de spoorlijn, halverwege de Oude
Warande. Oudere mensen moeten haar nog gekend hebben als de blauwdoot die in de
zuidoostelijke punt van het Wandelbos stroomde.
Liep evenwijdig aan de spoorlijn tot even voorbij de Zwartvenseweg en stak daar dan
opnieuw de spoorlijn over en liep zuidwaarts langs de Zwartvenseweg tot waar nu de
bloemkwekerij is. Van hier loopt de waterloop nog steeds als een smalle sloot in
noordwestelijke richting, als de Oude Leij, tot aan de Reeshofdijk, en verlaat deze bij
de voormalige 'Reeshof nu Heijhoefdreef. Loopt van daar naar de Reeshofweg. Nu is
de waterloop van hier verlegd en loopt rechtstreeks naar de Donge.
Vroeger echter liep hij van deze plaats MCI~
de Langendijk en volgde die aan de
noordzijde onder de naam de Bruehbet 1781 en stroomde pas in de Donge bij
Lichtenberch I464I.
4. De Katsbogte

Deze naam voor deze waterloop komt niet voor in de uvielrechtelijke akten tussen 1530
en 1550; zij komt echter we1 onder de naam die Hezjningen 12961 voor. Deze beek
vormde en vormt nog steeds de pens tussen Tilburg en Goirle, vandaar de naam
'Heijningen'."
De Katsbogte begon en begint aan de Rielseweg even ten noorden van cafk 'De
F'iitie' en loopt als gemeentegrens in noordoostelijke richting tot de k r u i s i i van de
Goirleseweg en Rijksweg A58, en loopt dan ten noorden van de Rijksweg tot aan de

4 G m n l i j k mrdt met de naam 'heijningen' niet een grew of eIfscheiding bedoeld, maar het gehele
afgepaalde stuk land zlf, d w z de omheinde ruimte. Het is een ander wood voor het in de Rempen
meer voorkomende 'kamp' of 'bocht' (vgl. 12921 en 1461 in W e n).

43

huidige Stappegoorweg. De Katsbogte is nu verlegd en loopt langs de snelweg naar de
Nieuwe Leij ter hoogte van de Alpenlaan.
In het verleden liep ze van de Stappegoorweg naar een punt ten zuiden van de A58 en
stroomde vandaar naar de Nienwe Lei.

5. Rivier de Nieuwe Leij: die Nuenwe W i e I516 I.

Dit is de voornaamste beek in Tilburg. Ze komt vanuit de gemeente Goirle Tilburg
binnen bij het voormalige Oude Beeksepad, in de 16e eeuw die Ghemeijrze DGck 12041
genoemd. De Niiuwe Leij is verlegd bij de bouw van het St. Elisabethziekenhuis, maar
vroeger liep ze ten zuiden van het Groenewoud rechtdoor, langs de zuidzijde van het
Leijpark ze passeert nog de Koningshoeven en gaat met een duiker onder het
Wilhehkhnaal door, kruist de oude snelweg naar Eindhoven en vormt vanaf dat
punt de grens tussen de gemeenten Tilburg en Berkel-Enschot tot h t punt waar de
Zwmtnjt I740I in de Leij uitkomt. De rivier is genaamd de Leij, hetgeen wil zeggen dat
ze ooit vergraven is geweest.
6. Die Oude Leije I538I.
Dit is zeer duidelijk een vergraven waterlaat. Hij takt af van de Leij in Gokle bij de
Beekse Dijk aldaar en vormt vervolgens de zuidgrens van Goirle met Hilvarenbeek.
Voorbij het huidige Boterpad is hij de gens tussen Tilburg en Hilvarenbeek, kruist de
Hilvarenbeeksewegen komt op het eind van de Kommerstraat uit in de Nieuwe Leij.
7. De Zoeu (Die Hoogh Soo) 13721 / Zwartcijt 17401.

Oorspronkelijk begon deze waterlaat in de Schijve 16101 bij de Missionarisstraat-Boomstraat, liep naar het noorden langs de Dionysiusstraat en Acaktraat en
vervolgens mar de Lochtstraat, welke zij volgde tot aan de GastlIuisring.
De Zoeij liep achter de Gasthuisring langs, in de 16e eeuw Velthovensche xerckwech
16741 genoemd, en stak, iets ten noorden van de Pironstraal?, de straat over. De beek
liep vervolgens langs het thans nog bestaande brandspuithuisje enigszim slingerend
oostwaarts naar de Theresiastraat, stak de Veldhovenring over, liep langs de Deken
Sandersstraat, de Vigiliusstraat, passeerde de Bisschop Aelenstraat en de Houtstraat,
liep langs de St. Janstraat naar de Korte Houtstraat, lnviste de Korte Hoefstraat, liep
langs de oostzijde van het Bart van Peltpleii stak de Hoefstraat over bij het
Julianapark. De kruising met de Hoefstraat was de eigenlijke Homvoert 13781.
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Van 1900 tot 1960 heeft de Zooistraat bestaan. Deze straat liep oorspnmkelijk van de Pmnstraat tot de
Aueenhouderstraat, mnwijdig aan de Gasthuirring; later was het een ddodlopende zijstraat van de
Lochtstraat. Op de plaats van de vooIfnalige Zooistraat bevindt zich thans het parkeerterreh van Albert
Heijn. Verder bastond er van 1928 tot 1960 de Soqstmat, die van de Pironstraat naar de Philips
Viigboonsstraat liep.Thans maakt deze straat deel uit van de Pironstraat.

Vandaar ghg de waterloop onder de naam die Gmijt 193I in noordoostelijke richting,
kruiste de Quirijnstoklaan ten noorden van de brug over het kanaal en ging dan
slingerend naar de Sweelincklaan, de Centaurusweg en het noordelijk stuk van de
Watermanstraat. Daarna liep hij in zuidoostelijke richting dwars over Industrieterrein
Loven II, om daarna de gens te vormen tussen Tilburg en Berkel-Enschot onder de
naam Zwurhjt I740I, tot waar de= in de Leij uitmondt.

8. De Corvelse Waterloop.

De bron van deze waterloop lag ongeveer op de ktuising van de Afrikaanderstraat en
de Tatelbergstraat. Dit gebied heette de PueZ 1558IP De waterloop stroomde vandaar
naar het oosten, over het Oranje-Vrijstaatplein en van daar mar de knrising
Oerlesestraat-Lucas Meijerstraat. Hier werd de Oerlesestraat owrgestoken en de
stroom ging dan noordwaarts, stak de Hesperenstraat over tussen de Simon Stehtraat
en Buijs Ballotstraat; volgde de Hesperemijstraat, stak dan de Trouwlaan over en ghg
rechtdoor naar de Nieuwstraat. Een tiental meters ten oosten van de Nazarethstraat
stak de waterlaat de Nieuwstraat over en ging eerst in noordoostelijke richting over een
lengte van ca. 150 m.
Hier kwamen twee zijmen (nos. 13 en Ua), in de Corvelse Waterloop, die van daar
afboog naar het oosten en door het nieuwe stadspark naar een plaats iets ten zuiden
van de Stadstraat. Het Goet ter Rijt 13431 ontleende vemoedelijk zijn naam aan deze
beek.
Van hier ging de waterloop rechtdoor verder, kruiste de Bisschop Zwjjsenstraat en boog
in het Anna P a u l o d o f naar het noorden tot midden op het Konbgsplein, alwaar een
waterlaat (no. 14) in de Corvelse waterloop uitkwam. Vervolgens ging de stroom
oostwaarts, kruiste de Piusstraat bij de Vorstenhof, liep naar de Hopliedenkade,
vandaar over de Piushaven naar de plaats waar de hciersstraat bij het zijkanaal
uitkomt, stak het kanaal schuin over naar de Havendijk bij de Jan van Rijzewijkstraat,
vervolgde zijn loop langs het kanaal om dat weer over te steken ongeveer 200 m. oost
van de Gondelstraat. Stak de Prinsenhoeven over bij de draaibrug en liep vandaar MX
de Hoevensekanaaldjk bij de ingang van de Waterzuivering Oost. Liep even langs de
Kommerstraat en stak daarna het terrein van de waterzuivering schuin over en kwam
daar in een waterloop die nog steeds de Korvelse Waterloop heet en die nu bij de
Koebrugseweg, de voormalige Veedijck in de Leij uitmondt, maar destijds de Veedijck
kruiste om ca. 100 m ten westen van de Zwartrijt in de Leij uit te komea

6 Zie hoofdstuk 6 'Corvel en her'.
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Een zijarm van de Korvelse Waterloop ontsprong in de buurt van de Heuvel, liep
noordwaarts tot de Rozenstraat-Jasmijnstraat, boog vervolgens op het eind van de
Tulpstraat af naar het oosten naar Eijndthoven 11781 en liep vandaar ~ a der
Oisterwijksebaan om daar in de Korvelse Waterloop uit te monden.

10. De Oerlese Waterloop.
Deze ontsprong eveneens bij de P u e h 1538I , ongeveer op de kruising Zanikhierstraat
en Generaal Smutslaan. Hij liep echter in tegenstelling tot de Korvelse waterloop in
tegengestelde richting, naar de kruising van Trouwlaan en Ringbaan-Zuid, slingerde
vandaar over het terrein van het Bejaardencentrum Koningsvoorde naar.de Edisonlaan
bij het Kamerlingh Omesplein, boog bij de Rhtgenstraat naar het noorden naar de
Groenstraat bij de Pukk 15611;hi. volgde de Groenstraat nu eens &in de noordzijde
dan weer aan de zuidzi.de tot aan de knrising met de Krukaardersstraat. Even ten
oosten hiervan boog de waterlaat langs de Mdstruut 14811 naar het zuiden af', ging
daarna al slingerend door het Leijpark en kwam in de Leij, ongeveer tussen de twee
Vijvers in het park.

11. De Stokhasseltse Waterloop.
Deze ontsprong bij de Bedbuer 1161, op de splitsing van de Elzenstraat en Boomstraat
en werd aanvankelijk ook Bedbuer genoemd. Hi. stroomde langs de Boomstraat naar
de 'Herstalse Spoel', boog dan af langs de Herstalsestraat naar de gracht van de
voormalige Watehoqf of PijZijserhoeve 1556 1. Van hiemit liep hij rechtstreeks naar het
einde van de Kasteleinstraat bij de Wskelderstraat, liep vervolgens met een boog naar
de Nassaustraat. Een sloot komende uit het Zand vanaf de Sloprijt bij de Tongerlose
Hoef, gaande boven langs de Tongerlose Hoeiitraat, h a m ten westen van het kasteel
uit in de Stokhasseltschewaterloop. Waarschijnlijk handelt het hierbij om een sloot die
gegraven werd om het akkergebied te ontwateren. Deze sloot komt op de kaarten van
Zijnen en Verhees niet voor.
Vandaar ging het met een boog langs de Graaf Ehgelbertstraat naar de Hasseltstraat,
iets ten westen van het Textielplein. De waterlaat liep eerst nog zuidelijk van het
Textielpleim en later oostelijk daarvan naar het noorden tot ongeveer aan de RingbaanNoord, ging dan westwaarts naar de Merwedestraat, die nog een restant is van de
Stuckhasseltschesfraet.
De waterloop volgde de Stuck%asseltsches@aettot aan de Componistenlaan, waar hij in
de Sluprijt (no. 12) Uitmondde. Bij de Heikantlaan liep nog een sloot. Deze sloot, die
niet op de kaarten van Zijnen en Verhees voorkomt, liep westwaarts tot voorbij de
kruising Zevenheuvelenweg - Midden-Brabantweg, vandaar langs de Creijenvenschestraet ca. 200 m. noordwaarts en eindigde vervolgens in de Sloprijt. Zij diende
waarschijnlijk eveneens om het akkergebied te ontwateren.
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12. De Sloprijt 16201.

De Sloprijt is de bovenloop van de Zandleij. Deze hief in het Zand bij de
Mokmerstraat en stroomde naar de Tongerlose Hoef langs de Eduard Meijerslaaa Van
hier ging een (afwaterings)sloot naar de Stokhasseltse Waterloop. (zie ook no. 1%
Stokhasseltse Waterloop). De Sloprijt zelf boog hier naar het noorden af en stroomde
langs de Reitse Hoevenstraat tot aan de Brunostraat.
Daar liep de waterloop evenwijdig aan de Reitse Hoevenstraat, maar iets ten westen
daarvan door die Tetenbraeck 16541, en boog kort onder de RGckertbaan af naar de
b e l t , liep onder het plein door, stak op het oosteinde van het pleii de Hasseltstraat
over en boog dan af naar de Creijenvenschestraet 1133I nabij de brandweerkazeme, nu
Dr. Deelenlaan.
Zuidelijk van het huidige Whlmimlmd liep de Sloprijt een paar,honderd meter in
westelijke richting langs de Goirke Kanaaldijk. Vervolgens stroomde hij dwars over het
industrieterrein naar de Jules de Beerstraat tussen Blomjousstraat en Bruijellestraat. Hij
stak dan de Jules de Beerstraat en Zevenhemelenweg over, boog even af naar het
oosten om westelijk van de Creijenvenschestruet naar het noorden te stromen, stak de
Midden-Brabantweg over ter hoogte van het P u d o f en liep verder oostwaarts tot de
Componistenlaan ter hoogte van de Puccinistraat, waar Sloprijt en Stockhasseltsche
waterloop samen kwamen.

Van hier gingen ze samen via de Donizetijstraat naar de Rossinistraat, staken de
Kapelmeesterlaan en de Stokhasseltlaan over op ongeveer UM m. noordelijk van
ManGge Moleneind en stroomden verder noordwaarts tot bijna aan de grens met Loon
op Zand om langs de Vijfiuijsen verder te gaan als h d l e i j ; in de vorige eeuw werd
de Sloprijt ook Bovenste Bmg genoemd. De naam Zandleij werd overigens pas gebruikt
wanneer de rivier zich op het grondgebied van de gemeente Udenhout bevond.
(Tegenwoordig heet de rivier ook op Tilburgs grondgebied 'Zandlei..)
Naast bovengenoemde waterlopen waren er nog andere in Tilburg, echter korter en
vaak zijarmen van deze. Enkele daarvan willen wij hier in het kort vermelden.
13 Een zijarm van de Corvelse waterloop (no. 8). Deze liep van een wouwer ter
plaatse van het Dr. WUem Dreeserf naar de Corvelse waterloop, waarbij hi. de
Nazarethstraat kruiste ter hoogte van de Jan van der Leestraat.
l3a Een tweede zijarm van no. 8, die ontsprong aan de Trouwlaan ca. 100 m ten
naar de
zuiden van het St. Annapleiu Hij stroomde in zuidoostelijke rich*
Corvelse waterloop, maar verenigde zich daartoe eerst met no. 13.
14

Een waterlaat die ontsprong aan de Tuinstraat bij het Pieter Vreedepad, stak de
Heuvelstraat over en slingerde over Hendrikhof en Emmapassage naar de
P a l e i i ter hoogte van de Katterug en mondde uit in de Corvelse waterloop (no.
8) op het Koningsplek
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15 Een waterloop ontspringend aan de Goirleseweg bij de ingang van de
Sportacademie, stromend naar het Moller-Inslituut, vandaar naar de
Stappegoorweg, stromend langs de Eselvwcheslmet 11891 naar het voormalige
huis van Van Codsteren en vandaar naar de Nieuwe Leij. Deze waterlaat werd
gedeeltelijk verlegd in 1550 [GAT R296:2s1p-2Pp1. Deze waterloop heette later de
Groenewoudse loop.
16 Een andere waterloop ontsprong bij de IJsselstraat tussen de Stokhasselt en het
Lijnsheike, kruiste deze ter hoogte van de brug over het kanaal bij de W e Lind,
liep door de akkers naar de Schans en vandaar langs de Rugdijk en
Quirijnstokstraat naar de Houtsestraat, in de vorige eeuw genoemd de 'Benedenste
B e -

17 Een waterlaat, later genaamd de Mddelste BNg', ontsprong aan de
Goirkkanaaldijk, liep langs de Cannabichstraat naar de Mozarthn, parallel aan
de Haendellaan naar de Beethovenlaan, volgde deze tot de Strausslaan, ging
vandaar ten westen van de Strausslaan naar de Leharstraat en liep dan langs het
voormalige Moleneind naar de Kalverstraat tot bijna de Moerstraat, stak de eerste
straat over tot bij de Kouwenberg en ging dan noordwaarts tot bij de Houtsestraat,
die hij kruist onder de naam de Middelste Brug.
18 Van de Bmkdijck 1221 uit liepen enkele waterlopen de Blaak in en langs het
eerste stuk van de Berckdijck (vanaf Korvel gezien) moet eveneens een waterlaat
gelopen hebben. Deze waterlaat werd slechts een maal genoemd als de Leije [GAT
R281:24v"(1533)l.

Verder waren er nog een aantal zijarmen van de bovengenoemde waterlopen.
Wanneer wij nu de kaart van Tilburg bekijken, zoals het er in de 16e eeuw uit moet
hebben gezien, met daarin de hierboven vermelde waterlopen geprojecteerd, dan valt
onmiddelljk op dat een aantal straten evenwijdig aan de waterlopen liep en dat daaraan
tevens woonkemen tot ontwikkeling waren gekomea Voorbeelden hiervan zijn onder
andere de 3 e r c ~ j c kde
, Creijenvenschestraet en de StocWtasseItschestraet.
Hoe belangrijk deze waterlopen en -laten waren, blijkt we1 uit het feit dat de bevolking
de verplichting had om de waterlaten die langs bun akkers en goederen liepen te
onderhouden. Dit onderhoud werd gecontroleerd door de schepenbank en deze
als "s-Heren schouwen'. Vergelijk bijvoorbeeld de
controle wordt in de akten @uid
volgende &e:
1544,februari 1ast.
Marten won van wijlen Dank? Claeus Huijb Melis en Peter Denijs Crillaeifsah man van
Daniela dochter van wijlen Daniel voon. hebben venbcht am Jan won van wijlen
Henrick Verhoeven een stuk d i n weide en heide gelegen in de parochie van Rlborch am
de Veedijck tussen die Leije, een zijde, Ghijsbrecht Jan vmtder Pas, ander zijde, Jan Mijs,
een einde, de Veedijck ander einde. 'sHeen schouwen van de Leije te onderhouden. [GAT
R2~:4Ilq
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Hoofdstuk 4
DIE ScEaJvE
Ofschoon de Schijc in de 16e eeuw een praktisch onbewoond akkergebied en centraal
gelegen tussen de herdgangen, zelf geen herdgang was, zal ze hier to& als eerste
worden beschreven vanwege haar historische belang, mals we verderop nog zullen ziea
Zoals voor alle herdgangen het geval is, zijn ook voor de Schijf de grenzen betrekkelijk
vaag. Wanneer we de Schijf muden projecteren op een huidige plattegrond van Tilburg,
dan kunnen we de grenzen, mals ze in het begin van de 16e eeuw waren, cingeveer als
volgt aangeven:
Hendrik de Keijserstraat,
0 Herstalsestraat,
Kwaadeindstraat tussen Tongerlose Hoefstraat en Hasseltstraat,
Wilhelminapark tussen Hasseltstraat en park,
ten westen van de percelen gelegen aan de westijde van het Wfielminapark,
0 ten zuiden van de percelen aan het Wilhehinapark en Veldhovenring tot aan de
Besterdrkg, vandaar westelijk van de percelen aan de Heuvel en noordelijk van de
percelen aan de Heuvelstraat,
0 Heuvelstraat tussen Oude Mark en Zomerstraat,
noordelijk van de percelen aan de Korvelseweg en het Korvelplein,
0 noordelijk van de percelen aan de Berkdijksestraat,
0 Burgemeester Van de Mortelplein, vandaar in een rechte lijn tot aan de kruising
Friezenlaan-Tubantenstraat,
0 Tubantenstraat, Vierwindenlaan tot aan de Burg. Suijsstraat en vandaar in een
rechte lijn tot aan de Ringbaan-West,
0 langs de Ringbaan-West tot aan de fietstunnel en vandaar in een rechte lijn tot aan
de Bokhamerstraat en van hier naar de Hendrik de Keijserstraat.
Het stuk van die Schifie tussen Gasthuisring en Besterdring werd de VeZdhovensche
Schijf genoemd.

Soms komt het voor dat percelen die gelegen zijn op de gens van de Schijf nu eens
genoemd worden als gelegen in de Schijf, dan weer als gelegen in b.v. de Rijt of
Herstal

Wegen en paden in de Schijf
Laten we beginnen met de wegen en de paden die de Schijf doorkruisten:
De Vomte Cmjjjswech I144 1.
Dit is de huidige Korenbloemstraat vanaf het Korvelplein tot aan de Ringbaan-West.
Vandaar is het de Ringbaan tot aan het tunneltje van de fietsroute.

De Achtemte Ciuijswech I143 1.
Deze kruisweg wordt gevormd door de huidige Diepenstraat-De Regenboogstraat-Watertorenplein-Beukenstraat tot aan de aehterzijde van het perceel d e
Regenboog. Vanhier boog de straat in noordwestelijke richting af tot aan de
fietsroute en volgde deze dan tot aan het fietstunneltje en kwam hier uit op de
Vomte Cruijswech. De straat ging dan in noordwestelijke richting naar de Rijt 1583 I
langs de waterlaat de W@ 1712I.
De beide Cruijswegen werden loodrecht gekruistyvandaar de naam kruisweg, door de
huidige Meelstraat-Jan Steenstraat en Akkerstraat-Ruysdaelstraat. Vanaf de kTuising
Ruysdaelstraat met de Korenbloemstraat liep een weg met een boog naar de Berkdijk
ter plaatse van de lnvising Burgemeester Beckersstraat en Burgemeester Damsstraat.
0 De huidige Paterstraat en Capucijnenstraat bestonden indertijd ook al en werden
beide aangeduid als Molenstruet I5001. Vanaf de plaats waar de Akkerstraat overging
in de Paterstraat liep een pad naar de huidige Eiitraat, dat op &jn beurt weer ter
hoogte van de Watertorenstraat afboog naar het Hugehijs 1245 1; gelegen op de
splitsing Boomstraat-Elzenstraat, en naar de Bedbuer liep. Dit pad heette MoZenput
0

14981.

0

0

0

0

0

Op het t r d van de Prunusstraat lag ook een pad en vanaf het Hugelcmijs liep
eveneens een pad rechtdoor naar de Vomte Cruijswech.
In het verlengde van de Bokhamerstraat liep een weg, genaamd Die vlasstraet I695 I
langs een waterlaat met een bo& naar de huidige Boomstraat, die Hoevenschewech
13511 of Hoevensche Kerckwech 13501 genaamd. Deze liep door over de Korte
Schijfstraat tot aan de Niemhdstraat, die Kkrckstruet 14151 heette.
De Elzenstraat ging, zoals nu nog het geval is, over in de Fabriekstraat, die Hovels
Weechske 1383I genoemd werd.
Over het track van de Pijlijserstraat liep de WlZems@ck 17191, zo genoemd omdat
hij over het land liep van de Hoeve op de Herstal, later de Waterhoef genoemd, die
eigendom was van Wdem Pijlijsers uit Heusden. Deze Mlkmdijck liep door tot het
Hugelmijs. Ter hoogte van de huidige Alkenhouderstraat liep er een weg naar de
Noordstraat, ongeveer waar vroeger de hiustriestraat was. Ook deze weg werd
aangeduid als Hoevensche &mkwech.
Van de Bokhamerstraat liep als gens van de Schijf een straat over de Hendrik de
Keijserstraat en Herstalsestraat naar de Kwaadeindstraat. Het stuk Kwaadeindstraat
tussen de Herstalsestraat en de RingbaanWest bestond nog niet.
Ongeveer over de Arke NoGtraat liep een weg van de Hendrik de Keijserstraat naar
de Keldermansstraat en vandaar kwam deze uit in de Pijlijserstraat, toentertijd
Wdlemsdijck.
Tevens liep er een weg vanaf de hoek van de Hendrik de Keijserstraat met de
Lieven de Keijstraat over de Kuiperstraat naar het Wfielminapark, toen Velthoven
I673 1 genaamd.
Van de Pijlijserstraat liep de huidige Keldermansstraat met een boogje in
noordoostelijke richting naar de Pironstraat, die eveneens op de Velthoven uitkwam.
Bovendien liep er een weg over het Tjeuke Timmermanspad en de Vredeman de
Vriesstraat tot aan de Pironstraat.
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Als oostgrens van de Schijf diende de Velfhovenschewech 16761 of Velhvensche
Iiixkwech 1674I, nu Gasthuisrjng gehetea Deze liep als Kercksh’ad I465 { over de
Noordstraat in de Nieuwhdstraat. De huidige Schoolstraat en de Noordhoekring
(voormalige Lange Schijhtraat) bestonden reeds.
De veldnamen
De Schijf was, mals gezegd, praktisch onbewoond, met uitzondering van de oostzi.de,
de huidige Nieuwlandstraat, waar in de eerste helft van de l6e eewv al behoorlijk wat
huizen stonden, met name aan de oostzijde van deze straat.
In het eerste hoofdstuk hebben we gezien dat er op het grondgebied van het latere
Tilburg minstens een viertal domeingoederen heeft gelegen die elk bestonden uit
meerdere hoeven en minstens kkn ‘hovel’. Een van deze domehgoederen werd
gevormd door het Goef fen Herstal. W e b , de Schijf vormde waars&ijnlijk het grote
akkergebied dat oorspronkelijk tot dit goed behoorde.

De Schijf moet ook nog om een andere reden het centrum geweest zijn van het
vroeg-middeleeuwse dorp Tilburg, hier kwamen vermoedelijk de vrije inwoners van
Tilburg bijeen voor de gemeenschapsvergaderjng. De naam die Scijve duidt hier
namelijk op en ook de toponiemen her Wjnsack 17171 en die Scipvlief 16161 lijken te
Wijzen op de plaats van de dingvergaderhg. Het Wjnsiwk of Ejnsfuck moet gelegen
hebben ofwel daar waar nu Bouwmarkt Formido is gevestigd, ofwel aan de Elzenstraat
waar kortgeleden het kantoor van de Vereniging voor Volkshukvesthg Tilburg stond.
Het is daarom niet toevallig dat op de splitsing van Boomstraat en Elzenstraat de
Bedbuer 1161 lag, een stuk grond dat altijd bezit van de kerk is geweest, en tevens de
plaats waar volgens de kaart van Diederik Zijnen (1760) een Tiendpaal stond.
Bovendien stond hier ook hef Hagelmiis 12451. De naam Bedbuer betekent niets meer
en niets minder dan Bedehuis. Daar Bedbuer een oude Germaanse naam is voor
bedehuis is het vrijwel zeker dat hier het eerste kerkje van Tilburg gestaan heeft. Het
kerkje was goed bereikbaar, want volgens de kaart van Zijnen kwamen hier vele wegen
en paden samen, waaronder:
0 de Hoevensche Kerckwech 1350I, waarvan een deel nu Boomstraat heet;
0 de Rijtsche Kerckweh I586 I ;
de huidige Elzenstraat,die soms kexkwech wordt genoemd;
een pad waar nu de Prunusstraat ligt, zodat men van Korvel Via de (latere)
Diepenstraat mar de kerk kon gaan;
0 een pad, lopende van de Paterstraat over de Eikstraat naar de Bedbuec
0 een pad van de Pijlijserstraat mar de Bedbuer?
Was dit kerkje blijven bestaan, dan m u de Schijf mogelijk het centrum zijn geworden
van de stad Tilburg.

1 Probleem hierbij is echter dat dezelfde wegen in later tijden, dwz. nadat de domeinkerk parochiekerk
was geworden, geb~iktwrden dmr de inwonen van de Reit en de Noeven om naar de kerk aan de
Markt te komen.
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Naast de reeds genoemde, zeer belangrijke toponiemen, hebben we in de Schijf nog
vele veldnamen. Allereerst is daar de Pijlijser Hoeve 15561, ook genaamd Hoeve amt
den Heerstal 13401.2Woonhuis en stallen waren weliswaar buiten de Schijf gelegen,
maar het bijbehorende akkerland lag geheel binnen het hier besproken gebied. Deze
akkers waren van het woonhuk uit te bereiken via de Mlkmsdijck 17191. Dit is het
deel van de PijXjserstraat tussen de Hendrik de Keijserstraat en de Keldermansstraat.
Aan de Wilkmsdijck lag ook de Dijc11541, Lijske G o i j m Acker 14691 en de
Maesacker 14771. Verder stond er nog een holle eikeboom, de Eijck of Hmlen Eijck
11761. Naar deze eikeboom is de huidige Eikstraat genoemd. Waar deze eik precies
gestaan heeft is moeilijk te zeggen, doch waarschijnlijk in de buurt van de kruising
Pijlijserstraat en Alleenhouderstraat, waar nu het goederenemplacement van de
spoorwegen is. De eik stond er nog in 1792, en vermoedelijk ook later nog. Langs (en
naar) deze eik liepen minstens twee wegen of padeq (een van) beide paden (kan)
h e n in de volksmond reeds Eikstraat hebben geheten.

Bij de Bedbuer ontsprong een waterlaat, eveneens Bedbuer geenaamd, die naar de
wolspoel aan de Herstal liep? Langs deze weg liep, mals gezegd, een weg genaamd die
Hasstmet. %sen deze Hasstrwt en het goed van de Pijlijserhoeve bevonden zich in de
nabijheid van de poel bij de Herstak
het Coppenhecken 11091,
de Coppenhoff I110 I,
die Coppensacker I111 I,
0 die Coppens&aet 1112 I, en
die Coppenweij Ill3 I,
alle gelegen waar nu het reeds eerder genoemde goederenemplacement zich bevindt.
Hier lagen ook de Gheer 11991 en dat G e h n 11961. Bij de Hazelaarstraat lag de
EZsacker 1180 I en op de H
art van Brabantlaan lag een akker genaamd de Streep I646I.
Ten noorden van de Elzenstraat bij de Populierstraat lagen de Gulden Bodem 1238 I en
de Scipliet 1616 I.
zeals in het hoofdstuk over de waterlopen en -laten vermeld, begon de Hoogh So0
13721 bij de Missionarisstraat en liep ze ongeveer langs de DionysiuSstraat en
Acacktraat naar het noorden. Ten westen hiervan, boven de Elzenstraat,was de akker
de Langen Pael 14301. De bodem lag hier kennelijk wat lager, aangezien aan de
oostzijde van de waterlaat dat Leege Stucken 14471 lag, bij de Imhtstraat bevond zich
een akker genaamd de Mortel 1507 I.

Op de kruising Noordhoekring en Spoorlaan stond de Dorenboem I164I. Waar nu het
Dudokhof is, lag die H m a c k e r 13641 en tussen de Vredeman de Vriesstraat en
Cornelk de Vriendtstraat lag dat Hubenlandt 1386I of dat Huijbenlandt 1390 1.

2 Hoeve is hier een grondmaat. De Hoeve van de Herstal was een van de hoeven die tot het Goet ten
Heerstal behoord moeten hebben.
3 Zie hoofdstuk 3, 'De Tab-

waterlopen'.
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Laten we op o m schreden terugkeren en om weer naar de VZassmet wenden, dan
vhden we tussen deze straat en de waterlaat de W i 1713I, onder de Bokhamerstraat,
die Mllichacker (7201, bij het Reitseplein, waar nu de Ringbaan-West is, de Mmtms
Acker 14831, de Reijmacker 15751 op het Reitsepleih, die Cmmenacker ll36l en de
Steltacker 16361 ongeveer bij de luxking Ringbaan-West Hart van Brabantlaau Dat
H m e r l d 12581 lag aan de Beukenstraat bij het Vervoercentrum; en bij het
Hagellmisplein moeten we de Grote Acker 12221 zoekea Bij de Kastanjestraat en de
Missionarisstraat ten slotte lagen de Vroukesacker 1705I en dut Wjnstuck I717I.

-

Tussen de Achtmte Cruijswech 11431 en de Vorste Cruijswech 11441, dwz. tussen
Diepenstraat met De Regenboog- en Beukenstraat aan de oostkant en de Korenbloemstraat en Ringbaan-West aan de westzijde, lag een lager gelegen gebied, waar veel
wilgestruilcen groeiden en dat daarom die W@ 17U I werd genoemd. Aan-de zuidzijde
werd dit gebied begrensd door de Ruysdaelstraat en in het noorden door het
Vervoercentrum! De waterlaat de W@ 17U I liep door het westelijk gedeelte van dit
gebied. In ditzelfde gebied moeten we de akker het Dal I146 I, de Bijesinck 129I en de
akker de We$ 17121 zoekea
Op de driehoek omsloten door Meelstraat, Paterstraat en Capucijnenstraat stond de
Corvelsche Moelen 11221, de Mjnanoelen van Corvel 17181, vermoedelijk een houten
standerdwindmolen, ook we1 Molen op Corvel 14951 genoemd. Bij de molen lagen de
Moelenhoeck 14%I, een akker genaamd de Verlom Cost I687 I, de Molenbocht 14%I
ten oosten van de Paterstraat, en de Zw&enbmh I738 I. Tussen de Capucijnenstraat en
de Meelstraat lagen de Langenacker 14371 en de CortenAcker I1181.

Omsloten door Korenbloemstraat en Diepenstraat, Korvelplein en Jan Steenstraat lag
die Avenbraeck Ill I met daarin gelegen dut N@enlandt 1510I en de Weecknacker
1708I. Ten zuiden van dit gebied, tussen de Berkdijksestraat en de Korenbloemstraat
bevonden zich de akker de Bosch I61I,de Boschacker I62I, Meeukes Acker I4841 en de
Rijacker I580I. Deze laatste lag waar nu de fabriek van De Regenboog staat.
Op de grens van de Schijf en de Rijt lag de Heijn Wll Leijten Acker 12891, die
Hoechtraet I321I alsmede die S u q Zoeij 1652I als arm van de waterlaat de Werft.
De volgende akkers die in de Schijf gelegen waren, hebben wij niet kunnen lokaliseren,
nL:
de Dorenbosch 11661,
die Ciujjsacker 11411, en
het Gheloeckt 1202 I.
@

Tot de Schijf behoorde ten slotte ook nog het Hoevel&aetkz 1348I, zoals de Tuinstraat,
Fabriekstraat en Poststraat werden genoemd.

4 We& dat de Bdaseweg nog niet baton4 dit was dus een vrij groot gebied.
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Hoofdstuk 5
DE HOEVEL EN DE KJZRCK
Deze herdgang omvatte meer dan de Heuvel zeK Ook de wijde omgeving van de kerk
aan de Oude Markt maakte er deel van uit. De grenzen van deze herdgang kunnen
ongeveer als volgt worden aangegeven,
0 in het oosten: de Goudenregenstraat, vandaar een lijn naar de Dunantstraat, deze
straat, en de LanuemtraaL Beide laatste straten werden in de 16e eeuw die
Donckemfraet llssl genoemd; in het oosten grensde de herdgang aan Eijndthoven
I178 I en Loven I474 I.
0 In het noorden: de Poststraat vanaf de Langestraat en de Karrestraat, De Poststraat
en de Karrestraat zijn restanten van een tweede Donckerstmt JlSSI,die vanaf de
Noordhoekring naar de splitsing Koestraat-Edotsestraat liep, en zo de
noordgrens (deels de Schijve 16101 en de VeZthven 1673 I) van de herdgang vormde.
In het westen de Langestraat, het westelijk deel van de Hewelstraat, waaraan de
Ned. Hervormde kerk ligt, de Zomerstraat en Trouwlaan tot de Nieuwstraat, d.w.2.
begrensd door die Schijve en CoweZschestraet 1124 I.
Ten slotte in het zuiden N~uwstraat,Varkensmarkt, Primus van Gilsstraat,
Stevemdsestraat en Vendeliersstraat, tot waar de Kruisvaardersstraat bij de
Piushaven uitkomt, maw. begrensd door die Juijipt I4031 en Oede I524I.

Wegen en paden in de Hoevel
Langs de Heuvel liep een grote verkeersweg, namelijk de oude Romeinse weg komende
van Alphen, nu geheten de Oude Tilburgse Baan,gaande over de Aesvoort bij Riel, de
Rklseweg, Generaal Winkelmanstraat, Laarstraat, Korvelseweg, Zomerstraat en
Hewelstraat. Vervolgens voerde ze via de Enschotsebaan, De Kraan, Houtsestraat en
Loonse-Molenstraat over Baardwijk naar Doeverea Van de Heuvel liep een andere
weg als Heerbaen of Heersb.aet 12671 verder door de St.-Josephstraat en de
Oisterwijksebaan naar Oisterwijk.
Een tweede grote weg komende van Turnhout-Poppel over Aarle langs de Regte
Heide, gaande van Goirle over de Oude Baan (nu grotendeels verdwenen) naar het
einde van de PoeZstruet 15601 op het zuidoostelijk einde van het Waem II-stadion.
Vandaar liep de weg naar de kruising Ringbaan-Zuid - Trouwlaan en zo verder naar
het Transvaalpleh, via Voltstraat en Piusstraat. Deze weg vormde het oostelijk deel van
de Heuvel en liep als grote weg via de Enschotsestraat door naar Enschot.
Ook kon men via de Koestraat, Hoefstraat en het voormalige Lijnsheike naar Loon op
Zand.
De Donckmfraet ll.581 kwam op Broekhoven uit. Dit zuidelijk gedeelte heette vroeger
de Beeksedijk en liep op het tra& van de Rorhoenstraat. In Brueckhoven I73 I kwamen
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de wegen uit Hilvarenbeek (de Ghem&jne Dijck 12041) en Diessen (Bacw Dr@k 1141)

uit, zodat men via de Donckemtruet op de Heuvel kon komen.
Van Moergestel uit kwam men via de
vandaar op de HeuveL

Copnmmstraer

11071 in de St. Josephstraat en

Op deze wijze vormde de Heuvel een kruispunt van heerwegen.
Andere straten in de herdgang die Home1 warex
* De C‘m@mraet 11421. Er zijn twee mijsstraten achter die Hmel, nL de kruising
Hoogvensestraat-Lanciersstraat en de kruising Enschotsestraat met de
Lovensestraat.
het MoZenstraetke I5Oll, nu Tkolistraat, dat van de Heuvel Via Enthoven en
Lovensestraat naar de Velthovense Molen liep.
Een onbenoemde straat liep van de Heuvel naar het Ven I677I., Dit is de huidige
Juliana van Stolbergstraat.
* Twee kerkstratex een &xhtraet 14151, nu Heuvelstraat, en de Kerehtruet 14151,
nu Nieuwhdstraat.
0 Het HoeveWaetlce 13481, zoals de Tuinstraat en de Poststraat-Telegraafstraat
werden genoemd. In de eerste helft van de 16e eeuw waren dit nog slechts
akkerpaden, evenals de Langestraat. Ook de Veemarktstraat bestond reeds als
onbenoemd akkerpad.
Verschillende straten heetten die Kixkwech 14191, mals de Oudedijk en de Oude
Markt. De Bisschop Zwijsenstraat heette &xMjck 14091. De Monumentstraat werd
Ketclypat 1414I genoemd en ook de nmrdzijde van het Stadhuisplein was vroeger een
pad en werd als kxkpat aangeduid.

De h o n i n g van die Hoevel
Heuvel en kerk vormden samen het dichtst bewoonde deel van het zestiende-eeuwse
Tilburg. De Heuvel is ontstaan op een knrising van grote wegen, bovendien lag sin& de
l2e eeuw de kerk in deze buurt. Dit alles heeft de Heuvel zijn centnunfunctie gegeven.
Doch dit wil gee&

=Ben dat de Heuvel in zijn geheel al rondom volledig bewoond

was; zeker niet! De oostzijde was geheel onbewoond, en werd nog gevormd door de
‘gemeijnt’, waarin zich leemputten bevonden.
Aan de westzi..de stonden huizen, vanaf de Heuvelstraat tot aan de Koestraat. Op de
hoek van de Heuvelstraat stand, in de periode waarop dit ondemek betrekking heeft,
een huis dat eigendom was van Laureijs Henrick Zwijsen, toen president-schepen. Op
de tekening van Jhr. Mr. D.T. Gevers van Endegeest is dit het meest linkse huis, dat er
nog duidelijk 16e-eeuws uitziet. Daarnaast op de Heuvel stond een huis dat
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toebehoorde aan Jan Goyaert Robben, vervolgens een huis dat door de erven van
Willem Pijlijsers verkocht werd aan Jan en Joest Heijmericks?
Hiernaast stond de Herberg Inden Hart 1312 I van Schout Jan IJewaens vanden Hovel en
ten slotte op de hoek van de Tuinstraat de gebouwen van de Hoeve van Tongerlo op de
Heuvel, de Home aenden Hovel 1341I, die Jan Jan Lambrecht van Boerden gepacht
had, nadat zijn vader Jan Lambrechts van Boerden eerder reeds pachter was geweest.
Deze Jan van Boerden werd ook we1 Jan Lambrechts of Jan Lemmens genoemd.
Aan de andere zijde van de Tuinstraat lag de Herberg inden WZdernun 13l.51 van Jan
Aert Smits. Bij deze herberg lag nog een klein huisje, genaamd dat Buerhn 182 I, wat
‘klein huisje’ betekent. Daarnaast woonde Robrecht Goyaert Robben, dan Jan Jan
Crillaerts en op de hoek van de Telegraafstraat Margriet de weduwe van Adriaen
Buckincks.

De herberg heeft eeuwenlang een belangrijke plaats ingenomen in liet dorpsleven van
alledag. Elk zich respecterend dorp bezat er we1 d e l e . De herberg vervulde de rol van
ontmoetingsplaats voor de dorpsgemeenschap, die veel meer dan tegenwoordig een
gevoel van saamhorigheid demonstreerde. De vele dorpsherbergen waren kleim en
weinig luxueus ingericht. De meeste herbergiers oefenden nog een tweede beroep uit en
dreven de herberg slechts als bijverdienste.
Ten noorden van de Telegraafstraat aan de Heuvel stond het huis van Jan Wouter van
Aesvoert; het perceel daarnaast was van Aert Marcelis van Vessem. We weten niet
zeker of daar een huis op stond. Vervolgens kwam het huis dat Anthonk Willem de
Bruijn aan Jan zijn mon verkocht in 1543. Daarachter stond een klein huisje aan de
Donckers&aet waar Anthonk met zijn vrouw woonde.
We zijn nu m langzamerhand in de omgeving van de Kbesfraet I422 I aanbeland met het
huis van Melis Peter Meeus, en op de hoek van de Donckemtrwt l15Sal land dat
eigendom was van Jan Aert Smits.

Aan het begin van de Koestraet heeft Berthout Jasper Back een huis en vinden we bezit
van Claeus vanden Laer en de Abdij van Tongerlo.

Aan de zuidzijde van de Heuvel wonen dan Dympna, dochter van Jannis Back
n
,Dierck
(skters, priester), Anthonk en Willem van Broeckhoven, Jan Jan van a
Willem Bogaers, de priester Jan Boon en de priester heer Jan Back.
Op de Korte Hewel, in de volksmond de benaming voor het gedeelte tussen de Heuvel
en de splitsing Tivolistraat+t. Joseghstraat, vlnden we aan de zuidzijde bezit van Aert
van Vessem, Jan Claeus Thomaes de organkt, Peter Jan Smits en Peter Ghijsbrecht
Stevens. Aan de noordkant van de Korte Heuvel woonde Laureijs Jan Piers bij de
Leernskuijlen 14511
e

1 Zie afbeeldingop blz. 481.
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Op het driehoekige stuk tussen de St. Josephstraat, de Tivolistraat en de Dunantstraat
vinden we een huis met als eigenaar Adriaena Aert Jacop Melis en grond van Aert
Marcelis van Vessem.
De noordzijde van de Heuvelstraat was ook redelijk bebouwd. k e n de Poststraat en
de Tuinstraat lagen de akkers van de boerderij van Tongerlo aan de HeuveL Op de
hoek vande Heuvelstraat en de Juliana van Stolbergstraat, waar nu Modemagazijn Van
den Brekel gevestigd is, lag de herberg van de gewezen schout Adriaen Adriaen
Crillaerts. Deze herberg droeg de naam Inden Vos en&' C
13141. Ten zuiden
hiervan, bijna op het eind van de straat, lag een huis dat eigendom was van de
armenzorg, de Tafel van de Heilige Geest.
In tegenstelling tot aan de noordzijde van de Heuvektraat bevonden zich aan de
zuidzijde daarvan veel minder woningea Er stonden weliswaar wat huizen tussen de
Heuvektraat en het huidige Stadhukplein, nL tussen de Monumentstraat en de vroegere
Pleinstraat. Het gebied tussen de Oude Markt en Monumentstraat was al volgebouwd
Verder lag er in het gebied tussen de kerk en de herberg Indm Vos en& Craen, %n
grote boerenhoeve, die in twee helften werd opgedeeld M de dood in 1535, van Jan
Beerijs Eelkens, wiens eigendom ze was. De oostelijke helft verviel aan zijn schoonzoon
Jan Jan Mijs, man van Lijsbeth Jan Beerijs Eelkens, en het westeli. deel h a m toe aan
Jan Aert Reijnbouts als man van Jenneke Berijs Eelkens. Ten zuiden van het deel dat
toegevallen was aan Jan Jan Mijs was de heide van het Kerckven 14161 gelegea Aan
het deel van Jan Aert Reijnbouts, gelegen aan die Kimkhofmuer 1412 I,grensde in het
d e n , behalve het voornoemde lGmkven, ook nog een hoeve van Jan Goyaerts,
gelegen op de hoek van de Bisschop Zwijsenstraat.
Het stuk van de Bisschop Zwijsenstraat tussen de kerk en de Varkensmarkt-Primus van
Gilsstraat bestond indertijd nog niet, zij werd pas in 1668 aangelegd op het track van
een reeds bestaand pad. De straat heette toen de N i w e n Dyk. De weg in de richting
Hilvarenbeek liep kennelijk oorspronkelijk over de Oudedijk. Met enige goede wil
kunnen we het track van de Oudedijk doortrekken over de Hoogtestraat en de
Radiostraat. Deze laatste straat vormde het begin van de vroegere HetjZige Eqckstruet,
die op haar beurt weer aansloot op de Ghemetjne Dijck.
Rond de kerk, die indertijd op de plaats stond van de huidige Heikese kerk, lag de
&rch&uer 1412 I,die het kerkhoc dat toen nog rond de kerk gelegen was, omsloot.
Er werd niet alleen in de kerk zelf begraven, blijkens het testament van Laureijs Peter
Verschueren, maar ook op het kerkhof? De graven op het kerkhof werden ook toen al
voorzien van een grafmonument. Zo moesten bi.oorbeeld Henrick Gherit Smolders en
zijn drie mnen Pauwels, Gherit en Peter, die tijdens een ruzie Cornelis Laureijs Elen
Mutsaerts hadden gedood, als schuldigen op &ens graf een grafkrois zetten:

2
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[GATR2826f-7f (154011: Hij wenst begraven te wonlen in de kerk van Tiibwg, naast zijn zusters aan
de noordzijde van het Sit-Anna altaar.

Item noch sulIen die voers- misdadighe ter eewige memorie doen setten een i j s m cruijs
opt gr& vanden dooden, ghestofieert ende na den mtscijn vanden m i j s &t opt gmft
staet tot liIboxh van Henrick Mathiis Beerthen soen, beheIteIijck dutten steen off &n voet
vanden cruijs iwch eens soe swam sal sijn ah den steen vanden vom. HanricJa uuijs,
dwekk men setten sal fussen dit en& St Jmzsmisse inden somer naestcomende?
Evenu, lag in de kerk op het graf van priester Willem Wdem Huij%en, gedood door
Michiel en C o ~ l i smnen
,
van Ghijsbrecht die Waghemaker:
een sexk lanck si@& vi# wet en& iirie voet breet (...) en& hijer op salI ghehouwen sijn
een trelck metten naem van Hem WijIlem Aiester salig gedachte?

Rond 1430 was men begonnen met de bouw van een nieuwe kerk ter vervanging van
een ouder kerkje? Dit oude kerkje, dat door Giselbert I van Tilburg rond 1150 was
gebouwd, was aan drie zijden omsloten door het Goet ter Rijt 12161. Dit betekent dat
het op (de) pond van het goed stond. Deze grotere kerk bevatte mjnstens 14 altaren,
waarvan een deel in de kapellen aan de zuidzijde van de kerk tussen de westgevel en de
zuiderzijbeuk stonden. De naam Hmkese kerk voor de kerk op de Oude Markt is niet de
oorspronkelijke. Het Heike was het deel van het Akckven bij de Primus van Gilsstraat,
waar in de 18e eeuw de schuurkerk stond en deze heette de Heikese kerk. Toen de
katholieke parochie de oude kerk aan de Markt in 1826 weer in bezit kreeg ging met de
verhuizing uit de schuurkerk ook de naam mee over op de huidige Heikese kerk.
Smulders merkt op in zijn beschrjving van Tjlburg rond 1450:
De m a r - bestond nog niet, rondom de kerk stonden geen huizen; er lagen maur enkele
akker.6

Nauwelijks een eeuw later blijkt de latere Oude Markt aan beide zijden, tussen kerk en
Heuvelstraat, al geheel volgebouwd. Ten d e n van de kerk stonden in het geheel geen
huizen. Tegenover de kerk aan de kerkhohuur stond de dorpsschooL Aaneensluitende
bebouwing was er ook in het zuidelijk deel van de latere Nieuwlandstraat; dit gebied
echter behoorde tot de Schijf.
Er stonden eveneens huizen aan beide zijden van de Heuvektraat tussen Oude Markt
en Nieuwlandstraat, vroeger ook Zomerstraat geheten.

t
.[GAT R271:71@-73r" (1521)J
3 Zoenbrief van 9 januari 1522, u

4 Zoenbrief van 8 juni 1526,[GAT R273:8P-W (U25)].
5 Steijns, G.J.W., Tiiburg als parochie van Tongerlo l232-1832', in: TiZb~ug,tijdschririftvow gad&*,
monumrmten en culaun,jrg. 2 (1984), no. 3,blz. 6-9 (Themummer Norbertijnen 1134-1984).
Bij&ugen, uitgave van de Heemkundekring Tiborch, jrg
6 Smdders, F.W., Tilburg in 1450', in:H-ck
2 (1971), no. 3;jrg. 3 (1972), no. 1 9 en 3; en in:Acamt TWibwgk (idem), jrg 4 (1973), no. 1, en jrg. 5
(1974), nos. 1 2 en 4.
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Veldmimen in de herdgang de Hoevel
De herdgang de Hoevel is niet rijk aan veldnamea De oorzaak daarvan is gelegen in de
&&e bebowing, het grote akkercomplex van de Hoeve vmz Tongerlo 1341I en de
aangrenzende ‘gemeijnt‘.
Veel huizen hier moeten een naam gehad hebben, maar ze zijn niet vermeld in de
uvielrechtelijke akten tussen 1530 en 1550. Enkele namen van huizen op de Heuvel
hebben we al genoemd, mak
de herberg Inden I;yildemun 13151 op de Heuvel ten noorden van de Tuinstraat, in
de 16e eeuw dat Hoevelstmetkz 13481 geheten, samen met een klein huis, dat
Buerken 1821;
de herberg Inden H m 131.21 ,zuid van de Tongerlose Hoef I660I;
0 de herberg litden Vos ende Craen I314I,gelegen op de hoek van de Reuvelstraat en
Juliana van Stolbergstraat, waar nu Modemagazijn Van den Brekelsgevestigd is.
De lindeboom op de Heuvel wordt ook niet in de door om gelezen akten betreffende
de periode 1530-1550 vermeld, wat geenszins wil -en,
dat deze boom daar nog niet
stond.
De Hoeve aan de Hovel 13411 of Tongerlose Hoef 16611 was gelegen tussen
Heuvel-Tuinstraat, Langestraat en Poststraat-Telegraafstraat. De gebouwen van de
boerderij lagen op de zuidzijde van de Tuinstraat, hoek HeuveL
De oostzijde van de Heuvel was nog geheel ‘gemeijnt’ tot aan Enthoven toe. Hierjn
lagen die Leernskuijlen 14511. Tussen de Molembwt 1501[,nu Tivolistraat, en de
Heerstmet 12671, nu St. Josephstraat, lag een stuk land genaamd dat Pijpenhoofdke
15571. Het naamsdeel ‘h00fdke7is ontstaan uit ‘hoveke’ = kleine hoeve.

Aan de Cmyssiraet 11421, ter hoogte van het Rozenpleii lag een akker met de naam
dat Hovelbmhtken I382I. Verder was d e s ten zuiden van de Heuvel gemeenschappelijke heide, tot aan Oerle toe, genaamd het Ven I677 1. Tot M de lpIeede Wereldoorlog
werd het voormalige Piusplein het Ven genoemd. Ook de Hoogvensestraat ontleent haar
naam aan het Vea Deze naam had niets van doen met een waterplas of k d ‘Ven’
betekende in de 16e eeuw niets anders dan grassige Wide of woest grasland.
De oostgrens van de herdgang werd gevormd door de Donckmiraet IUSI, nu
Dunantstraat en Lanciersstraat, tot waar de Stevenzandsestraat bij de Piushaven in de
Kruisvaardersstraat, het verlengde van de Donckersb.aet, uitkwam. De Stevenzandsestraat heette in de 16e eeuw die Voe&traet 16991 en in de 15e eeuw ook die Nustraet
(zie: 16981). De naam NWaet betekende niet W1euwstraat7, maar ‘straat bij of door
een Nu’, een laaggelegen kale heide (zie: 15D1). Vergelijk het ne. nude = ‘kaal’ of
‘naakt’. Iets ten noorden van de samenkomst van Donckmstraet en Nustraet kruiste de
Korvelse waterloop’ de Doncknlraet en daar lag een Voert 16971, een doorwaadbare

7 Zie hoofdstuk 3, ’De Tiburgse waterlopen’.
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plaats door de beek of waterlaat. Hierom werd de Stevenzandsestraat ook we1 die
V&m%r& genoemd. Bij deze voort lag een akker genaamd die Vbmtacker 1698I,
waarop een timmering stond, een huis, sehuur of stal. Ten oosten van de Doncliemtrmt
lag ook weer ‘gemijnt’, waarop het vee weidde. Daarom hing er bij de Voat een hek,
het Vbmtveecken 1700I, o m het vee te beletten op de akkers te komen. Op de hoek van
de Voertstrmt en de Doncikm?mt bij het Voemteeccka stond een huis genaamd die
Scmpsko@ I 604I.
Zeals reeds vermeld lag ten zuiden van de Heuvelstraat, tussen de Monumentstraat en
de herberg Inden Vos en& C m n een grote hoeve die toebehoord had aan wijlen Jan
Berjjs Eelkern. De zuidgrens van deze hoeve werd gevormd door een onbenoemd pad
tussen de kerk en het latere Piuspleii lopende over het track van wat nu Stadhuisplein
en Emmastraat zijn. Vanaf dit pad tot aan de Primus van Gktraat strekte zich de
‘gemeijnt’ het Kerckven 14161 uit. De Heuvelstraat heette destijds die Kercksaat l4l.51.

Bijna muden wij het belangrijkste toponiem vergeten: d e H m e l 13461 of die Hovel
1381 1. De Heuvel ligt iets hoger, wat duidelijk te zien is wanneer men van de Heuvel
de Juliana van Stolbergstraat in kijkt. Het ligt voor de hand om aan te nemen dat de
naam die HoeveZ verband houdt met het woord heuvel. De besIist oudere naam die
Hovel doet echter eerder vermoeden, dat de naam samenhangt met hoeve of hof, nl.
een verzameling boerderijea h e r s ook Korvel werd in 1440 aangeduid als HoveZ en
in Goirle werd elke groep huizen in een buurtschp een gebuerhovel genoemd.
Daarnaast staat het feit dat in Tilburg elke verhevenheid met berg werd aangeduid en
niet met harvel.
De Kerck 14071 was rond 1150 door de oudst bekende heer van Tilburg, Giselbert I,
gebouwd op het Goet tm Rijt I343 I, als een eigen kerk, een soort hofkapeL Later is dit
kerkje in handen gekomen van de parochie van Tilburg, die eerder vermoedelijk een
kerkje bezat, geheten de Bedbuer 1161 in de Schijve.” In ruil hiervoor d e n de
Giselberten de tiend verkregen hebben en het patronaatsrecht, dw.z. het recht om
iemand voor te dragen als pastoor. Hun erfgemmen droegen tussen 1230 en 1250 hun
tiend- en patronaatsrecht aan de hertog van Brabant, Hendrik 11, over, die ze op zijn
beurt aan de Abdij van Tongerlo schonk. De h e i i e Norbertus had de orde der
Norbertijnen rond 1126 speciaal gesticht ten behoeve van beter parochiewerk dan door
de in die tijd meestal slecht opgeleide wereldheren werd gedaaa Het is dan ook zeer
opvallend, dat de Norbertijnen in Tilburg zelf geen ziehrg uitoefenden, maar alleen
maar administratief toezicht hielden door middel van een Persoen. Het eigenlijke
parochiewerk bleef gedaan worden door wereldherea Dit kan alleen verklaard worden
doordat in Tilburg al heel lang een eigen parochiebeheer met kerk bestond, nl. de
voornoemde Bedbuer. Pas op het eind van de 16e eeuw, met de komst van een
Tilburger, Nimlaas Mutsaerts, als persoen, later abt van Tongerlo, werd de persoen ook
echt pastoor, in die roerige tijden van de opstand tegen Spanje, het opdringen van het
Calvinisme en de Contra-Reformatie van de Katholieke Kerk.

8
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Giselbert I had het Goet ter Rijt verkregen door zijn huwelijk met Alaysa van BoxteL
Later blijkt dat een deel van het Goet ter Rijt Boxtels bezit was gebleveq een ander
deel was bezit van de heer van Gageldonk. Een derde deel ten slotte kwam in het bezit
van Ghiselbert Bac? Zo bezat jonker Dierck Gherit Back als leenman de bij het goed
behorende hoeve, de Hoeve fer Rijf 1343I, welke gelegen was in het zuidelijk deel van
het goed, namelijk tussen Kloosterstraat, Oudedijk, NEuwstraat en dan Trouwlaan en
Korvelseweg, mogelijk Nieuwstraat-Komekweg. Aert van Loep', ook Aert Marcelis
van Vessem geheten, had het deel van het goed in leen dat lag tussen de latere
Oudedijk en Bisschop Zwijsenstraat, vanaf de kerk tot aan de Varkensmarkt. Mak bij
deze Leenacker van A& van Loet 14531 stond de Sinter CIaeUs Stock 16191,
hoogstwaarschijnlijk in de bum$ van de Oude Kerkstraat. Gezien de naam van een weg
van het huis in Broekhoven van Van Coulster mar de huidige Radiostraat, de Heilige
Eijchfmet 12861, voorheen het Oude Beeksepad, was de= 'stock' een -heiligenbeeld
tegen een ejkeboom. Vergelijk hiermee de benaming Heilige Eik bij Spoordonk.
Bij de kerk lag ook het Leenland van GhijsberfJan Laureijs alias Wagemahw I456I, als
deel van hetzelfde Goet ter Rijt. Daar bezat ook Cornelis Peter Berijs Eelkens een stuk
land genaamd &at Leemhmke I454 1. Ten slotte &e
ook de H w e van Luik I344 I,
genoemd in [GAT ~281:39r' (E%)],deel uit van dit aloude goe& Het Goet ter Rijt zelf
lijkt ons o d o t e n te zijn geweest door Heuvelstraat, Korvelseweg en Trouwlaan,
Nieuwstraat en Varkensmarkt, Bisschop Zwijsenstraat en Monumentstraat. Nu is op
een deel daarvan een stadspark het m u mooi zijn dit park te vernoemen naar het Goet
ter Riet.
Een ander leengoed bij de kerk, het Leengoed van Laumjs Jan Back 14551 had als
belending zijn huis aan de straat en het Convent van Tongerlo. zijn huis moet gelegen
hebben aan de Langestraat; daaraehter lag het leengoed, dat leenroerig was aan de
Graa€ van Nassau, de heer van Breda [GAT R29&112v'-1Ur' (ES2)]. Ten slotte lag bij de
kerk mast het Convent van Tongerlo een akker geheten de Eelken Acker I1731. Deze
akker moet in de buurt van de huidige Tuinstraat gezocht worden.

9
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Hoofdstuk 6
CORVEL EN LAER
De herdgang Corvel ll2Ol behoort ongetwijfeld tot de oudst bewoonde delen van de
stad. De naamsverklaring heeft altijd al veel problemen opgeleverd De beste verklaring
lijkt ons Hovel bij een curtii, d.wz ‘curt(&) hovel’ > Corthovel > Corhovel > CorveL
Nog in 1511 (ast) werd gesproken van die Hovel van Corvel [GAT~262:13r*(uio)].Een
‘hovel’ dient te worden gezien ah een verzameling boerenwoningen. Een Curtis was in
de Frankische periode een omheind domein met woning (sala) van een gootgrondbe
zitter. Naast zo’n landgoed bezat de eigenaar ook horigen, mancipi, die de grond van
de heer bewerkten. Daarnaast beteelden ze ook voor zichzelf soms pei-soonlijk bezit,
doch gewoonlijk gemeenschappelijke akkers. Hun huizen stonden .bij elkaar in een
‘hovel’.
Op Korvel zijn alle d e n aanwezig die op een voormalige curtis met sala lijken te
wijzen, zoak
* een Loo I471I, een hooggelegen bosje, dat gemalckelijk gerooid kon wordeq
een Laer 14241, een intensief benut bos, waar men onder andere de varkens liet
lopen die zich voedden met eikels en andere bomchteq
* de Pod 15581, lage weilanden, die vaak onder water stonden, en een waterlaat met
dezelfde naam, die later de Korvelse waterloop zal heten. Hier kon gehooid worden.
Bij het h e r liep (en loopt nog) de waterlaat de Katsbogte met beemden en graslanden.
De grenzen van de herdgang Corvel en Laer zijn wat moeilijk aan te geven. In elk geval
werd de zuidgcens met Goirle gevormd door de Katsbogte, vanaf de gens met Riel tot
aan het Goolsepad nabij het Moller-Instituut. Vandaar een stuk van dit pad, een deel
van de Stappegoorweg en de Trouwlaan tot het LieveVrouweplein in het oosten. In het
noordwesten en westen de Capucijnenstraat, die de grens met de Schijve I610 I vormde,
de percelen ten westen van het Korvelplein en de Laarstraat, ongeveer het
Rooseveltplein, Ringbaan-West, Blaakweg vanhier de A58 tot aan het voormalig Bels
Lijnfje en vandaar tot aan de eerder genoemde gens met Goirle.
Wegen en paden in Corvel en h e r
De herdgang kende een groot aantal wegen, maar de meeste waren onbenoemd. De
voornaamste straat was natuurlijk de Corvelschavech 11231 of die CorveZschestraet
1124I, o m huidige Korvelseweg.
De Trouwlaan bestond ook a&maar was onbenoemd. Ze liep helemaal door tot aan de
Katsbogte en de Bakertand in Goirle.
De huidige Capucijnenstraat was tussen de Qiepenstraat, die destijds die Achtmte
Cmijwech I143I werd genoemd, tot de M o Z e a e t 1500 I, nu Paterstraat, nog maar een
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akkerpad. Van de Molensbiaef af tot aan het Lieve-Vrouweplein droeg ze reeds de
benaming straat, hoewel ze niet verhard was. Geen enkele straat in Tilburg was in die
tijd verhard.
Ook de Hesperenstraat, de Niemtraat en de Korveldwarsstraat bestonden al, eveneens
nog onbenaamd. Mogelijk werd de Hesperenstraat ook Mokns&aet genoemd. Verder
droegen ook de chtistiaan Huygensstraat en Oerlesestraat geen naam.

Wat nu Tafelbergstraat beet, was vroeger de PoeZn?aet 15601. Het is jammer dat deze
historkche naam niet is aangehouden. Op de plaats waar nu de Tafelbergstraat en de
Generaal Smutslaan samenkomen, liep een strw*e naar het huidige Laurens
Kosterplein. Dit straatje heette vroeger VZeugeZsiruut. Voorbij het eerder gememde
kruispunt maakte de PoeZn?aet een bochtje naar het zuidwesten en liep ze M ongeveer
100 m weer zuidwaarts tot de zuidwestelijke tribune van het W&m H-stadion. Hier
mondde ze uit in de weg naar Goirle, de Heentraet of Heerweuh 12671, die het
verlengde was van de huidige Voltstraat-Trans-vaalstraat en (ongeveer) doorliep naar
de knrising Trouwlaan - Ringbaan-Zuid. Vandaar liep deze naar het einde van de
Poelsiraet, en vervolgens naar de Goirleseweg ter hoogte van de toegangsweg naar de
Stadssporthal; van dat punt af volgde ze de Goirleseweg tot aan de gens met Goirle,
waar ze de Katsbogte kruiste bij de Conincxvoert 110sI.
De naam Conincxvoe?t duidt op een voorde, d.w.2. een doorwaadbare plaats, w e b op
deze plaats of wellicht op de kruising van de Trouwlaan met de Katsbogte gelegen
heeft.
Voorbij de gens met Goirle bestond de huidige Goirleseweg nog niet; de Heersiraet
volgde in plaats daarvan de oude Bam, ver achter V i Blanca om, en voerde naar de
Brem in Goirle, ongeveer ter hoogte waar nu de knrising van de Blaakweg met de
Wersebaan in Goirle is.
Op het Korvelplein kwamen de Vorste Cruijswech I144 I, nu Korenbloemstraat geheten,
en de BercMjck 1221 uit. De Laarstraat en de Generaal W h h a n s t r a a t heetten
gezamedijk &t Laer 1 4 4 1 en werden ook we1 Heerstraet genoemd. Ze zijn een deel
van de oude Romeinse weg van Alphen naar Tiiurg: Een d e r deel daarvan, de
Rielseweg, is nu vrijWel geheel verdwenen. Deze liep van de Generaal Winkehanstraat
met een flauwe bocht naar het viaduct over de A58, de Blaakweg en verder over de
Joke Smitweg in industrieterrein de Katsbogte naar het restant van de Rielseweg. Daar
waar zich nu de J. Asselberpveg bevhdt, lag ongeveer het BoogstrMe, dat in de 16e
eeuw nog onbenoemd is. Dit straatje begon bij de Rielseweg nabij de verzorgingsflat
Het Laar en liep met een boog, vandaar de naam, terug naar de Rielseweg tot bij het
kruispunt Saal van Zwanenberg- en J. Asselbergsweg.
Ter hoogte van de Generaal Barberstraat liep eveneens een weggetje naar het viaduct
over de Goirleseweg, vroeger Galgestraat geheten, in de 16e eeuw eenvoudigweg

1 Zie hmfdstuk 4, 'Die Schijve.
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voetpad naur Goirle genoemd. Tussen dit pad en de Poeksaaet liep de Scheijtsteeghde
1606I,net over de noordelijke tribune van het stadion, over het huidige Galgenpad Een
zijweg hiervan was die Gmenenwech 12331, die praktkh op het tra& van de huidige
Goirleseweg liep. Langs de Katsbogte liep van het &de van de Galgstraat e m weg
over het tra& van de huidige straat Wbogte. Mogelijk was dit de Heijsmt 1279,
3031.

In de omgeving van de kruising Blaakweg en A58 liep nog een viertal wegen of paden
naar de Katsbogte. Met een ervan kan ook de H e i j a t bedoeld zijn, vermoedelijk het
pad dat van de Joke Smitweg naar de Katsbogte liep. De Tmsengr@ 1662I moet hier
ook ergens gelegen hebbea

De ve1dnamen
Vanzelfsprekend is de belangcijkste veldnaam die van CorveZ llZO( zelf, m a n de
mogelijke verklaring reeds is gegeven. hi het hart van de herdgang, aan het Korvelpleh,
bevond zich de herberg In& Hdfl Mizen 1313I , op de hoek van de Berkdijksestraat en
de Laarstraat. Henrick Jan die Wagemaker was de eigenaar hiervan. Op de andere
hoek van de Berkdijksestraat met het Korvelplein lag het goed van wijlen Peter
Crillaerts. In 1542 droeg diem weduwe, J e m k e Goyaert Hessels, haar bezit over aan
haar kinderen, te weten aan haar zoon Pauwels de &de Stede 15421 met huis, hof,
schuur en schaapskooi; aan haar zoon Cornelk h a m de Nieuwe Stede I511I met schop
en varkenskooien, gelegen mast de Oude Stede. De oude moeder kreeg een kamer in
de Oude Stede mast de straat met 3 roeden hof, waarin een noteboom stond en een
'Ermgaerd' appelboom in de Heijl van Balen ste& 1283 1, die aan de Berckdjck 122 I lag.
Achter de Oude en de Nieuwe Stede lag de Avenbraeck llll, die al tot de Schipe
I610I gerekend werd.2
Aan de ooshijde van het Korvelpleii stond een huis genaamd die Moeck I491I ,waarbij
een smidse hoorde. Op de hoek van twee straten in Korvel lag een stuk land genaamd
de &de H a I536I. Aan het Korvelplein stonden wel meer h e n , maar deze zijn niet
benoemd

Huizen stonden er ook aan de Corvekchenwech 1l23(,al zijn deze evenmin benaamd.
Een molen genaamd de Corvelschen Moelen 1122 I of die FEjntmoelen van Corvel 1718I
droeg weliswaar de naam van de herdgang, doch stond niet in Kmel, maar in die
Schifie bij Corvel?

2 Z e hoofdstuk 4, 'Die Schijve'.

3 Ibidem
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Er liepen verschillende straten of (akker)paden naar de molen, die allemaal m o l e ~ t
werden genoemd, mals de Paterstraat, Capucijnenstraat en Hesperenstraat. Aan 66n
zo’n Molenstraet l500l hing een hek genaamd Hecken bij Lijnke Beerten 12601,
waarschijnlijk aan de huidige Capuujnenstraat.
Ergens op Korvel bevond zich ook een Rosmoelen 15941, maar waar ongeveer is helaas
niet aangegeven. Vermoedelijk lag ze aan de huidige Trouwlaan. Daar lag in elk geval
het Juetke Huijben Wdjke 1402I.
Ten d e n van het Korvelplein lag dat Loo 1471I, tussen Laarstraat en Tafelbergstraat
tot en m t het terrein van Textielfabriek Van Puijenbroek. Hier lag de Looacker I472 I
aan de Poelstraet. Deze Looacker was e m akker met daarop of in de nabijheid daarvan
een bosje, dat mogelijk overgebleven was van de vroegere meer uitgestrekte bossea
Het hele gebied dat Loo bestond trouwens zowel uit weiland met’schaarbos als
akkerland met houtbos.
Westelijk van de Poelstraet I560 1 lag de Poel 1558I D
it was een weidegebied dat vaak
onder water stond. Hier ontsprongen twee waterlopen, de &n de Poel geheten, verder
stroomafwaarts bij het Goet ter Rijt 12161 de ‘rijt, genoemd, hetgeen niets anders wil
zeggen dan waterloop, om uiteindelijk Xorvelse waterloop’ te gaan heten. De tweede
waterloop, die in de Poel ontsprong, was de Oerlese waterloop? Aan de Poelsiraet
alhier lagen de Backen Dries I 12 I en de Poelacker I559 I.
.
)

Tussen het Loo en het voormalige Galgstrw-e lag het RijZaer 1581I dat eigenljk al
een deel was van het Laer I424 I waarin een akker lag genaamd die Hoghe Brake I359 I,
het Cannenlandt 11921 en de cannenacker 11911. Tussen de Heemtraet en datzelfde
Galgstraatje lag Heijn sBnrijnen Stede 1288I.

Waar de Scheijtsteeghdk in de Foelsiraet uiham, stond of hing het Smtsche Hecken
I602 I, ook genoernd het Heerhecken I263 I. Ten noorden van de Scheijtsteeghde aan de
Poelstraet lag de H m a c k e r 12591. Aan de andere zijde van dit pad lag de Bellick 1171,
waar nu het Stadion gelegen is. Het is zuiver toeval, dat het stadion, een afgesloten
ruimte, gelegen is op een stuk grond dat vroeger ook omheind was, hetgeen het
toponiem aanduidt. Ook lag hier de Bolck 156 I,wat echter dezelfde akker m u kunnen
zijn als de BeZZick, ofwel beide zijn een deel van een vroeger grotere omsloten akker. In
de buurt hiervan lagen meerdere akkers die d e de Bocht 1491 werden genoemd. Een
bocht is een uit heide ontgonnen akker omheind met een haag of houtwal. Omdat
meerdere akkers Bocht worden genoemd, is het zeer we1 mogelijk dat er oorspronkelijk
66n grote akker was ontgonnea Merk op dat hier vlak bij, aan de Tilburgseweg in
Goirle, nog H
‘ I& in de Bo&’ ligt. Als naam is de Bellick ouder dan de Bocht.

Aan weerszijden van de Katsbogte lag de gemeenschappelijke heide genaamd
ConinmueH 11081 vanaf het westelijk einde van het h e r tot aan de Stappegomg.
Tussen de Heenlraet 12571 en ConincmoeH lag de Corvel Acker It211 of Corvel

4
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Ackem, oorspronkelijk gemeenschappelijk akkerland. Hierin lagen de Mjeuwe Bocht
I514 I en de oude Bocht I532 1, oe-n
uit de heide, de Heijnjng Acker I298 I aan
de Heerstmet, de Venuccket 1683I, wat akker aan of in de heide betekent. Daarnaast een
akker de Rijt 15841, die Hoge Acker 13571, Jmnenacker 13991 en de Langen Acker
I432 I, de laatste eveneens aan de Heemtraet.

In Corvel Acker bij de Trouwlaan lagen de akkers genaamd het Bijlstuck 129a1, de
Kijnderbocht I421I, het M u g m e 1 1508I en de St-t
I638I.
Tussen de Gruenewech 12331 en de Hemsbaet lag het Zansche Landt 17331, waarin die
Santsche Acker I601I en het Cort AckerJce 1ll51. Bij het Santsche Hecken 1602 I lag een
stuk land de Hoek 1332 I en de Hoeckdcer I324 I. Beide akkers waren niet dezelfde.
Ten westen van het Loo en Gmel Ackmen lag dat Laer 14241. Dit is het gebied rond
de voormalige Rielseweg, lopende van de Laarstraat tot RieL’ In bet Laer lagen de
Laemche Ackmen I426 I, gelegen tussen de Rielseweg en de Katsbogte, ten westen van
het voormalige Galgstraatje. Net Rijlaer 15811 lag tussen het Galgstraatje en het Lou
en was een deel van het Laer.
Vooraan in het Laer, ten widen van de Generaal Wdelmanstraat lagen de Bijster
1311, kennelijk een slechte akker, de Binnenacker 1341 en bij het Rijlaer de
Cannenacker 191I. In de omgeving van het Rooseveltplein lag de Windacker I722 I.
De voormalige Boogstraat lag grotendeels op wat nu het Industrieterrein Het Lam is.
Hier lagen dat Bruijnenlmzdt 180I, het Ghielenlandt 1205 1, de Hoghe Braeck 1358 I, de
akker de Laer 14251, de Langhackem 14411, die Lege Acker 14571, dat Meijnenlandt
14871, de Oude T/lassart 15461 en de VerIoen Cost 16861. Deze laatste akker was
klaarblijkelijk niet zo renderend: alle kosten en moeite daaraan besteed waren verloren,
men kon er niet van leven.
Helemaal achter in het Laer in de buurt van Riel, lag een heideveld de Heyhua 12811.
Langs de Katsbogte lagen die Hdjningen 1295 I, een heide en weide aan de Heijshwt
1279 I, nog een heideveld genaamd die Heijningen 12% I en de Jorijs Hdjningen 14011.
De naam Heijningen duidt op een afscheiding, die de Katsbogte ook is, namelijk de
grens tussen Tilburg en Goirle. Iets oostelijk daarvan lag de ‘gemeijnt’ Coninavo&
I108 I, die al eerder is genoemd. Bij Coninmoert lagen de akker het Huogh Veldt I373 I
en de akker die Tussengruft I663I.

5
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Hoofdstuk 7
DE BERCgDIJCK
Wegen en paden in de Berckdijck
In tegenstelling tot de Hoevel 1346I, de Hmselt 1251I en Corvel 1120 I had de herdgang
de Berckdtjck 1221 een lintbebouwing. Hij bestond praktisch uit &in enkele straat,
waarvan de huidige Berkdijksestraat een restant is. De straat begon zoals nu nog bij het
Korvelplein en liep door tot de huidige Bredaseweg. Het laatste stuk van de oude Berkdijksestraat, gelegen tussen de Gilzerbaan en de Bredaseweg, bestaat nog onder de
naam Friezenlaan. Eve& de naam Tafelbergstraat in plaats van de oude historische
naam Poelstraet I560I ,is dit ook hier een misser in naamgeving.
,

Tot de Berckdtjck wordt soms ook de Bredaseweg gerekend. Deze weg is pas rond 1830
aangelegd (en is dus geen Napoleonsweg, zoals zo vaak wordt beweerd). Van de brug
over de Donge tot aan de Friezenlaan is deze weg gelegen op een oud track, in de
achttiende eeuw de Hulfense Dreejf geheten.' Op de kaart van Zjnen van 1760 zien we
de huidige Bredaseweg tussen de Donge en de Bmkdijck al ingetekend. Met Hulten
1392I werd niet het huidige kerkdorp van die naam bedoeld, maar Klein-Tilburg.
Tot de Berckdtjck werd eveneens gerekend de Scaepsdijck 16031, ook die Venstmet
16851 genoemd, die door de huidige Blaak liep. Deze straat diende bij benadering als
scheiding tussen de Berckdijck 122I en het Law 1424I en liep tot in het Ven of dat Fen
I678I, nu het deel van de Blaak tussen de Baroniebaan en ongeveer de Grebbe. Op de
topogrfiche kaart, blad 50F, uitgave 1980, is ten zuiden van de Gkrbaan nog het
Schaapsgoor aangegeven. Dit ven werd ook bij de Berckdijck gerekend.
Tegenover de Scaepsdijck la03I aan de noordzijde van de Berckdijck, ter hoogte van het
midden van de Burgemeester Beckersstraat, liep een straat, later Berkdijksezijstraat
geheten, via de kruking Ringbaan-West - Burgemeester Mutsaersstraat naar de
kruking Korenbloemstraat-Ruysdaelstraat, zodat men vandaar via de huidige Akkerstraat naar de molen op &we1 kon gaan.
De Tubantenstraat ligt eveneens op een oud track dat tot de Berckdtjck gerekend werd.
Deze straat maakte van 1900 tot 1968 deel uit van de Schuapstraat. In de wegenlegger
van 1872 heet dit gedeelte nog Bezkdtjk. De weg, die over het track van de Rorneinenstraat
naar de huidige Grevelingen liep, was eveneens een deel van de Schaapstraat. In 1872
heette dit deel nog Oude GalgesPaat. Dat was niet de plaats waar de ter dood veroor-

1 Videeling of sp&g
en keening van de tienden, door het g m e n kmd, het kapraer van Stsieter te
H&ar&
en de aba'ije of C o m W van Toiagerlo, over de HeerEywleid of parochie van Tilbo%
geheven wordende, 's-Hertogenbwh, 1778. Onder. vierde klamp van de tiende van het her.
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deelden terechtgesteld werden. Exemties werden op de Harvel gedaaa Als een ter
dood veroordeelde terechtgesteld was, werd hij niet begraven. De lijken werden in de
Galgstmat opgehangen hun Iighaem den vogelen ten pmij in de heijde gegeven, an&r ten
ampel? Vroeger liep er vanaf de Bredaseweg (ter hoogte van de huidige Burgemeester Jansenstraat) een pad naar de Berkdijksestraat (ter hoogte van de huidige
Burgemeester Vonk de Bohtraat). Dit pad, dat onbenaamd voorkomt in de wegenlegger van 1872, heette van 1900 tot 1909 MeZlpad. Daarna kreeg het pad de naam
Eerwin&nsmut. In 1959 kwam deze straat te vervallen.
Ten slotte liep de Gilzerbaan vroeger vanaf de BercMjck, en sinds 1961 vanaf de
Bredaseweg, naar Gilze.
Waterlopen
Van de BercMjck liepen enkele waterlopen de Blaak in, namelijk bij de huidige Van
Lennepstraat, de HeinsiusStraat en achter de Algemene Begraa@&ts aan de Gilzerbaan. De waterloop beginnende bij de Heiusiusstraat werd ook we1 de Leije l462al
genoemd. Hij was dus vergraven.
Bewoning en de veldnamen

Berken werden vaak gebruikt voor het aangeven van grensscheidingen. Het is zeer
aannemelijk, dat de Be&dijck de gens was tussen twee vroeg-middeleeuwse domeingoederen, namelijk het goed waartoe de Schijve I610 I behoorde en een goed bij Cowel

1w.

Oorspronkelijk was alleen het oostelijke deel tussen Cowel 1120 1 en Scaepsdijck I603I
bewoond. Op de kruising van de Scaqsdijck en de Bexkdjck (de kruising van de
Burgemeester Beckersstraat en de Burgemeester Damsstraat), bevond zich een draaiboom, in de schepenakten de Dreijboem 11671 genoemd. In de zestiende eeuw echter
worden al enkele huizen voorbij deze Dmj3oem vermeld, maar de meeste huizen
stonden tussen Cowel en & Dmj3oem. In de akten opgenomen in de civielrechtelijke
registers van 1530 tot 1550 zijn 40 huizen vermeld, die in het eerste stuk van de
Berclcdijck zijn gelegen, waarvan 20 aan de noordzijde, grenzende aan de Schijve 16101
en ook 20 huizen aan de zuidzijde.
Een van de bewoners, die aan weerszijden van de straat een huis bezat, ongeveer ter
hoogte van de Coba Pulskenslaan en de Staringstraat was Joest Berijs Eelkens, schepen
van Tilburg, overleden in de winter van W l 5 4 5 . In lU!Z van het Gemeentearchief
Tilburg had de secretaris van de Tilburgse schepenbank, Hendrik Laureijs ZWijsen,
aangetekend op het titelblak

2 Tmmmelen, J.RO., 'De Grwelijcke en& execrabele mood op Jan colornelis Maes (1736)', in:Acaun
Tfi-, jrg 6 (1975), no. 2/3, blz. 49.
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Septimus scabinoncm fuit Judacus Berisii E e h s , qui iter vmsus Hollandiam faciens
morbo c o m p m ibidem vita a%$mctusest et sepltuss.3

Waar hij in Holland is overleden weten wij niet, ook niet waarom hij daarheen reisde.
Hij was zeer gegoed, mals uit de erfdeling blijkt. Mogelijk was hij naast hereboer ook
textielhandelaar. In de buurt van Joest Berijs Eelkens aan de noordzijde van de straat
woonde Denijs Adriaen Mutsaerts, de vader van Nicolaes Mutsaerts. Deze Niwlaas was
pastoor van Tilburg in de woelige tijden van de Tachtigjarige Oorlog en we1 van 1570
tot 1591. Daarna werd hij verkozen tot abt van het klooster te Tongerlo, wat hij bleef
tot aan zijn dood op 17 oktober l608.
Voorbij de Dre@oem stonden minder h k n , ongeveer l8,tot aan de Vierwindenlaan;
de meeste huizen daar lagen echter net voorbij de Dreijboem.
Ten noorden van de Berckdijck, achter de huizen, was alleen maar akkerhd, gelegen in
die Schijve; aan de zuidzijde, achter de huizen tot aan de Scaepsdijck 16031, tussen
Berckdijck 1221 en Laer 14241,lagen hoofdzakelijk akkers, verder naar het westen ook
heidevelden in partidier bezit. Voorbij de Drei]%oem aan de kant van de Blaak lag
‘gemeijnt‘ (heide, grasvelden en woeste gronden), aan de kant van de Rijt 1583I waren
akkers en heidevelden, de laatste deels in partidier bezit deek ais ‘gemeijnt‘.
Omdat de herdgang de Berckdijck niet veel meer omvatte dan de straat met zijn directe
omgeving aan weerszijden (met een relatief wij dichte bebouwing), is de oogst aan
topoxxiemen niet erg grmt.
Bij Corvel aan de noordzijde van de Berckdijck lag Heijl van Bden Stede 1283I, reeds
genoemd bij hoofdstuk 6, ‘Corvel en Laer‘. Ten westen hiervan lag de Printhuge I567I
tussen de Berkdijksestraat en de Korenbloemstraat, oostelijk van de Frederik van
Eedenstraat. Verder daar mar het westen lag de Vekensche Akker 1669 I, tussen de
Berkdijksestraat en de Da Costastraat tegen de Ringbaan-West aan. Aan de overkant
van deze Ringbaan tussen de Burgemeester Mutsaersstraat en de Burgemeester Damsstraat lag Het M a l s t e Bosch (4901. Ten zuiden hieman, noord van de Berckdijck,
ongeveer tussen de Burgemeester Beckersstraat en de Burgemeester Mutsaersstraat lag
het Mettenveld I488I, een stuk pond in akkerland en weiland.
Op de hoek van de huidige Laarstraat en de Berkdijksestraat stond, mals reeds
vermeld, de herberg In die Hdff Maen 1313I van Hendrik Jan die Wagemaker. k e n
de Coba pulskenslaan en de Joost van de Mortelstraat lag de Oude Stede 1543 I van
Joest Berijs Eelkens. Ten zuiden hiervan lag het Groot Heijveldt 12201, ook eigendom
van Joest Berijs Eelkens, ongeveer daar waar nu het Rooseveltplein &DeDreijboem
11671 bij de Scaepsdijck 16031 moest voorkomen dat het vee, dat op de ‘gemeijnt’
geweid werd, op de akkers kwam. De reeds genoemde Vekensche Acker I669 I zal zijn
naam we1 aan deze draaiboorn ontleend hebben.

3 VerL: De zevendevan de schepenen was Joest Berijs Eelkern, die toen hij een xis maakte naar Holland,
door ziekte aangetast, aldaar is overleden en begraven.
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Kennelijk is het gebied ten westen van de draaiboom een latere OntgiMing.Daar echter
de ‘gemeijnt, in 1329 door de hertog van Brabant aan de inwoners van Tilburg was
verkocht, waarna deze niet meer ontgonnen mocht worden mnder toestemming van de
hertog, is de ontginning van het westelijk deel van de Bmkdijck we1 van v66r die
d
a
m
.
Net voorbij de Dre@oem lag een akkergebied de Bocht I471. Deze naam duidt duidelijk
op een uit heide ontgonnen en omheinde akker. De Venweg of Vkmtraet 1685I liep ten
zuidoosten van deze akker. De Bocht lag dus ten zuiden van het Burgemeester van de
Mortelplein. Op dit plein zelf lag de Gaenhoff 11921. De Bmde Acker 1661 lag bij de
Groen van Prinstererstraat. Hiernaast lag een akker genaamd de Vi# Lopemaet 16891,
die gezien zijn naam ongeveer 1hectare groot was. Meer zuidelijk van beide bovengenoemde akkers, zuidelijk van de Van &burg Stinunlaan, maar nog niet ih de huidige
Blaak, moet de WouterBeerten Acker 17251 gelegen hebben. Iets meer naar het westen,
u
r
t bij de
bij de Zouavenlaan heeft de Damenwker 13.591 gelegen en daar ip de h
Baron Van Lamsweerdelaan lag die Hoate 1336I , ook we1 genaamd die @de Hoate.
Naar deze hoeve is de familie Van den Hoeff genoemd, die hier als meest westelijke
bewoners van de Bezkdijck bezithgen had.
Verder westelijk van de Viirwindenlaan was d e s heide, ‘gemeijnt‘, aan weerszijden van
de Berckdijck.
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Hoofdstuk 8
DE RUT EN HET ZANDT
De herdgang de Rijt I583 I heeft z i . naam gekregen van een waterloop, de W& 17131.
Voor de loop van de We$, zie hoofdstuk 3 'De Tilburgse Waterlopen'.
Deze waterloop vormde de westgrens van de Rijt bij de De Regenboogstraat en verder
tot aan de Wandelboslaan Westelijk van deze waterloop liep een straat, de Hassmet
16951, van het begin van de Beukenstraat tot aan het fietstunneltje onder de RingbaanWest. Deze straat werd nu eens tot de Rijt gerekend, dan weer tot die Schipe 16101,
13161 en de
evenals het gebied begrensd door de %straet, de Boomstraat, de He+
Pmusstraat. De noordgrens van de herdgang, nu gevormd door de spoorlijn, was
voorheen ook de waterlaat de W@ 1713I, lopend ten zuiden van de Wandelboslaan.
De beek vormde hier de scheiding tussen hkt Zundt I730I en de Rijt. De westgrens was
vrij onbestemd. Ter hoogte van de Hogeschoollaan begon de gemeenschappelijke heide,
de 'gemeijnt'. In het d e n liep de gens van oost naar west langs het begin van de
waterlaat de W& van de De Regenboogstraat af, en van het begin van deze waterloop
in een rechte lijn naar de kruising Frankenlaan-Tubantenstraat en vandaar ongeveer
langs de Frankenlaan naar de Hogeschoollaan.

In de door om geraadpleegde stukken over de periode 1530-1550werd de Delmerweg
niet genoemd, noch het gebied waarnaar deze straat is vernoemd, ofschoon dit gebied
al we1 bestond onder de naam de Eelmeer.
Wegen en paden in de Rijt en het Zandt
De voornaamste straat in de Rijt was de Rijtstmet 1590I. Deze liep van de hoek Reitse
Hoevenstraat-Bokhamerstraat naar het midden van de Sportweg, vandaar naar de hoek
Merantistraat-Coromandelstraat; zij h a m bij de Loevesteinstraat uit op de Academielaan en liep hierover verder via de Vierwindenlaan en Tubantenstraat naar de
Bercluiijck 122I, nu Frieze~~laan.
Een tweede belangrijke straat was de Heijhtraet 12771, die van de Rijtsfraet over het
tra& van de Abdij van E g m d t r a a t naar de Conservatoriumlaan liep. Vandaar ging
ze in noordwestelijke richting naar de Eksterdreef en verder over de Reeshofdijk de
heide in. Vandaar de naam die Heijhtraet.
Andere straten waren die Hoeckstraet 1326I of die Hoechstraet I321I en het Enghstraetke I183I, van de Hoeckstraet naar de Rjtmaet lopende. Van de Heij&aet uit over het
Abdij van Rijnsburgplein ging een weg naar het noorden, het Zundt 17301 in, over de
Postelse-Hoeflaan tot aan Leemsfraet 1452I in het Zundt.
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Bewoning en veldnamen

De bewoning van de Rijt was geconcentreerd bij de H a d 13161, het Enghstraefke
11831, de Hmckstraet 13201 tot aan de Ringbaan-West en meer verspreid langs de
Rij-t
I5901, Ook stonden er enige woningen langs de HiijcWmet 1277I.
Een zekere Peter Denis Mutsaerts dreef al zeker in het begin van de zeventiende eeuw
een herberg met brouwerij ongeveer daar, waar nu Boerke Mutsaers staat. Dit deel
hoorde vroeger bij de Rijt. Namen van bewoners in de zestiende eeuw warex Mutsaerts, Leijten, Weijmers, Van Spaendonck, Smolders, Aerts, Van &I, Veramelvoort,
Vet en Van Beurden, namen die nu nog in Tilburg voorkomen. Op de hoek van de
Hemal en de Rijtstraet had een zekere Cornelis Huijk& Smitten een bromerij. Deze
Smittens werden ook genoemd: Betten, Diercks of De Bont.
Een van de voomaamste veldnamen, mast natuurlijk die Rijt, was*& Vellingh Hoeff
16711. Deze naam wil zeggex de hoeve van de familie of nakomelingen van Vel of
Vels. Deze naam 'Vel' k een bijnaam voor een tak van de familie Van Boerden. In een
akte van 19 februari 1538 ( u t ) wordt KatheEjn, dochter van Reijner Jan Reijnen, een
nakomelinge van de Reijnens van Broechoven, de vrouw genoemd van Cornelis Jan van
Boerden [GAT R284 fol. 38~.(l537)l. Maar in een akte van 11oktober W9 [GATR295 fot
1%' ( W g ) ] heet ze de vrouw van Cornelis Jan Vels. De Vellingh H o f l heeft gelegen
tussen de Prof. Cobbenhagenlaan en de Prof. Gimbr&relaan-KasteelCannestraat. Van
oost naar west lag ze tussen de Academielaan en de Hogeschoollaan. Deze hoeve is in
de Rijt een vrij vroege ontginning in de heide geweest.

In de Vellingh Hoeff lag een akker het Boechtke 154I ,uit te spreken als 'Buchtke7,bij de
Hogeschoollaan. Een Bocht is een uit heide ontgonnen en daarna omheinde akker,
Boechtke; verkleinwoord van Bocht (dat daarom in het Brabants een umlaut krijgt) is
dus een kleine Bocht.
Op de westkant van de Vellingh Hoeff lag een stuk grond in heide en akkerland
genaamd het Ven I681I,van oorsprong dus een grassige heide. Aan de Rijtsfmet lagen
in de zestiende eeuw o.a twee boerderijen, die eigendom waren van Cornelis Ariaen
Smolders, die Ou Stede I531I en die Mje Stede I5l3I. Als men zei: Cornelis Ariaen
Smolders, dan bedoelde men niet, dat de man twee voornamen had. Het betekende
Cornelis de zoon van Ariaen de Molenaar,
waarmee werd aangeduid, dat een van zijn voorvaderen het beroep van molenaar
uitgeoefend had.
Bij de Heistal 13161 lag een huis met erf en pond genaamd Gans HoofFll94al. Bij de
Hoeclidraet 13261 aan de kant van die Schijve 16101 hing een hek dat het vee, dat op de
heide geweid werd, van de akkers en van de weg moest houden. Het was genaamd het
Hoeckhecken 13251 of Coppenhecken 1109(, reeds genoemd in hoofdstuk 4: ?)ie
Schijve'. Dit hek moest onderhouden worden door de naburen die daar grond hadden.
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k e n de Rzjtstruet l5Wl en de Ringbaan-West ten noorden van de Prof.
GimbrGrelaan lag een akker genaamd die Bocht 153I, bij de Cederstraat lag een weide
met de naam de Bosch 1601, misschien zo genoemd naar het wilgenbos tussen de
Ringbaan en de De Regenboogstraat, die We@ I7l3I geheten.
Ter hoogte van de Beatrix Mavo bevond zich een akker genaamd Peter sBontenhd
I555 I, land van Peter de Bont. In de zestiende eeuw was alle pond ten zuiden van de
Prof. GimbrGrelaan daar nog heide. Aan weerszijden van de Heijslraet 1277, 3051,
ongeveer lopende op de Abdij van Egmondstraat, lagen ook akkers, in de negentiende
eeuw De Reitse awrerS genoemd.
Er bevond zich in de zestiende eeuw nog een akkercomplex bij de Kraaiendreef en de
Eksterdreef, het Ghilschot 12081 genaamd. Dit akkergebied lag deels in de Rijt, deels in
het Zmdt I730I, do& vrij ver van de kern van de eerste verwijderd.
.
Zoals gezegd lag het Ghilschot gedeeltelijk in het Zandt. Namen van Bkkers hier warex

de Coeijackr 11021, de Steltacker 16341 en die Smdfsche ackr 17311. Hier voorbij
lagen die Bergen 1261, waar nu het Wandelbos is. Ten oaten hiervan lagen ook
leemputten, gezien de naam de Lemstraet 14251, die van de Reitse Hoevenstraat
westwaarts het Zand in liep.
In het Zandt in de buurt van Boerke Mutsaers stonden nog twee huizen met schaapskooi, eigendom van Cornelis Jan Veramelvoert. Deze bezat daar ook een akker van 1h
hectare genaamd De Grote H o g 1223I. Eigenaren in het Zandt waren in de zestiende
eeuw verder: Peter van Wksel, Peter Denis Mutsaerts, Ariaen Leijten, Come& Marten
Vels, Berthout Willem Zegers en Van Vladracken.
Uit d e s blijkt dat de Rijt met het Zandt in de zsstiende eeuw een betrekkelijk kleiie
herdgang was.
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Hoofdstuk 9
HOEVEN, BOCKHAMER EN HERSTAL
De herdgang die hier beschreven wordt, werd genoemd die Hoeven 1349I. De Bockhamer 1551 en de Hemtal 13161 waren er delen van. De laatste twee zijn beslist ouder, de
HerstaZ, de woonplaats van de heer, moet oorspronkelijk de kern van dit gebied zijn
geweest. In de omgevhg van deze HerstaI woonden de mensen die bij het goed van de
Heer behoorden, o.a in de Rijt 1583I.
De naam die Bockhamer is vermoedelijk ook ouder dan de naam de Hoeyen, gezien zijn
betekenk hoger gelegen land waarop beuken groeien. Op de oudste kadasterkaart van
Tilburg is nog te zien, dat de Bockhamer een hoger gelegen gebied was. De waterloop
de We@ 17131 buigt ten gevolge van deze hogere grond naar het westen af en de
waterlaat ontspringend bij de Bedbuer 1161, lopende langs de Hasstraet 16951, vormt
vlak onder de Bockhamer een poel en buigt daarna naar het oosten af tot aan de H w e
aen de HemtaZ 13401, vanwaaraf deze waterloop weer naar het noorden gaat. Verder
duiden de namen dat Branders Land 1641 en die Brendem Bocht 1691 op moerassige
grond. Deze twee stukken grond lagen in de H w e n ten westen van het kasteel. Ook
die Bnjacker 1701 heeft daar in de buurt gelegen. AI deze namen duiden op lager
gelegen grond en versterken daarmede de betekenis van de Bockhamer. Ook het toponiem het Dal I146I gelegen in de Schijve I610I, zuidelijk van de Bockhamer, bevestigt
dit. In dit verband moet ook gewezen worden op Dongen. De rivier de Donge werd bij
de Lichtenberch I464I genoemd die Dongh Aa I162I,het water bij de do& Deze donk
lag in het huidige Dongen. Daar heet hij nu ’Ham’, namelijk de Hoge Ham en de Lage
Ham. De naam Ham is ontstaan uit het germaame hama- ( = landtong‘).
De Hoeyen 1349I,gelegen aan weerszijden van de Reitse Hoevenstraat, dankt zijn naam
niet aan het feit, dat hier de Tongerlose Hoef lag. De Abdij van Tongerlo verwierf deze
hoeve in 1316. In de betreffende oorkonde’ wordt vermeld dat Gerardus vander
Heijden van Westilborch aan de Abdij van Tongerlo akkers verkoopt sitos in loco &to
die Haen, dus ‘gelegen ter plaatse genaamd die Hoven’. De naam die Hoeven bestond
dus al v66r 1316, voordat Tongerlo deze hoeve in bezit had.

Waarschijnlijk lagen hier nevenhoeven van het grote Goed ten Herstal, te weten de
latere Tongerlose Hoef en de Abtshoeve, later Bisschopshoef.

Al is de hoeve een latere ontg;u;n& oud is ze in elk geval weL
Zoals gezegd stroornden de W@ 17131 en de Bedbuer 1161 langs de Hoeven en we1
langs het deel genaamd de Bockhamer, respectievelijk als westgrens en als zuid- en
oostgrens. Bij de Mokmerstraat hief een waterloop, die ten noorden van de Tongerlose

1

AAT charter no. 374/b;OorhmiUwek Toitgerlo,d e l 4, nummer 518.
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Hoef bij de Rebe Hoevenstraat uitkwam. Hier boog hij langs de straat af naar het
noorden om verder als Slopnjt 16201 door de Tetenbmeck la541 naar het Creijenven
11301 te lopen. Bij de Tongerlose Hoef liep een sloot vanaf deze waterloop langs de
Dr. Ahausstraat naar de Stokhasseltse waterloop ten noorden van het kasteel, het Slot
I621I, ter plaatse van het Margriethof.
De voomaamste straat was de huidige Reitse Hoevenstraat, in de zestiende eew ook
we1 die Langhsmet I442I genoemd. Zoals nu nog het geval is, liep de Reitse Hoevenstraat van de Bokhamerstraat aan de spwlijn naar de Hasselt toe. De huidige
Bokhamerstraat bestond ook aL De Kwaadeindstraat liep van de Hasseltstraat af slechts
tot aan de Van Bylaudtstraat. Vanhieraf liep de weg over de Herstalsestraat en de
Hendrik de Keijserstraat rechtstreeks naar de Bokhamerstraat. De Tongerlose-Hoefstraat was er in de 16‘ eeuw ook reeds, het westelijke deel daarvan heet nu Dr. Ahausstraat.
Er liep een voetpad van de Reitse Hoevenstraat naar het westen, ongeveer over de
Wandelboslaan tot aan de waterloop de W@ I713I, bij het punt waar de Van Maarseveenstraat en de Wandelboslaan bij elkaar komen. Over de Gregoriusstraat liep de
Leemsmt 1452 I westwaarts het Zand ia Op het eind van deze straat, ongeveer bij de
Torteldreef, hebben leemputten gelegen. Nog in 1960 stond er een steedabriek aan de
Dongenseweg ter hoogte van de Predikherenlaan.
Bij de Ignatiusstraat en de Lage-Witsiebaan liepen twee straten vanaf de Reitse
Hoevenstraat het Zand in, die bij elkaar kwamen ter hoogte van de Trappistenstraat.
Van hiemit ging een weg de heide in naar het westen en nog een naar het zuiden, in de
richting van de Luchthavenlaan.

De Hoeven was relatief dicht bewoond. Dat is misschien de reden geweest dat de
herdgang niet genoemd is de Hemal of de Boclchamer. De meeste huizen lagen aan de
westkant langs de Reitse Hoevenstraat. Tussen de Tongerlose Hoef en de Reit, het deel
dat ook die Bockhamer werd genoemd, telden wij minstens tien huizen. Het belangrijkste huis was we1 dat van Claeus Steven Reijnen, een &tammeling uit het geslacht Bac
van Broechoven. Het goed van Claeus was gelegen ten zuiden van de Tongerlose Hoef,
tussen de Leemstraat 1452 1, de Reitse Hoevenstraat, een voetpad lopende van de Reitse
Hoevenstraat bij de Wandelboslaan tot aan de Postelse-Hoeflaan, en de PostelseHoeflaan zelf. Een kleinzoon van Chew Steven Reijnen was Nicolaes Mutsaerts,
pastoor van Tilburg, later abt van de Abdij van Tongerlo?
Aan de westzijde van de Reitse Hoevenstraat tussen de HmtaWaet 13171 en de Dr.
Ahausstraat stonden bijna geen h k n . We1 worden enkele huizen genoemd in de
H m a l ten &den van de Bokhamerstraat (destijds HeMaIsfraut) bij de spoorlijn, do&
deze woningen en erven worden ook genoemd als gelegen in de Rijt 15831 en die
Schijve I610I. In de Hemtal ter weerszijden van de Hmtalstraet zijn in deze periode ook

2
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Zie hoofdstuk 7,’De Berckdijck’.

enkele huizen genoemd: twee bij de Hmsb-aet 16951, een bij de Rijt 15831, een tussen
de Tongerlose-Hoefstraat en de Herstalsestraat, de boerderij van de piiriismhoae I556I
en nog twee huizen daar vlak bij.

Ten noorden van de Tongerlose Hoef stond nog een t i e d huizen langs de westzijde
van de straat, waaronder een hoeve die toebehoorde aan de Abt van Tongerlo, de
latere Bisschopshoeve. Aan de oostzijde van deze straat ten noorden van de Dr.
Ahausstraat stond een zestal huizen langs de straat en nog enkele huizen tussen deze
straat en de Ringbaan-West.
Veldnamen in de Hoeven
De belangrijkste toponiemen in de Hoeven 13491, namelijk die Bockhamer 1551 en de
Hemtal 13161, zijn reeds genoemd. Bij de Ringbaan-West lag Branem Land 1641 met
daarbij een beemd geheten Bwn&m Bocht 1691; ook de Brijaker 1701 en de Leege
Wije 1448I. Al deze toponiemen duiden op laag gelegen, drassig land.Op de hoek van
de Tongerlose-Hoefstraat en Herstalsestraat lag d e Oude Stede 1541I van Marten Jan
Ghenen. Midden over dit perceel loopt nu de Kwaadeindstraat.
De gebouwen van de Hoeve aen den Heemtal 13401, ook genaamd die Pijl@erhoeve
15361, de latere Waterhoef, waarnaar de Waterhoefstraat is genoemd, lagen naast de
Oude Stede voornoemd ten noorden van de H d b - a e t 13171, nu Hendrik de Keijserstraat. Hier heeft vermoedelijk ook de Herstql, het woonhuis van de heer, gestaan
waarnaar dit gebied is genoemd.
Op de hoek van de Bokhamerstraat en de Joannes Berisstraat lag het Ieengoed van Jan
Peter Zwjsen. I445I. In de Hemal lagen ook het Coppenhecken I109I,de Coppensiraet
Ill21 en de Coppenwev 1113I bij de poel op de Herstal, gelegen tussen de Joannes
Berisstraat en de Ringbaan-West. Deze toponiemen zijn reeds genoemd in hoofdstuk 4,
'Die Schijve'. Naast die poel lag Goeens we& 12111 en tussen de Noorwitsstraat, de
Hendrik de Keijserstraat en de Ringbaan-West lag Schelkens Hoeck 16081.

In het noorden van de Hoaen, aan weerszijden van de Reitse Hoevenstraat lag de
Tetenbraeck I654 I, waardoorheen de grens tussen de Hmselt 1251I en de Hoaen liep.
Daarom wordt de Tetenbraeck zowel genoemd als gelegen in de Hoeven als in de
Hmselt. In de Tetenbraeck oostelijk van de Reitse Hoevenstraat lagen dat Smael
Ackerken I622I en de Heijaes 12711. In het stuk Tetrmbaeck ten westen van de Reitse
Hoevenstraat lagen de Dorenboem 11631 op de Lage-Witsiebaan en de Hagemaker
1246I aan de Sloprijt I6201, ter hoogte van de Jupiterstraat en de Neptunusstraat.
Verder ~ a het
r westen bevonden zich de Peenwennen ISSOl, oorspronkelijk een
grassige heide, ongeveer ten noorden van het Westerpark. Ter hoogte van het Westerpark en de Westermarkt lag de Polder 16521. Ook 17teeus A c k r 16551 lag hier in de
bum.
Bij de Tongerlose Hoef stond een draaiboom, de DrezjBoem 11681, maar nog verder
naar het westen aan de 'gemeijnt' heeft ook een draaiboom gestaan. Er is sprake van
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Hoofdstuk 10
DIE VEXI'HOVEN EN HET GOERgE
De kern van de oude herdgang die Velthmn 16731 is het huidige Wilhelminapark
Samen met het Goeke 12221 was de oude Veldhmn p o t qua oppervlakte. De
grenzen waren ongeveer:
in het westen de Gasthuking, het W a h h a p a r k , de Goirkestraat, de Kapelstraat
en Waalstraat tot aan het Wa0 in het noorden liep de grens ongeveer gelijk met bet Wilhelnninakanaal;
de oostgrens werd gevormd door de Hoehtraat en de Koestr-,
0 van het kruispunt van de Koestraat met de Enschotsestraat liep. een straat in
zuidwestelijke richling die Donc%rsbwt Il58al, waarvan de Karrestraat (evenals de
Fabriekstraat en het gedeelte van de Poststraat tussen de Stdionsstraat en de
Karrestraat) nog een restant is;
0 in het zuiden was de Veldhmn begrensd door de Poststraat en de Fabriekstraat tot
aan de Noordhoekring.
Deze grenzen waren eve& b;j de andere herdgangen niet vast. 2% hoorden percelen
aan de westzijde van de Gasthukiug tot de Velthmn. In de 15" eeuw rekende men
zelfs het kasteel, het Slot 16211 of de Steenen Cumer 16331 tot de Veldhmn, maar in
de 16' eeuw niet meer; dan ligt het kasteel gewoon in de Hmselt 1251I.
Het gebied ten zuiden van het W h h h a p a r k , de Veldhmmhg en de Molenstraat
was een deel van de Schijve [ 610 1, maar dit deel van de Schijf behoorde tot de Veldhoven. Na de 16" eeuw m u dit gebied ook we1 de Velthmsche Sch@ genoemd worden.
Vroeger liep er een pad van het noordeiide van de Langestraat tot de Oude Langstraat. Op de kadasterkaart van 1831heten de Langestraat, het voornoemde pad en de
Oude Langstraat same= de Lange Pd. Het deel van de Schijf tussen Gasthuisring en
dit Lange Pad was in de 16e eeuw akkerland. Het oostelijk gedeelte, gelegen tussen het
Lange pad en de Koesbmt 14221, in 1550 die C o e s a t 11051 genoemd, was woeste
grond of 'gemeijnt, en heette de Bijster 130I, thans de Bested
Een ander stuk 'gemeijnt', a& G0ezli-m~12221, lag in het noordwestelijk deel van de
herdgang, ruwweg tussen de St. Jacmbstraat, de 1E;ardinaal Vaughaustraat, de Kapelstraat, het Wdhelmidmul en de Hoehtraat tot de St. Andreasstraat. Het noordelijk
deel van het Goerken werd de H o m e r t 13781 genoemd. Deze bestond deels uit
heideveld en deels uit akkerland, die Womertwhe Ackeren 13791. Soms wordt de
H o m e r t genoemd als deel van de herdgang die Heijwde 12741, soms als deel van de
Velthmn. De grenzen van de herdgangen waren nu eenmaal niet d e r p afgebakend.
De grote wegen of straten in dit stadsdeel zijn al van heel oude oorsprong zoals: die
Velthmnsche &*&
16741 ook die Velthmnschewech 16761 genoemd, de huidige
Gasthukrbg, die Goerlcnsm 1213I, nu nog de Goirkestraat geheten, verder de Hoef-
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straat en die Coesbmt Il051, de huidige Koestraat. Die MoZemfmet 15021, nu deels
Veldhmnring deels Molenstraat genoemd, alsmede de Groeseindstraat, bestonden in
de 16e eeuw ook reeds, soms als naamloze straten.
Naast het eerder genoemde Lange Pad bestond ook reeds het Smidspad, beide slechts
metpaden, eve& de Houtstraat, alsmede een pad dat van de Oude Langstraatnaar de
heide in het noorden liep en de voormalige Veldstraat, ongeveer lopende over de
Pastoor van Beurdenstraat. Deze laatste drie paden werden ook die Hd&tmet 1278I of
die Heijstmet 13061 genoemd, omdat ze naar en gedeeltelijk ook door de 'gemeijnt'
*
Vaughanstraat, de Van Hogendorpstraat, de Kapelstraat, de
liepen. De Kadmaal
Surinamestraat, de Rijnstraat en de Oude Lind Volgen d e zeer oude track.
In het oostelijk deel, tussen Besterdring en Koestraat, waren ook enkele paden. Deze
liepen van de Koestraat uit m r het Pascalerf naar de Besterdring. Deze laatste was
zelf ook maar een voetpad, lopende tot ongeveer de Schaepmanstraat en vandaar naar
de Noord-Besterdstraat en via deze naar de Molenstraat.

Door de VeZthmn liep een belangrijke waterlaat: die Hoogh So0 13721, die Hooge
Zoeije 13701 en die Hooge Soeije 13671 genoemd. Komende uit die Schijw 16101 liep
de Hoogh Soo langs de westzijde van de Gasthuisrhg, stak die m r ter hoogte van de
Piromtraat, stroomde verder ten zuiden van de percelen aan de zuidzijde van het
W&lminapark, stak de Veldhovenring over bij de Deken Sandersstraat (vroeger
Buurtstraat geheten), kruiste de Houtstraat halverwege en boog dan 'weer noordwaarts
a€ tot aan de Korte Hoe&traat. Hier kwam een waterlaat vanuit het westen in die
Hoogh So0 uit. Samen gingen ze verder als Caurijt Imp31 langs de westzijde van het Bart
van Peltplein tot aan het Julianapark en m verder door die Rubnzechm 15951 om later
naar het zuiden af te buigen als grens tussen Tilburg en M o t onder de naam die
Z w w t I740I ?
De Cmrijt kruiste de Hoefhtraat aan de zuidoostzijde van het Julianapark. Hier was een
voorde genaamd die H o m ~ If378I.
Al was die VeZthmn groot in oppervlakte, het aantd inmners was in het midden van
de 16" eeuw niet erg groot. De bewoniug was hoofdzakelijk geconcemeerd langs de
west- en zuidzijde van het W&lminapark. Notabele bewoners hier waren 0.a. Jan
Martens, in de 2' helft van 1531 overleden, weduwnaar van Jenneke Peter Verschueren,
en Laureijs Peter Verschueren, die ons een interessant testament heeft nagelaten [cxr
R287 folio 6r'-7rS (24april WO)].

Aan de Goirkestraat stonden ook enige w e n , 0.a. die van Wouter "honk Diercks,
kerkmeester, mager van bmngenoemde Laureijs Verschueren. Ten westen van de
Goirkestraat had de heer van Tilburg enkele boerenhoeven.

1 Zie ook hoofdstuk 3,'De Tiburgse waterlopen'.
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Aan de Molenstraat, de Hoefstraat en aan het Jukapark, het zuidelijk deel van de
Homvert lagen wat boerderijen. Omsloten door de Molenstraet, de Koestraat, de
paden nu geheten Pascalerf, Besterdriug en Noord-Besterdstraat, lag een grote hoeve,
waarbij met hoeve bedoeld wordt een grondoppervlakte van l2 tot 20 bunder. Dit was
sBonten Horn 158I, eigendom van het geslacht De Bont, welke hoeve in later tijden
eigendom mu worden van de Heilige Geest armenzorg in Tilburg.

Net buiten de V e l b n stond die Velthownsche MoeZen 14751, een windmolen, aan
het huidige Rosmolenplein. Deze molen was van het standerdmolentype, geheel van
hout, waarvan het huis in zijn geheel naar de wind gedraaid kon worden, mals de
molen in Moergestel
De meeste toponiemen in de Veldhmn, gevonden in de civielrechtelij~protocollen
tussen 1530 en 1550, zijn hierboven al vermemd. Een andere is nog de Dombomn
I164 I, reeds genoemd in de S&&, aan de Hmgh Soe 1372I ,waar +deNoordstraat op
de Noordhoekring uitkomt.
Westelijk van het Wilhelminapark lag Lijsbet Pmcwls HOOD 1468I. Hier moeten ook
ergens Hoen&ns Bmck 13351 en die Huenenbmeck 13951 gelegen hebben. Aan de
Goe&enslmet I213 I lag dut Bled 135 1. ”ussen Julianapark en Oude Lind bevonden
zich aan de Homvvei-t 13781 de Honmvvertsche A&mn 13791, deels in die Velthmn
I673 1, deels in die He&#& 1274I , waarifl genoemd werden een akker genaamd Wet
Hdff Mudsuet 1248I ,He&ls Weqe 1307 1, de Heijveld Acker 1310I en de Ron& Acker
15931. Land en weide genaamd het Ven 16791 en heide en weide het Fen 16821, waar
nu het Bart van Peltplein is. Omsloten door de Groeseindstraat, de Hoefstraat en de
Molenstraat lag een akkergebied genaamd die Molenhoeck 14971. De hiertegencwer
gelegen sBonten Horn I58 I tussen Molenstraat en Koestraat is hier al eerder vermeld.
Een toponiem met een aardige naam is de Sewn Plateanen 16171, dat gelegen moet
hebben in de buurt van de Stedekestraat en het Theresiaplein. Dit is een stuk land
geweest, dat de Gemrenen, de opzichters van de gemeenschappelijke heidewlden, de
‘gemeijnted, mochten gebruiken als loon mor hun diensten.
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Hoofdstuk 11
OERLE EN BROECHOVEN
In de 16' eeuw vormden O d e 15241 en B m e c h m 1731 samen %n herdgang, reden
waarom beide stadsdelen, toen dorpsdelen, in Bkn hoofdstuk besproken d e n mrden.
Evenals bij de andere herdgangen zijn de grenzen van O d e niet altijd precies aan te
geven, maar r u m g kunnen we stellen, dat de noordgrens gevormd werd door de
Nieuwstraat vanaf de Trouwlaan, de Varkensmarkt, de Primus van (3ilsstraat, de
Korvehe waterloop (zie hoofdstuk 3, 'De Tilbuqse waterlopen') tussen de Piusstraat en
de KruisMardersstraat aan de Piushaven en vandaar, even iets ten iuiden van het
zijkanaal, tot aan de draaibrug aan het einde van de Prinsenhoeven, De Hoevenseweg
en de Koningshoeven vormden de oostgrens tot aan de Oude Leg, de grens van de
parochie Tilburg met Hilvarenbeek, die daarom ook L.antg@ 14441 werd genoemd.
Deze vormde de zuidgrens tot aan de Ghemqne Dijck 12041, nu Oude Beeksepad
genaamd. Deze dijk vormde daarop zelf weer de grens tot aan de Katsbogte, die weer
de zuidgrens vormde tot aan Het Dampad. Wet Goohepad, de Stappegoorweg en de
Trouwlaan tot aan de Nieuwstraat sloten Oerle in het westen af.
De scheiding tussen Oerle en Bmechmn werd gevormd door een weg, lopende van het
Cenakel met een bocht naar het midden van het Leijpark, de M a t , de Groenstraat
vanaf de Ringbaan-Zuid tot aan de Broekhmnseweg, de He@ige Eij&mt 1286I, de
Groenewoudstraat, het Tauernpad tot de Dolomktenlaan, en vandaar rechtdoor over de
Qeralweg naar de Stappegoorweg.
Oerle en Bmeckhown zijn zeer oud, immers in die Bmechmn Admen 1741 en in het
Esehn 11881 werd de Oude Tiend geind. Deze Oude Tiend, d.i. het tiende deel van
de oogst, werd al geheven v66r de dertiende eeuw. Ook toponiemen als Achtemzal 121
en Eselwz duiden op een hoge ouderdom.

Het gebied rond die Nieum L q e 15161 en die oude LeJe 15381 werd die Bme&ijde
I77 I genoemd; de kant van het moeras, tegenover die Hqdsij& 1274 I, nu Heikant, de
kant van de heide in het noorden van Tilburg, De namen B m c h m en Bme&sij!de
duiden aan, dat de streek hier moerassig was. De moerassen ten Aden van de Nieuwe
Leg zijn in de jaren tussen de Eerste en de k d e Wereldoorlog met huisvuil
gedempt, zodat hier een waardevol natuurgebied verloren is gegaan. Ook het verleggen
van de Nieuwe Leij voor de bouw van het St. Elisabetbziekenhuis heeft veel schade
toegebracht aan het landschap. Maar laten we eerlijk zijn, de Leij heeft zijn naam niet
voor niets. Aanvankelijk was het een meanderende stroom, maar al m e g in de
middeleeuwen is het riviertje vergraven, geleid. In de Grote Historische Atlas van
Nederland, deel4, kaart 57, zien wey dat de Nieuwe Leg kronkelend langs Goirle loopt
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tot aan de Ghemeijne D@k 12041? Vd' aar
stroomt de Lei in rechte stukken tot aan
de grens met Enschot; daar m o r q vervolgt het r k i e ~ ezijn weg onder de naam de
Voorste Stroom naar Oisterwijk, weer hevig bnkelend. De Oude Leij, mor m r nog
aanwezig, is geheel vergraven. De Tilburgers hebben hun beken kennelijk nooit met
rust kunnen laten. Ze zijn d e vergraven en voor het gmotste deel als open riool, als
blmsloot, gebruikt.
Behalve de Oude en de Niieuwe Lei4 liepen er door Oerle nog meer waterlopen,
mmelijk de Oerlese waterloop, (6e hoofdstuk 3, 'De Tilburgse waterlopen'), en de
Groenemudse loop, ontspringend bij de Academie mor Lichamelijke Opeding.
Omdat Oerle en Bmedwwn zeer oude akker- en beemdengebieden zijn, liepen er vele
straten en paden doorheen, waarvan er nog verscheidene geheel of gedeeltelijk bestaan.
Bij de aanleg van de monwijk Groenemud is h e h geen rekening gehouden met deze
oude, historische paden, mdat ook enkele oude straten verdwenen zijn, Ter wiUe van de
duidelijkheid en om herhalingen te morkomen d e n deze oude straten beschreven
worden bij de behandeling van de diverse delen van de herdgang.
Het stuk Stappegoorweg, parallel lopende aan de A58, met in het verlengde de
Oeralweg, dat doorliep tot het stuk Trouwlaan, dat nu Dampad en Goolsepad heet, was
vroeger de Rabbmtsche Dij& 1573I. Het zuidwaarts lopend stuk Oeralweg ging door
tot aan de Niieuwe Le4 en sloot ten zuiden daarvan aan op de Abmnseweg. De
voormalige Nieuwe Gokleseweg, nu Karpatenlaan, liep tot aan de Stappegoorweg.
Ongevleer over de Ademenwide ging een weg oostwawts tot de V o g e z e k en
vandaar zuidoostwaarts naar het Gruene Dijdisk 12371, vlak bij de Katsbogte. Dit
Gruene Dijdisk liep van de splitsing Berglandweg-Groenemudstraat in zuidwestelijke
richting, kruiste de Ghemeijne Dijck op de splitsing Berglandweg-Alpenlaan en liep zo
verder over de Katsbochte via de Hoge Wal in Gokle naar de Abmnseweg. Over de
Groenewoudstraat liep die Gmene Dij& 12361 rechtdoor over Tauernpad en Oeralweg
naar de Rabbmtsche Dijck.
Het stuk omsloten door die Gruene Dij& het Gruene Dijdisk en de Katsbogte werd in
de 18"eeuw Het Goor geaoemd en was een deel van het Stappegoer I632I, dat verderop
nog beschreven zal mrden.
De Ghemeijne Dij& was de weg naar Hilmrenbeek en heette later het Oude Beeksepad. Deze dijk begon in de bocht van de Groenewoudstraat bij boerderij Paulusse,
kruiste de Nijawe Leije 15161 bij de Lage Wal en ging over het nog bestaande Oude
Beeksepad naar de &de h i j e I538 I en mrmde m de grens met Goirle.

We komen nu aan het stukje Broekhoven, dat vroeger belangrijk was omdat daarin het
Huis te Broekhmn lag. Dit stuk was gelegen tqssen die G h e w n e Dij& in het westen
en de Bmchmnsche Dijck 1761 in het oosten. Deze Bmeckhmnsche Dijck is de
voormalige Hilvarenbeekseweg, die deels verdwenen is bij de bouw vafl het St. Elisa-

1 Wolters-Noordhoff,Gmningen, 1990.
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bethziekenhuis. Kij liep met een bocht van de Oude Hjlvarenbeekseweg bij de Arendlaan naar de bushalte bij het ziekenhuis en vandaar rechtdoor naar het viaduct onder de
-8, waarbij hij op de plaats waar nu de hoofdingang van het ziekenhuis is, de Nieuwe
Leij kruiste. Vmrbij de A58 heet de straat nog Hilvarenbeekseweg, tot aan de Oude
Le& Hier stond aan de Oude Leij het huis van jonker D i e d Gherit Back. Tussen
Nkuwe en Oude Lei en tussen de Ghemqne Dijck en de Bm-che
Dijck lag een
p o t beemdengebied, die H e m I2681. Hierin bevonden zich die Heesbempt 1267aI en
die Gugelwlden ll93l met daarin &t Gagelwldt 11941. Hier werd gage1 gehaald, het
belangrijkste bestanddeel van het kruidenmengsel dat onder de naam 'gruit' gebruikt
werd bij de bereiding van bier. Verder vonden we hier die Enschotsche beemden 11841,
&t Goffenbmeck 12171 en die Eevitshonten 14201. Aan de Ghemqne Di~icken de
Nieme Lei, waar nu de Lage Wal is, lagen het Owrbmeck 15481 en het Zwa-rtluer
I739 1, een beemd aan de Oude Leij in die Gagelwlden.
Ten noorden van de Nieuwe Leij tot aan de Berglandweg lagen de. goederen van het
geslacht Bac van Broeckhmn, in de 16" eeuw eigendom van de familie Van Coulsteren.
Tot deze goederen behoorden de Spijkerbeemden 16271, die ook deels van de fannilie
Berijs van Oerle waren, die Rijsbeempden 15821 en de Vossenbeempt 17021. Deze
beemden lagen aan de Nieuwe Leij en waren bereikbaar via een wegetje dat van het
begin van het Gruene Dijckske 12371 naar de Neuwe Leij liep. Het huis te Broekhmn
stond bij boerderij Visers, waar nu een witte, kasteelachtige villa staat. Over het
weggetje naar de Spijker&empden is in 1522 nog een geschil ontstaan tussen ridder
Wsbrant van Coulster en Ram Dirck Beeris. Wsbrant van &ulster verbood de pachters
van Berijs van Oerle met hun wagens over dit weggetje te gaan, omdat deze weg priv6bezit van Wsbrant mu
Deze weg heette toen het Spikemlnzetke of Spikerwech en
liep van de poort van huize Broekhoven naar de Nieuwe Leij. Het geschil werd beslecht
op 18 augustus 1522 nadat oude mannen, van 85, respectievelijk 81 en 75 jaar, getuigenis hadden afgelegd, dat sedert oude tijden de mannen van Berijs van Oerle het recht
hadden m r deze weg te gaan met hun wagens en vee [W ~ 2 7 2 ,foL lsV0 (sz)].
Kennelijk was Broekhmn toen een gemde streek daar er zonder moeite drie zeer
oude mannen gewmden konden worden.

en.

Ten noorden van de Gruenewech lagen die Bmechmn AcJcemn 1741. Ze werden
begrensd door die Heijlige Eijcksmt 12861, die Gruensmet 12341, de Groenstraat
tussen de Radiostraat en de Ringbaan-Zuid, en de Prof. Van Buchemlaan.. De Heijlige
Eijckslnzet was de kortste weg van het Eselwn naar de kerk en tevens naar Sinter Claeus
Stock l6l91, die net in OerIe lag op de grens met de herdgang Hoevel en K&c. Dwars
door deze akkeren liepen de Bmechmnsche Kixhxlnzet 1751 en die Donchzmmt
11581, die van het kruispunt Groenstraat - Ringbaau-Zuid over de Korhoenstraat naar
de Oude Hilvarenbeekseweg liep, de voormalige Beeksedijk. Verder ging hier de nu
verdwenen Vogelstraat doorheen, gaande van de kruising Pater Van den ElsenpleinOude Hilvarenbeekseweg, kruiste de Heijlige E@hr&zet bij de benzinepomp aan de
Ringbaan-Zuid bij scholengemeenschap LeiiendaeL Deze Vogelstraat ging verder van
dit punt af met een lichte bocht naar de kruising Edisonlaan-Winkler Priusstraat en
over de Dr. Leijdsstraat naar de Oerlesestraat. Ook de huidige President Steijnstraat
ligt nog gedeeltelijk op het tra& van de voormalige Vogelstraat. In de Bmeckhoven
vonden we de volgende toponiemen, tussen de al genoemde Heglige Eijclcsmt
&ten
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en de Bmec-.khmnsche IGvchbmet: die Gmte Bocht 12271, die Heelbed 12621, die
Hoednwije 13071 en die Huijssacker 1391, bezittingen van jonker Die& Gherit Back.
De H u i j s d r werd al in 1444 vermeld. Hier heeft het huis gestaan van jonker Gherit
Back, de vader van Dierck voornoemd. Namen van akkers in het westelijk deel van de
BmA&wn gelegen tussen de Bmeckkwnsdze &&sfmet en de Prof. Van
Buchemlaan hebben we in de periode van 1530-1550 niet gemnden.
Ten westen van de Bmc-.khmn A&wn lag een ander oud akkergebied, het Eselwn
I188 I,ten noorden van die Eselwche sbnet I1891,tussen de Heijlige Eijcksbaet en de
voormalige Nieuwe Goirleseweg, nu W d e r Prinsstraat en Tatrmg. Dit g e b i i wed
in het noorden begrensd door de Groenstraat. Het Eselwn was oorspronkelijk een
grazige heide, waar schapen geweid werden. Eselwn kan een contamiuatie zijn van
eusel, wat ‘slecht graasland’ betekent, en wn, waarmee een grazige heide .werd aangeduid. Het Eselwn moet al zeer m e g zijn ontgoxmen, want ook hier werd de Oude
Tiend g&d, mdat het al voor de dertiende eeuw geen eusel of wn meer was. Dat de
am afgeleid mu zijn van ‘ee-sala’ @et grote huis of woning bij het water) is hoogst
onwaarschijnlijk. Ook hier was de oogst aan toponiemen gering, ofichoon er heel veel
akkers lagen.
Aan de Groenstraat lag bij het Kamerlingh Onnesplein het goed de Pol& 15611,
eigendom van de familie Beeris of Berijs van Oerle. Verder vonden we in het Esehn
nog de Gmte Acker 12211 aan die Eselwnsche sbnet, toebehorende aan een nazaat van
het geslacht van Broechmn, namelijk aan Wdem Reijner Gherit Reijnen. Net Eselw
en de Bmechmn A&wn zijn in de middeleeuwen bezit geweest van het geslacht Back
van Broechmn en in de 16“ eeuw waren vele stukken gmnd nog in handen van hun
nazaten, m& Van de Coulster, Reijnen, van Broechaven en Back. Zo beat Beatrijs
van de Coulster nog drie hoeven aan de Eselwnschestmet, die ze verpachtte.
Ten westen van de Winkler Prinsstraat-Tatraweg lag een gemeenschappelijk heidegebied, een ‘gemeijnt’, genaamd het Stappegoer 1632I,dat zich uitstrekte van de Katsbogte
tot aan de Oerlesestraat en het Transvaalplejh, het hart van OerZe 15241. Maar het
noordelijk stuk h i e m b m n de Oerlese waterloop, was in de 16‘ eeuw akkerland.
Door dit stuk liep vanaf het Transvaalplein de Heerweg naar Goirle over de Transvaalstraat rechtdoor naar de kruising Trouwlaan - Ringbaan-Zuid en m verder over het
terrein van het Wdem II-stadion naar de Goirleseweg bij de brug over de Katsbogte.
Het westelijk stuk Vogelstraat knriste deze Heerweg ter hoogte van de President
Steijnstraat. In het Stappegoer lag &t Biemldt I28I,een stuk weide, heide en moerland
aan de Katsbogte en het Dampad.
Oostelijk van de Prof. Van Buchemlaan en de Bmec-.kha;rasche Dij& tot aan de
Koningshoeven lag Achtmal 121, ook Aftmal 191 geheten. De noordgrens was de
M a l s m t 14811. Een mal is een merkteken, een grensteken of gerechtsteken. Zo zijn
bijvoorbeeld de drie kruisen in het Bredaas en het Amsterdams wapen niets anders dan
mallen. Nu nog zeggen we als we schrijven 8 x 3 a& maal drie. Achtemal lag dus,
gezien van het centnun, de Heuvel en de kerk, achter een mal. Dit stuk Tilburg moet
dus oorspronkelijk aan een andere heer toebehoord hebben. Het huidige Leijpark is het
voornaamste deel van Achtemal. Het deel grewnd aan B a a Dij& 1141, nu Koningshoeven, werd die B m d t 1651 of die Bmden 1631 genoemd, omdat hier een turfsoort

als brandstof werd gemmen. Nog is de grond hier erg slap en mordat er gebouwd kan
worden, moet men heien.

Midden in het Leijpark loopt de Driehuizendijk tot aan de A58. In het begin van de 16”
eeuw werd deze straat %em Matheusdijck 16561 of %eu-ck
16571 genoemd
naar de eigenaar van de aangremnde percelen: Matheus Matheusmon. Tussen 1530 en
1550 was de naam wmderd in de Reijnendijck 15671 of Reijner Gherit Reijnen en
wiuem Lmijsdijck 15781. Toen waren Reijner Gherit Reiinen en Willem Laureijs
h e m s eigenaren van de straat en van verscheidene percelen land in wat nu het
Leijpark is. Ze woonden allebei aan het begin van deze dijk, dus midden in het
Leijpark, waarbij Wdem Laureijs h e m s die Oude Stede 15401 aldaar be&. In 1539
was er een geschil ontstaan tussen deze m e personen en de eigenaars van andere
percelen aldaar over de breedte en het onderhoud aan deze weg met zijn sloten. Het
geschil werd op 11 augustus van dat jaar beslecht IW ~286,f~l.1W-18P (U39)].
In Aftermal lagen verder die Md-r
14791 aan die Malsfmef 14811;dat Malgat 14801
en de Smeijerman 16231, een beemd vermoedelijk aan de Neuwe Leij gelegen.
Ongeveer parallel aan de Prof. Van Buchemlaan, Zangs de Oerlese Waterloop liep die
RijMmet lsSSI, waaraan die Rijtacker l5sSl lag. Ten oosten van de Driehuimndijk
bezat de Abdij van Tongerlo een grote beemd. %sen Oude en Nieuwe Leij, ten zuiden
van het park, lagen moerassen en moemlden.

Het centrum van OerZe 15241 was het Transvaalplein. Ten noorden van de Oerlese
waterloop tussen de Oerlesestraat, de Vogelstraat en de Trouwlaan lagen akkers, o.a
die Gmte Bocht 1227I, een uit heide ontgonnen land op de hoek van de Oerlesestraat
en de Trouwlaan, een QatMn afgesplitste akker genaamd die Bocht I52 I ,daarnaast het
Jan van Boemlen Stucxkz 13% I, een stukje grond van Jan van Beurden, en het HeijwZdt
13091. Aan de Heerweg naar Goirle, aan het stuk daarvan tussen de T r d t r a a t en
de kruisii Riugbaan-Zuid - Trouwlaan, lag de oude Stede I5391 van Jan van Boerden.
Aan de Trouwlaan, tegen de Corvel Acker 1121I moet de OerZese Roestel 1526I gestaan
hebben, hoogstwaarschijnlijkeen steenoven.
Tussen Oerlesestraat en de Nemtraat strekte zich een gemeenschappelijke heide, een
‘gemeijnt‘, uit, die Juijpt 14031 of die Juijptsche Heide 14041 genaamd. Van oost naar
west lag de Juijpt tussen de Veestraat en de Trouwlaan met een uitloper tussen de
Hesperenstraat en de Nieuwstraat.
Omsloten door de Veestraat, Varkensmarkt, Bisschop Zwijsenstraat en Voltstraat lag
een andere ‘gemeijnt’, genaamd die Hoecht 13221. Dit was geen hoogte, mals de namen
Hoogtestraat en Hoogtedwarsstraat doen vermoeden, maar een lager gelegen heide met
veel ruig struikgewas, hucht. Doordat dit woord verloren is gegaan, dacht men later aan
hoogte. Het land ligt hier echter slechts een halve meter hoger dan het omringende
gebied. Nog in het begin van de 1T eeuw werd de naam geschreven als heught. Door
deze Hoecht liepen enkele paden, 66n van noordoost naar midwest, nu Hoogtedwarsstraat, Olivier van Noortstraat en Wdem Barenhtraat. Van mid naar n w d liep
een pad bij het Columbusplein naar de knzising Veestraat-Nauwstraat. Ook de
Hoogtestraat ligt op een oud track.
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Een p o t boerenbedrijf was gelege~in het gebied dat omsloten werd door de Piusstraat en de Broekhovenseweg in het westen, de KruisMardersstraat (de oude Don&rs m t Il58l) in het oosten, de Heikestraat, de Stevenzandsestraat en de Vendeliersstraat (die Voertstmet 16991) in het noorden en de Groenstraat in het zuiden. D
it
bedrijf was eigendom van de Bossche Godshuizen, ook genoemd De Heijlige Geest
vanden Bosch [w~ 2 7 9fol46pl. Het woonhuis h i e m later de vlimmenhoef geheten,
lag pal ten zuiden van de Broekhovense kerk Deze hoeve werd van de 14' eeuw af
gepacht door de familie V i d e Sande. In de l8e eeuw blijkt de hoeve ook gmnd te
bezitten ten westen van de Broekhmnseweg, h e n Voltstraat en Groenstraat. Let wd,
dat de Broekhovenseweg vroeger van de Voltstraat af over de Radioshaat liep. Het stuk
tussen Radiostraat en Groenstraat is betrekkelijk jong. Om van de kerk naar Broekhoven te komen ging men door de Bisschop Zwijsenstraat en het noordelijk stuk, dat nu
Broekhmnseweg heet, via de Radiostraat naar de Groenstraat. Deze ging men linksaf
in om daarna rechtsaf verder te gaan door de Bmechownsche &&@t,
nu Broekhovellseweg.

Hoofdstuk 112

De kern van h n I474I is het Goet int Hout geweest, waarvatl de oudste om bekende
vermelding voorkomt in het Brabants Leenregister van l3l2, @et Latijnschboeck, fol
19). De bewuste leenman was Arnoldus Bertout Back de Tilborgh. Uit het leenregister
van 1355 (Het Stootboeck) blijkt dat het goed ca. 24 hectare groot was en gelegen 't
Ej;nthau?n oft tot Inthout, te plaatsen tussen de P e l p m c h 15521 en de Oisterwijksebaan en tussen de Mormalige Enthovenseweg en ongeveer het Wilhede
huidige Armhoefse akkers.
De naam L m n zelf is hoogstwaarscbijnlijk ontstaan uit Lohmn,, een hoeve, een
gronhtuk van 12 tot 20 hectare, gelegen in een 1o(o)', een open plek in een bos
ontstaan door rooiing van het W e r e deel van dat bos. De herdgang L m n is veel
groter dan het voormalige Goet int Hout. De noordgrens werd gevormd door de
waterloop de Cawijt 193I, tussen de voonnalige Heikantsebaan, nu Jac. van Vollenhovenstraat, en de Industriehn op industrieterrein h n L De oostgrens was de grens
tussen Tilbug en Berkel-Enschot, gevormd door de Zwmrijt 1740I. In het zuiden was
het de Oude Leij tot aan de samenvloeiing met de Nieuwe Leii en verder de= Nieuwe
Lei4 tot aan de Zwmijt, de p n s met Berkel-Enschot. De westelijke begrenzing was
van noord naar zui& de oude Heikantsebaan (nu Jac. van Vollenhovenstraat-Melk
Stokstraat-Valentijnstraat) tot aan het Rosmolenplein, de Koestraat tot aan de
Enschotsestraat, vandaar in een rechte lijn naar de Dunantstraat en de Lanciersstraat
(in de 16'eeuw die Donckerstmef Il.581)tot aan de Piushaven, vemlgem de Havendijk
tot aan de Hoevenseweg, de Hoevenseweg zeK de KoningShoeven tot aan de Oude Leij
net over het Wilheaan de Tomtjeshoeve.

Ween en paden in Laven.
Met de aanleg van het industrieterrein Loren zijn meerdere oude straten en wegen
verdwenen. Hiertoe behoort o.a de N i e w h n s t r a a t , die eigenlijk begon in de
Heikant op de hoek van de Koebergstraat en de Diepenbmcklaan en vandaar naar het
zuiden liep tot aan de P e l p m c h 15521, waar nu het Duncanhof is. De Nautilusstraat is een nog bestaand deel van de Nieuw-Lovenstraat. In 3.921 nog liep er een
straatje van het Duncanhof naar de Oisterwijksebaan over een biveld van voetbalvereniging LONGA. In de 16' eeuw bestond dit strw-e nog nieL

Van een andere noord-zuid lopende straat ten oosten van de Nieuw-Lorenstraat,
genaamd de Oud-hnstraat, bestaan nog delen. Z e begon in de eveneens verdwenen
Berkelsebaan op industrieterrein Lmen III. Een stukje van de Oud-hnstraat, tussen
de spoorlijn naar Den B o d en de Bosscheweg, bestaat nog onder die naam. Een
ander oveqgebleven stuk is de huidige Zonderlokstraat, die in de vorige eeuw de
Mortektraat heette. De naam geeft aan, dat de bodem daar slap was. De NGjdshaet

91

12761 liep over de huidige Van Meterenstraat en Diiksterhuisstraat. Ook de Oudh n s t r a a t of de Nieuw-Mnstraat kunnen de Heijdstmt of Die Hqstmet 13041
mrden genoemd, omdat beide naar de heide in de Ruij3meoken I598 I voerden.

De Dijksterhuisstraat en de Van Meterenstraat zijn de mrmalige Oude Molenbochtstraat. De kapitein Nemostraat ligt op het tra& van de Enschotsestraat. Een 100 m ten
noorden van de Gershwjnstraat liep de Oude Hoeksestraat.
De Bosscheweg bestond nog niet in de door ons behandelde periode. We1 liep er van
Eijndthmn 11781 af, waar nu een parkeerterrein tussen de Niuwe Bosscheweg en
Spoorlaan is (thans nog steeds Enthmnseweg geheten), de Pelpmsbmt 1551I of Pelpm&
15521. Het huidige Pelgrimspad is daar nog een deel vaa Het pad begon
toen nog op de Hewel en liep vemlgens noordoostwaarts tot de grens met de huidige
gemeente Berkel-Enschot. Deze straat liep dus van Eijndfhmn over lllet Pelgrimspad
(niet over de huidige Pelgrimsweg) via de plaats, waar nu de spoorbruggen over het
Wilhelminakanaal %en, naar het Duncanhof en vandaar verder noordoostwaarts. Een
stuk ervan, vanaf de Oud-hnstraat tot aan de Zwa&ijt 17401 bestaat no&' De naam
Pelpmswech heeft vrijwel zeker niets te maken met pelgrimages of bedevaarten. De
straat is hoogstwaarschijnlijk genoemd naar de familie Pelgrom, die hier bezittingen
had. Overigens was de P e l p m m c h geen verbindingsweg naar 's-Hertogenbosch. Daartoe dienden de Enschotsebaan en de Oisterwijksebaan, die daarom allebei Heerstmet
1267 I werden genoemd.

Een andere zeer oude straat is de hnsestraat. Ze werd in de 16' eeuw ook Molenstmet genoemd omdat ze naar de velrhmnsche MoeIen 16751 liep. De Thlistraat ging
ter hoogte van de Prof. Dondersstraat met een boog in noordoostelijke richting over
Eijndfhmn naar de hnsestraat ter plaatse van de Bomeostraat. De h n s e s t r a a t
liep ten zuiden van de spoorlijn door over de Enthovenseweg, die meger over het
terrein van het oude St. Elisabethziekenhuis en langs de oostzijde van het kerkhof naar
de Oisterwijksebaan (thans St. Josephstraat) ging. Deze laatstgenoemde straat was de
Heerbam naar Oisterwijk. De Heerbaen ging dan verder over de Oisterwijksebaan.

1 Op de kadasterkaart van 1832 valt het begin van de tussen 1822 en 1827 aangelegde Bosscheweg (thans
Tivolistraat) samen met het Pel&-&.
Op een kadasterkaart uit 1866 begint het Pelgcimspad nog
aan de Bosscheweg op ongexzr 250 m ten westen van de Oude Donkerstraat (de huidige Dunantstraat).
Het pad liep eerst ca.20 m zuidwaarts en vemlgens noordoostwaarts, parallel met de k h e w e g , tot
de Oude Donkerstraat. Oorspmnkelijk liep het pad na het passeren van de Oude Donkerstraat veder,
maar het gedeelte tussen de Oude Donkerstraat en de Enthm=g
is niet aangegeven op kadasterkaarten uit ca. 1880 (h.nrs. 3053 en 3054). Op genoemde kaarten begint het pad pas weer aan de
Elnthmnseweg. Iets ten oosten van de huidige Hoevensekanaaldijk passeerde het pad de spoorweg
Tilburg-Boxtel, kruiste daarna de New-Lovenstraat (thans Duncanhof) en liep tussen de Bosscheweg
en de spoorweg veder tot de gemeentegrens. Nabij de Mortektraat (thans onbenaamd, in het verlengde
van de Oud-Lovenstmat) was het pad gedeeltelijkvervallen.
Alleen het gedeelte tussen de Bosscheweg en de Oude Donkerstraat kwam sink 1881 MOI in de
offickle stratenlijsten. Volgens het adresboek uit 1902 was dit deel van het pad nog b-nd
In 1915
kwam het te vervallen.
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Op de splitsing St. Josephstraat-Prinsenhoeven begon de Commemtmet 11071. Bij de
aanleg van het Wilhelnninakanaal en de Piushamn is het westelijke deel van de
Commmstraet verdwenen. Het oostelijke deel bestaat nog onder de naam de Kmnmerstraat. De Moerenburgseweg en de Broekstraat, in de 16' eeuw die B m & M geheten
1791, zijn oude straten, evenals de Koebrugseweg, die vroeger de Veedijck 16681 werd
genoemd.
De Hoogvensestraat tussen Lanciersstraat en Prinsenhoeven bestond reeds in de
middeleeuwen. De Hoevenseweg en de Jbningshoeven werden tussen 1530 en 1550 die
Bacrdijck 1141 genoemd naar ridder Jan Back, die hier vele bezittingen had.
Waterlopen
Al genoemd zijn die
1931 en die Zwmfrijt 17401 als grenzen van h n . Door
die L m n Ackmn 14731 stroomde een waterlaat, (zie hoofdstuk 3, ?)e Tilburgse
waterlopen', no. 9), die ter hoogte van de Waterzuivering Oost in de Korvelse waterloop uitmondde. In het zuiden stroomde die N i j m Leije 15161 en die &de Leije
I538 1, die een 200 m westelijk van het Grollegat samenkwamen.

L m n , p o t van oppervlakte, besloeg dat oostelijk deel van Tilburg gelegen tussen de
Cuu?eijt I93I en de Z?iieuw L q e I516I en is ruwweg te verdelen in:
die Rujkzeecken I598I,
0 Eijndthmn 11781,
die Laven Acker 14751,
0 dat Sonderlock 1624I met daar in die Enschotsche Ackmn I186 I,
die Bmchijde I77 I.
Die Ruijbmecken

Het noordelijk deel van L m n , tussen de Cw?eijt in het noorden en de Van Meterenstraat, de Dijksterhuisstraat, de Kapitein Nemostraat en de Enschotsebaan in het
zuiden, was een deel van die Ru@mclcen, die zich in het noorden verder uitstrekten in
die Hq&ijde 12741. Net grootste deel van die Ruijimclcen bestond uit heide, wild
grasland en andere m t e gronden en was een 'gemeijnt', gemeenschappelijk bezit van
de inwoners van Tilburg. Momenteel is het hier grotendeels industrieterrein. In het
westelijke deel k e n nu scholen, sportvelden en een park. Omdat de 'gemeijnt' onvervreemdbaar eigendom van de Tilburgse gemeenschap was, dat alleen in bijzondere
gevallen verkocht mocht worden M toestemming van de Hertog van Brabant, komen in
de 16"-eeuwse protocollen geen transportakten van dit gebied voor, daarom ook geen
vermeldingen van toponiemen. In het uiterste oosten ten noorden van de Enschotsebaan
bevonden zich enkele oude ontgimhgen. Daarin lagen De h t e m t e Horn 131, een
heideveld bij M-enhoeck 1482I en de Heijhoeff 1282I, een toepasselijke naam in dit
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gebied Hier ergens heeft ook die Nieune W q e 15181 gelegen en dut Oertkens Vm
15271 of Doertkens Vm 11571. Let wet dat wn in meger tijden niet ’waterplas’ bete
kende, maar ‘grazige heide’ of ’veenland’.
Eijndthmn

Het hart van Eijndthmn 11781 was een driehoek, gevormd door de hnsestraat, de
Pelpmswch 1552I en de voormalige verbinding van de Tivolistraat met de h n s e straat. Ook de directe omgeving werd Ej;ndthown genoemd, zeker het gebied waar de
Enthmnseweg doorliep. Z o worden soms ook die OnMwnnen 15291, die tussen de
Commersimet 11071 en de St. Josephstraat lagen, in of bij Eijndthmn geplaatst. Hier
had het klooster van den Baseldonck in Den B o d bezittingen. Ten. westen van
Eljndthmn, tussen Enschotsestraat-~Straat-Hewel-Tivolistraat en h n s e s t r a a t
lagen de Leemskuijkn 1451I. Ook bij de Kdthmsche Moelen 1675I &sen KoestraatEnschotsestraat-hnsestraat en Rosmolenplein waren Leemskuglen.’
De hnsestraat werd de Cmijssimet 11421 genoemd, daar ze de Enschotsestraat
loodrecht kruiste; samen met de huidige Thlistraat heette zij in de 16e eeuw ook die
Moknsimet I501I, omdat beide straten van de Hewel af naar de Velthownsche Moelen
voerden. Ter hoogte van het Rozenplein lag een akker, eigendom van de Persoon van
Tilburg (de pastoor), genaamd dut H m o c h t k e n 1382I of de Hmlbochtaclu?r I347I.
De huidige Dunantstraat is het noordelijke deel van de Don&nimet Il581, zo
genoemd naar een donk, een zandige opduiking in drassig land Deze donk heeft ook
de naam gegeven aan dat Dongensche Land I161I, gelegen onder de Spoorlaan bi de
Nieuwe Bosscheweg ter hoogte van de Prof. Dondersstraat en de Boerhaawxtraat.
Daarnaast, op de hoek van de Enthmnseweg en de Spoorlaan lag dut Elsenbosch
11821, welke naam eveneens wijst op drassig of vochtig land. Iets verder naar het
zuiden lagen de Looackers 1473 I, meer dan 4 ha p o t , waar nu het kerkhof aan de St.
Josephstraat ligt. In de buurt van dit kerkhof lag die Huijben Acker 13881 aan de St.
Josephstraat.
De L m n Acker

Ten oosten van Eijndthmn lag een p o t akkergebied: die L m Acker 1475 I , in het
oosten begrensd door de Oud-hnstraat en het verlengde daarvaq de Mortelsestraat,
we& laatste voorheen over een bijveld van het LONGA-terrein naar de Oisterwijksebaan liep. Die Commenbwt 11071 was de zuidgrens. In de L m d r vonden we nogal
wat toponiemen. k e n de Oisterwijksebaan, (de Heenmet 12671) en die Commmstmet, op de huidige kaart van Tilburg westelijk van de Prinsenhoeven tussen de
Piushaven en de St. Josephstraat, met inbegrip van de Waterzukring Oost tot aan de
Moerenburgseweg, bij het goed van het Klooster van den Baseldonck, zijn dat:
de Bloemaert I301 in de buurt van de Hendrik Zwaardemonstraat,
* de C d m i j I86I aan de Kommerstraat en de Moerenburgseweg,
* die Driehoeck Eegde 1171I bij de Moerenburgseweg aan de Oisterwijksebaan,
0 de Gmte Acker 12251 aan de Cornrnembmt zuid van de Piushaven in J e d e m ,
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Heijlen W q e 12891 vlak bij Moerenborch, vermoedelijk net ten noorden van de
Waterzuivering Oost,
die Odelwnnen 1529I.
Op de terreinen van metbalvereniging Were Di, vermoedelijk onder het clubgebouw,
stond eens de pastorie van Tilburg, De Moemboda. Dit huis was door de Abdij van
Tongerlo aangekocht in 13&1als residentie van de Persoon van Tilburg, later de pastoor
genoemd. Na confiscatie als geestelijk goed door de Staten-Generaal in 1648 werd het
PRniug, daarna woning van de rentmeesters der geestelijke goederen in het
kwartier van Oisterwijk en in 1691 werd het aangehcht door kolonel Charles Graham,
die het weer doorverkocht aan Philippe Claude de Saint Amant. zijn erfgenamen lieten
het gebouw slopen in 1750. In de buurt van de Moerenborch lag nog een hoeve, eigendom van de abdij van Tongerlo, genaamd Persoonshoeve. Van goederenh de buurt
van de Moerenborch werd gezegd, dat ze Achter Persoas ] 1I lagen.
0

Ook in L m n &r,
maar oostelijk van het Rosmolenpleii lag de Hiiobacker I319I,
genaamd naar de familie Hixpoir. Deze familienaam komt al mor in de jaargetijden van
de kerk van Oisterwijk van eind veertiende, begin vijftiende eeuw? In T i l b q komt de
naam nog als Hexspoor mor. Verder ten oosten hiervan onder de Ruijbmecken lag een
weiland en heideveld genaamd dat Hoej7cen 13301.
Ten oosten van Eijndthmn en de Lovensestraat vinden we dat Hmijensiuck 1241I en
1240I, aan de Enschotsebaan dat VZiemtuck I 6% I. Die Kixknech I418I
is de P e l g r m c h I 552 I.

dat Ha&tuck

Zuid van de St. Josephstraat tussen Lanuersstraat en Prinsenhoeven lagen:
0 die Claenbmeck 1128I aan Prinsenhoeven en Hoogvensestraat,
0 de Hoghe Driessen 1360 I aan weerszijden van de Prinsenhoeven,
0 dat Hoog Oenrlelvn I371I tussen de Oisterwijksebaanen de Piushaven,
dat Voertveekm I700 I op de Havendijk, waar de Vendeliersstraat en Kmisvaardersstraat samenkomen. Hier was de Voert 16971 door de Korvelse Waterloop. Iets ten
oosten van de Voert lagen de Voertacker 16981 en de veekenacker 1668al met hierbij
dat W e e k e w l d t I710I.

In de Armhoefie akkers:
Die Hoochvonder 13651 ter plekke van de draaibrug aver het W&lmiahwd in de
Oisterwijksebaaa Ook was er nog dat Lam 1425a1, waardoor een Lijmch 14661
liep langs een zijarm van de Korvelse waterloop.
Ten oosten van het Willrelminakanaal tussen Pelpmmech en de Oisterwijksebaan
lagex
bij het LONGA-terreh Densis Acker 1153I;

2 Zie Berkelmans, G., ‘Jaargetijden en maandstonden gesticht in de kerk van Oisterwijk in de veertiende
en het begin van de vijftiende e e d , hr We@n van de & & m e Leanu;gene&@ Wen geld en gelwf
in Xwd-Brabant, onder red. van LXW. Adriaenssen, ?+He~toge~osch,
1991,blz. 257.
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de Vomijl 17011, tussen Bosscheweg en Pelgtvmswech, waar nu het D u n d o f is;
de Nieuw-hnstraat liep met een boog oostelijk om de Vomijl heen;
dizt wigenboert 17061; de naam geeft aan, dat deze akker aan de rand lag van een

drassig gebied; daarom moet dat gemcht worden bij de voormalige Mortelsestraat.
Een toponiem in h n , waarvan we tot nu toe de Egging niet kennen, is die H o w
I339 ID a SonderIock

Dit is het meest oostelijke stuk van L m aan de grens met Enschot, de Swurt@t I740 I,
tussen de Enschotsebaan en die Bmckxinzet 1791, in het westen begrensd door de
Mortelsestraat en de Oud-hnstraat. In het Sonderld liep ook een Donckzmtmt
15861. Volgens GAT R282 hl. 1lVa en GAT R284 foL 6ov" moet deze straat oost-west
ij
gelopen hebben, daarom komt de Bmlrsftaet het meest in aanmerking. Aan de Leij b
de Znwt@t lag die Hodanck 13201, reden waarom deze straat Donckemiwt werd
genoemd. In dat SonderEock bevonden zich die Enschotsche A d e m llsdl tussen de
Enschotsebaan en Oisterwijkesbaan en tussen de Zonderlokstraat 'en de gens met
Enschot. In deze Enschotsche Adwen lagen de Bollick 1571, vermoedelijk ook de
Medmge Acker 14891 en de Ruijseelbergh 16001 aan de P e l p m m c h . De Oude Stede
I544 1 van Henrick Verhoeven lag hier in de buurt.
De Oisterwijksebaan kruiste de Znwt@t aanvankelijk kennelijk via een mode, de
Amrt, daarom werden verscheidene percelen hier aan weerszijden van de Zwwtrijt tot
aan de BmelrsftaetDawe?t IS11 genoemd.
In het Sondedock lag bij de Vomijl 17011 de Bocht 1501 tussen' de Bosscheweg en de
spoorlijn naar Den Bosch bij het D u n d o f . Van de Conk Ader 11141 wordt gezegd
dat deze aan de Heerbaen lag,dus aan de Oisterwijksebaan.
Aan de Zwmtrijt 17401 b;j deze Heerbam vonden we de Bijs&r 1331 en de Dries 11721.
Hier moet ook het Heerhecken 12641 gehangen hebben Tussen de Pelpmswech en de
Oisterwijksebaan lagen aan de ZnwtrJt de akkers dar Hooge Strepk 13681, Meeus
Stucken I486 I en de S&ep I645 I & 1647 I. Aan de Pelgtvmswech en de Zwwtrijt lagen
die Hqelen 1387al. Aan de grens met Berkel-Enschot tussen de Oisterwijksebaan en
de Broekstraat was de Bieshoff I77 1.

Die Bmclzsijde
Ook in L m n werd de streek langs de Leij die Bmeclzsijde I77 I genoemd.
De Hophqff 1377 1 lag hier ten zuiden van de Cbmmmsaaef tussen deze straat en een
plas die ontstaan is door zandwinning voor de A58. Wiem Verlijnden had een Oude
Stede 15451 en een Meuwe Stede 15l2I aan de Bme&bwt bij de Zwartrijt. Tussen Lei
en Broekstraat lag hier ook de Hmctacker 1257 I en een akker die ilbwleij I521 I. Waar
de Zwwtrijt uitmondt in de Lei bevonden zich de Strijthort 1650I, de Hodanck 1320 I
en de Schipperhof 1612 I. Die Hucelensche Gemeijnt 1387 1, nu in de gemeente BerkelEnschot gelegen, behoorde in de 16" eeuw aan Tilburg.
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Aan de bij, ten zuiden van de Moerenborch lagen die Cmbben 11271 en Wenw-eZ
185 I of EzZmwiel I405I, ook genaamd CuZmwieZ 187I, nu het Grollegat (De Buunder).

I

Van de Oisterwijksebaan loopt nog een stukje zijstraat naar de Broekstraat, eveneens
Broekstraat gehetea In de 16" eeuw liep dit stukje Broekstraat langs de oostzijde van
wat tegenwoordig het terrein van voetbalverenjging Were Di is naar de Cornmenmet
IlM]. Deze weg werd de Groenendijck 12181 genoemd en ook Hqstendijck 12991 of

I

Heijsbnmd@k I301I.

I

De bewoning van h n was het meest geconcentreerd in Eij&mn.
Hier vinden we
de name= Boots, Vande Gheijn en Stevens. Aan de Enschotsestraat bij dat H w e n stuck 12411 had Jan Mathijs Brekeham een huis met smidse? Ongeveer bij de
I2ingbaan-Oost aan de Cbrnmmtmet lag de herberg met brouwhuis Van Cornelis
Heijmerix en zijn m u w Anna Jan BaekP

Aan de Bmekstraat bij de Zwamijf had de familie Verlijnden behttingen en in de
Enschomhe Ackeivn woonde de familie Verhoeven.

Ridder Jan Back, heer van Asten, had nogal wat goederen w
en in het huidige
J e d e m en aan de IJsclubweg, waar de hockeyvelden van Were Di zijn.
Nog enkele W e n a m e n in h n zijn: Vrancken, Quaps, Colen, Heijnen, Jan W
i
t
m
a
n
die Groot, Oppers, Den&, Huijjen en Melis. Deze lijst is niet volledig, maar dit zijn de
meest vernoemde familienamen tussen 1530 en 1550.
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Hoofdstuk 13
DE HASSEIX, STOCKHASSEIX EN CREIJENVEN
De kern van de Hasselt is het Hasseltplein geweest. V66r ww) was dit plein kleiner dan
nu. De Hasseltse kapel stand niet op het plein zelf, maar ten zuiden hiervaa De
trambaan naar Dongen werd ten zuiden van de kapel gelegd. Zo w e d het plein
verrujmd en h a m de kapel op het plein te h e n . Deze kapel werd rond 1530 gebouwd
op ongestoorde heibodem.
Het gebied rond het Hasseltplein m u later De Ron& Hasselt genoemd worden in
tegenstelling tot die CZeijn Hasselt 1% I, waar het kasteel aan de Van Byhdtstraat lag.
De betekenis van die Hasselt is: p h t s waar veel h a z e k s staan. Hier is het collectiefs d f k -t- gebruikt, de naam zal dus van Oudnederfjrankischeoorsprong zijn.
Die HasselMnzet 12541, de verbindingsweg van de Hasselt met de kerk op de Oude
Markt via het Wilhelminapark heet nog steeds de Hasseltstraat. Van de oude straten in
die Hasselt zijn er veder niet we1 meer over. Op het tra& van de oude straten %e=
0 de Weverstraat benoorden de Hasseltstraat, vroeger het begin van die Sfocwtasseltschestmet I644 I,
de Van Hogendorpstraat tussen de Hasseltstraat en de Diederikdreef;
de Kapelstraat-Waalstraat; V66r 1950 liep de Waalstraat door tot aan de Stokhasseltsestraat onder de naam Stokhasseltkerkstraat,
0 de Van Bylandtstraat.
Verdwenen straten zijn:
die Lmghsmt 1443 I; deze liep van de noordmsthoek van het Hasseltplein over de
plaats waar nu verpleeghuis de Hazelaar staat naar de heide ten westen van het
Chijenwn 11301 tot halverwege de Ledeboerstraat op het industrieterrein Kraaiveq
* die Cortstmet 11191, lopende van de zuidwestpunt van het Haseltplein naar de
voormalige Dongenseweg dit punt is nu het kruispunt van de Kartuizersstraat en de
Trappistenstr&,
de Dongenseweg beginnende aan het voornoemde kruispunt naar het nog bestaande
stukje bij het RKTVV-terreiq
0 dat Hasseltstmetke 12561 of die Hasseltschwch 12551; deze straat begon ongeveer
op het punt, gelegen aan de Haseltrotonde in het verlengde van de Hasseltstraat, en
ging vandaar naar de Kapelstraat; dat HasselMnzetke liep dus mor een deel op de
Ringbaan-Noord, en we1 de ventweg tussen de Hasseltstraat en de Scheerderstraat;

1 De Van Hogendorpstraat is pas aangelegd in 1869 (Raad, 23 februari 1869), mogelijk opeen ouder track
dat reeds is aangegeven op de kadasterkaart van 1832 en dat op de kaart van Zijnen (1760) voorkomt als
een akkerpad.
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er liep een voetpad rond de zuidzijde van de Hasseltrotondeyeen ander voetpad lag
op het t r d van de Ringbaan-West tussen de rotonde en de Dillenb-

Grenzen van de Hasselt
In het westen werd de grens gevormd door de heide ter hoogte van de Henri Blomjousstraat en de Brugstraat--renstraat.
In het zuiden was deze ongeveer de @e-Witsiebaan, het gebied van het kasteel en de zuidzijde van de percelen aan de Hasseltstraat- De oostgrens lag halvemge tussen de Van Hogendorpstraat en de Goirkestraat
tot aan de Kapelstraat; verder deze Kapelstraat en de Waalstraat. Het Wiehinakanaal vormde ongeveer de noordgrens van de Hasselt tot aan die L u n m t 1443I.
Grenzen van die Stoekhasselt
Die Stockhasselt 1642I lag ter weerszijden van die Stockhasseltschesbaet 1644I. Deze
straat begon in wat nu de Weverstraat is en ging verder over de Merwedestraat. Dit
eerste stuk lag nog in die Hasselt. Na de Merwbdestraat begon ongewer die Stocwasselt. Het Gounodpad en de Gounodlaan zijn nog restanten van de oude Stockhasseltschesaaet. Deze liep daarna ongeveer 150 m ten westen van de Stokhasseltlaan tot aan
het kruispunt van de Dirigentenlaan met de Bellinistraat. Vandaar liep de oude straat
rechtdoor in noordmstelijke richting naar de Perosistraat-Donizettislraat, waar die
Pastels-t 15641 uitkwam. Van deze laatste is de IJpelareweg nog een deel. Bij de
Dirigentenlaan-Bellinistraat takte een weg af in noordoostelijke richting naar de
Mahlerstraat, die Cmmstmet 1139I. Het noordelijke deel van die Stockhasseltschesbwt
alsmede die Cmmsbaet werden zowel tot die Stockhasselt gerekend als tot die Hqhijde
12741.

Aan die Stockhasseltschesbaet lag de Heijleput 12851 op de Gounodlaan bij de Mozartlaan. Hier heeft Onse Lijm Evuwn Sto&n
of Onse Lijever V m u w Huijsken
gestaan, een Maria-kapelletje dus als (mogelijke) voorgaqger van de Hasseltse kapeL2
Misschien ontleent die StocwMsseIt hieraan zjjn naam, mar waarschijnlijker is dat
S t ~ s e lbetekent:
t
ontgimiqpederzetting en uitbreiding van die Hasselt.

Behalve die StocWasseltschestmet en die C m m t was hier nog de voormalige
Stokhasseltkerkstraat, gaande over de Waalstraat in een rechte noordwestelijke lijn over
de Gossecstraat naar de Gounodlaan bij de Heijleput. Verder waren er nog enkele
voetpaden 0.a. van de C m m t naar de LTssektraat en tussen dit voetpad en de
Sto&asseltschestmety ongeveer over de Heikantlaan, en nog een tussen de Heikantlaan
ter hoogte van de Mozdaan gaande naar de Stokhasseltkerkstraat iets ten noorden
L
vanhetW&l - '

2 Zie GAT R277 fol. 37vO en 42P (lS29).
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Grenzen van dat Creijenven
En andere uitbreiding van die Hasselt was dat Cmijemm 11301. Eve& bij die
Stockhasselt lag &t Cn@m.wz aan weerszijden van die C@enwchestmet 1133I en we1
ten noorden van die LangWmet 14431. De zuidelijke en westelijke begenzing van dat
C'enwn
werd gevormd door de Sloprijt 1620[? In het uiterste noordwesten en
noorden vormde de Postelschesbwt 15641 de pens. Die &ijenmchesbuet begon aan
de noordzijde van het Hasseltplein tussen de brandweerkazerne en de huisjes aan het
plem en ging met een boogie naar de ophaalbrug, liep iets ten westen van de Kraaivenstraat tot aan de Jules de Beerstraat. Vanhiemit maakte de straat een oostwaartse boog
om ca. 100 m ten noorden van de Zevenhemlenweg weer op de Kraaivenstraat uit te
komea Op ca l50 m ten zuiden van de Grootvenstraat boog die Cwijenwnschesaaet
met een haakse bocht af naar het oosten tot net voorbij de Midden-Brab-g,
vanwaar de straat weer noordwaarts verder ging langs het puccinihof tot-bina aan het
Perosihof. Hier h a m ze in die Postelschesbwt 15641 uit. W e n de hbartsstraat en
de Grootvenstraat liep een zijweg westwaarts de heide in. Waar die Cn?ijenwnschestwet
naar het oosten afboog, liep ook een straat westwaarts naar de heide en nog een
noordwaarts naar die Postelschestwet.

Waterlopen

De waterlopen in die Hasselt, dat Cmijmtla en die Stockhasselt Zijx
no 11:De Stokhasseltsewaterloop
no. 12:de Sloprijt
beide genoemd in hoofdstuk 3. Verder nog een sloot tussen die Stockharseltschestwet en
die Czijenwnschestwet komende van de noordzijde van de Gomodlaan over het
kruispmt van de Midden-Brabantweg en de Heikantlaan.

De toponiemen

In die Hasselt
In die Hasselt vonden we vijf gebiedex
0 die Hasselt Acker I252I of die Hasseitsche Ackezen 1253I, gelegen ten noorden van
de Hasseltstraat in de huidige Textielbuurt (v& de M e d e Wereldoorlog werd bet
gedeelte tussen Fhgbaan-Noord en Textielstraat de Jordaan genoemd) en verder
noordelijk tot halverwege het Wilhelminakanaal en de HeikantIaaq
die Ckijn Hasselt 1% I, gelegen ten oosten van die Hasset Ach-emz tot aan de Kapelstraat; de streek rond het kasteel wordt soms ook tot de CZqn Hasselt gereken4
0 die Steenen C m e r 1633I ; dit is het kasteel gelegen in het Steenen Kamerpark met
de grond eromheen tussen de Kasteleinslaan en de Dillenburglaan en tussen de

3 Zie hoofdstuk 3,'De Tilb-

waterlopen', waterloop no. 13.
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Hasseltstraat en de IJskelderstraaC die Steenen Cmer wordt nu eens tot de Hasselt
gerekend, dan weer tot die Hornn;
die Sterts H m 16391 gelegentussendieLanghsimet 14431 endie Cortstmd 11191,
waar nu het Mariaziekenhuis en verpleeghuis de Hazelaar gelegen zijn; deze hoeve,
een grondstdc van ca. 20 hectare, werd door Thomaes Start gekocht in 14s en
sindsdien heet ze Sterts Horn; in de 16" eeuw is de hoeve reeds opgedeeld in vele
kleine percelen en komt de naam Sterts niet meer voor als eigenaar; op de kaart van
Arts (ca. 1880) komt het toponiem De ~
~
d Akkem
a voor,e gelegen ten
westen van het Hasseltplein, en ingesloten door de Langstraat (Heieind) en de
Dongenseweg dit komt ongeveer mreen met die Sterts Horn.
die Teetenbmck 16541, die grotendeels in die H o r n 13491 lag,het noordelijke deel
ervan hoorde bij de Hasselt!
Opvallend is het aantal b q e n in de Hasselt. Hoogstwaarschijnlijk zijn dat grafhemls
geweest.

In die Hasselt Ackemn
Die Bexkmker 1191 of die Be@e Acker 1241, was gelegen aan de huidige Merwedestraat. Hier vlakbi lag ook die WiIZich Acker I720I en verder ook in die Hasselt Ackemn
nog die Bexkmker 1201. Aan die StocWurseltschesmt, d.w.z. ten westen van de
Merwedestraat, bevond zich CZeijs Weij I99 I,weiland van een zekere Klaas, gelegen aan
de straat; dit kan aan de Hasseltstraat zijn geweest, aan de Weverstraat of aan dat
Hasseltstmetkz 12561. Ook lag aan het Hassellrstmetke een akker die kennelijk niet m
goed was: dat Qua& Lopensaet I569 1.
Deenkens Acker [E21 moet gem& worden ergens in de Textielbuurt en dat Leege
Stuck 14581, een laag gelegen stuk grond, ten noorden van de Hasseltrotonde. In die
Cmijenmxhe Ackemn 11311 lag ook een akker genaamd dat Lege Stucken 14591.
Beide akkers zijn een deel van een meger grotere, laag gelegen akker. Dat Lege Stuck
lag dus in die Hasselt Ackem tegen die Cmijenmsche Ackemn aan, maw. net ten
noorden van de Hasseltrotonde. Hier in de buurt lag ook die E i j W r I1771.

Op de grens van die Hassetsdae Ackema en die Stoldurs;l.eEtseltsdaeAckeren 1643I moet de
Pennincsbeq$z 15531 gelegen hebben tussen het WaeMmkamaI en de RingbaanNoord. Vermoedelijk daar waar nu de kantoren van de Energiebedrjjven staan. Deze
Pennincsbergh is beslist een grafheuvel geweest. De S@&r
I648I heeft in die Hasselt
Ackemn gelegen aan die Stockhasseltsche stmet 1643I op de hoek van het Hasselltsbatkz
12561 en de Merwedestraat. Ten noorden van het Hasseltplein tussen de Dr. Deelenlaan en de Midden-Brabantweg lag een weiland genaamd de Wouwhof 17291 aan een
waterlaat genaamd die Sloprijt, die tussen de brandwxrkazeme en de streekschool
westwaarts liep.

4

Zie hoofdstuk 9, 'Hceven, Bockhamer en HerstaI'.
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In die Clefn Hasselt

Hier vonden wij maar &n toponiem en we1 een weiland en heide bij de ‘gemeijnt’ dut
Goerken I2l2I. Een deel van deze ‘gemeijnt‘ lag tussen de Goirkestraat en het Textielplein-Marengostraat, waar waterlaat no. 11 en een zijtak daarvan langs liepen. Er
worden verscheidene akkers genoemd in die CZeijn HmseZt, maar helaas alle onbenaamd.
In die Steenen Camer
In de civielrechtelijke stukken tussen 1530 en 1550 worden geen veldnamen genoemd in
die Steenen C m e r in de Hasselt. Alleen enkele onbenoemde huizen en akkers.

Sterts Hoew en die Lmgftmet

In Sterts W m zelf vonden m een akker genaamd Sterts H m 16401 gelegen aan die
Dmeelstmet IWOI, welke waarschijnlijk die Lmghbwt 14431 is. Een akker geheten
Aendknech 15 I, dus gelegen aan die Lmghstmet. In het westen van Sterts H m , voorbij
de Brugstraat en de Henri Blomjousstraat lagen die Cmeboxh 11291, weide en heide
grenzend aan de ‘gemeijnt‘, met daamaast een akker die Afterste Cmebexh 1101, ter
hoogte van de betonmortelfabriek Bemoti. Ook hier weer een bmg-topoiem, wat kan
duiden op een grafheweL
Bij elkaar in het westelijk deel van Stertshoew lagen die Vdenacker 16671, die Veeckeacker I670I aan die Lmghsbwt met die Venackeb 1684I, welke laatste vlak bij de ‘gemeijnt’ gelegen moet hebben.

Direct ten westen van het Hasseltplein lag de Gmten Acker 12321 en een akker
genaamd die ZwaZu I737 I aan de Lmghbwt alsmede een weide en heide, genaamd het
Gheloeckt 1203I, tussen Sterts Hoew en het Cq-enven I130 I.
Op het einde van de Lmgh&wt in de omgeving van de Ledeboerstraat en de Henri
Blomjousstraat lag een akker de Rodenbexh 15911, mogelijk bij een van de ‘Zeven
Heuvelen’, grafhemk die zo in de volksmond genoemd werden. Hierbij lag die
Adzterste Acker I2a1, kennelijk het verst verwijderd van de Hasselt. Ten noorden van de
Goirkekanaaldijk achter de textielfabriek Mommers & Co lag aan die SZoprijt 16201 een
akker die Civmpte 11381. Ten noorden van die Lmghbwt aan de Sloprijt lagen een
weiland de BZoembeM 1411 en een akkerland en heide genaamd HeijwZt 13081. Hier
moet ook die Hoghe Weije 13691 gezocht worden en verder naar het westen, ook aan
die Lmghstmet, een stuk land in weiland en heide genaamd het Ven 16801.

Aan de noordzijde van deze straat lagen enkele huizen en meer akkers dan hier
genoemd, maar helaas won& hun naam niet gegeven in de akten.
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Die Teetenbmck

Het voornaamste toponkm in die Teetenbmck in de Hasselt is we1 die Capelle aen die
Hmselt 1!J2al, onze nog bestaande Hasseltse kapeL In het begin van deze eeuw lag de
kapel nog ten zuiden van het plein met daarvoor een waterplasyop het noordoostelijk
&el van de Teetenbmeck.
Door het noordwxtelijk deel van de Teetenbmeck liep een waterlaat genaamd die ZOe
17361 bij de Marsstraat, ongeveer parallel aan de Rehe Hoevenstraat. De naam geeft
aan, dat deze waterlaat als afwatering diexule. Noordelijkery voorbij die L a n m t ,
heette deze waterlaat die Sloprijt. Aan die Zoe lag did Hagenacker 12461 of Wagers
Acker 12471 ter hoogte van de Jupiterstraat. Waar nu De Kliukert is, bevond zich een
stuk land in akkerland en weide genaamd die Heijdries 12171.
In die Langhackem l438[, gelegen op de grem van die Hmselt en die H o m n 13491 in
de Planetenbuwt aan die Zoe lag een akker genaamd die Langen Acker I435 1.
Toponiemen in die Stockhasselt

Aan die Stockhasseltsdte stmet 16441 stond een aantal huizen en er lagen meerdere
akkers, zoals blijkt uit het grote aantal vermeldingen van die Stocwlasselt 16421 in de
schepenprotocollen tussen 1530 en 1550,maar er worden niet veel veldnamen gegeven.
Die Heijleiput 12851 waar mogelijk de voorloper van de Hasseltse kapel heeft gestaan,
het omer lijmn m u m n huijske, lag op de Gomodlaan bij de Mozartlaaa De voormalige Stokhasseltkerlatraat,beginnende bij de Waalstraat, h a m net ten d e n van de
Heijleiput uit op die StocWtasseltschesbrzet. Z e heette Stokhasseltkerlatraat omdat men
vanaf het begin van de 18'eeuw van de Stokhasselt via deze straat naar de schuurk-erk
aan de Gohkestraat ging. Maar opvallend is dat deze straat in het verlengde ligt van de
Kapelstraat. Inderdaad liep deze weg, Kapelstraat en Stokhasseltkerkstraat samen, tot
1530 naar de Markkapel aan de Hqlerput. V'daar
dus de naam: Kapelstraat.'
Die StocWtmseltsche Ackem 1643I lagen ten noorden van het Wilhelmimkamalaan
weerszijden van die Stocwlasseltschestmet 16441. In het westen grensden ze aan die
Cn5jenmsche Ackwn 1131I en in het oosten aan de 'gemeijnt' dat Goedcen l2l2[.

5

Mogelijk wodt met het Hmeltsmetk of de Hmd&chew&gewoon de Kapelstraat bedoeld Deze liep
immers m g e r vanaf de Gokkestmat eerst - n
en venrolgens westwaarts naar de
Hasseltstraat. De Oude Kapelstraat en de ventweg lang de Ringbaan-Noord, tussen de Scheedentraat
en de Hasseltstraat, zijn er nog -ten
van. Het noordwest lopende deel van de Kapelstraat maakte in
1872 nog deel van het Sum&& Kerkpa het westwaarts lopende deel heette in 1872 Gmot
Hm&& &@ad.
In 1881 kreeg de straat de naam Kapelstraat. In 1872 was er mrigem ook al een
Kapelstraat, de t e g e m d i g e Van Hogendorpstraat, die tussen 1881 en 1900 N i Hm&cheweg
heette.
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Tussen die S t o d i h a s s e l t s c h ~en die Ckijenwchesmret I133 I liep een sloot, gaande
van de noordzijde van de Gounodlaan over het kruispunt Midden-Brabantweg
Heikantlaaa Aan de zuidzijde van deze sloot lag eertijds ongeveer bij de Debussylaan
en het Bizetplantsoen een grote akkery de Witten Ackm 1723, 7241, in de 16' eeuw al
opgedeeld in verscheidene akkers, die deze naam droegen, en de Corte Witten Ackm
11171. Mogelijk wed deze sloot gegraven ter ontwatering van de genoemde Witten
Acker I724 I en de eveneens daar gelegen Roetschenacker I592 1.

-

Meer naar het noorden lag dd H o o h n 13341, een stuk gemeenschappelijke heide,
'gemeijnt', waarin een waterkuil lag, een hool. Het H o o h wed omsloten door die
Cmmtraet 11391 en die StocWtasseltschesrmet. Net wijkeentrum IJpelaer en het
plantsoen daar liggen midden in het Hoohn. Het hool of de kuil lag op de splitsing van
die StocWtasselts&straet en die &msbzzet net ten noorden van de Dirigentenlaan. Hier
in de buurt lag ook De Hogenacker I355 I.
Ten westen van die Stockhasseltschesbnet en dd H m l w , waar nu de Puecinistraat en
de Scarlattistraat zijn, lag ook gemeenschappelijke heide, met daarin een heiveld
genaamd dat Nu 15.191. Gezien de naam was dit een kaal gebied, waarschijnlijk
stui6;and. Aan het Hoolwn lag Ceelen Horn I95 I, ten noorden van de Slop@ I620I.
Het gebied in het noorden van die StocWtasseltschestraet en die Cmmstmet werd soms
gerekend tot die Sto&asselty maar soms ook tot die Heijdiijde 1274 I.
Toponiemen in dat Creijenven

B m n die Lmghstnwt 14431, ten westen van die Gkijenwnschestraet 11331 lagen die
Hoghe Weije 13531, de Lmgenacker 14341 en dat Buchtken 1811. Die Cn?ijenwnsche
Ackem ID51 lagen ter weerszijden van die Ck&mmschesbaet: ten westen van deze
straat tot aan die Slop?$, oostelijk van de straat tot ongeveer halverwege die Stockhasseltschestraet.
Tussen het Wilhehimkamd en de Heikantlaan bewnden zich dat Gkijenwnsche
Hecken 1132 1 bij de Hogen Acker I356 I, die Cruijsacker I140I, dat Leege Stuck I459 I en
de Putacker ISaSal, ongeveer bij het Bizetplantsoen. Ten westen van die Cn?ijenwnschestmet moet een erf met een huisje erop gelegen hebben, genaamd die Reijnenhmn
15771.

Ten noorden van de Heikantlaan lag de Geemckm I200I. Verder nog die Ruijsacker
1599I en de Wttenacker I723I, die ook al genbemd is in die StocWtasselt. Tussen de
Ckijenwns&stmet en de Debussylaan lag een stuk land genaamd die Horn 1339a1.
Die Roetschenacker 15921 moet gem& mrden ten noorden van de Dirigentenlaan.
Helemaal in het noorden van die Czijenvemchestmet lagen de Acker ycut Postel 141 en
die Bocht I51I. Noordelijk van de Zevenheuvelenweg lag een akker genaamd dat Gheloe& 12011. De plaats van de Goerman 12141 blijkt niet duidelijk uit de &en. De
Goerman kan gelegen hebben tussen de Zevenhemlenweg en de Jules de Beerstraat,
maar mogelijk ook ten oosten van de De Kmonstraat.
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Bij de lrpelareweg moeten we die Hujibenacker 13891 zoeken en hier, bwen de
Grootvenstraat, die Postekche H m 15631. Deze hoe= was blijkens opgwe van de
archimis van de Abdij van Postel geen eigendom van die abdij. Verder lagen er rond
de Ckijenmschestmet meerdere onbenoemde akkers alsmede e&le huizea

Het Industrieterrein Noord, het Kraaiven, is genoemd naar de oude woonbuurt en
akkergebiied: dat Ci@iwn. De gemeenschappelijke heide ten westen h i e m waar het
industrieterrein grotendeels op ligt, wed in de stukken tussen 1530 en 1550 niet m
genoemd, maar heette gewoon de ‘gemeint’. Dat dit akluqebied nog steeds En mrdt
genoemd, wit zeggen dat al deze akkers daar ontgoxmen zijn uit een grazige heide.

Fmgmentkiuut van de Hasselt door Diedmik Zijnen (1759). In die lijd was het Hassetplein een knooppnt van wgen. In het mi&n het plein met linksonder de kizpel.
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Hoofdstuk 14
DIE HEIJDSIJDE: COUWENBERGH en SINTE QI"SST0CK
Die HeijdGjde 1274I, zoals de Heikant in de middeleeuwen genoemd werd, vormde het
noordelijk deel van het bemonde gebied van Tilburg. Het was de kant vmz de heide in
tegenstelling tot de zuidelijke Bmehijde I77I, de kmtt vmz de moemsen.

In het uiterste noordelijke deel van die Heijhijde, langs de grens met Loon op Zand en
die met Udenhout, lagen nog vele heidevelden, deels in partidiere handen, maar de
meeste als 'gemeijnt', gemeenschappelijk bezit. De 'gemeijnt' die Izubmeckeil I595I was
veel groter dan de huidige Rauwbraken en grensde in het noorden in die Heijhijde aan
de Hazennest. Nog heet de weg van de Hazennest naar Enschot de Rauwbrhnweg.
zeals bij d e herdgangen het geval is, zijn de begrenzingen ook hier niet altijd scherp
aan te geven. We1 is dat voor die Hq-de
het geval mor de zuidgrens. Dit was
namelijk die C m i j t 193 I, de middenloop van die Hoogh Soeije 1372I en die ZWarhijt
1740I, vanaf het J h p a r k naar de kruising Hekidaan-Q~nstoklaan,en vandaar
oostwaarts langs de Sweelincklaan naar de grens met Berkel-Enschot. De westgrens lag
ongeveer op de huidige Stokhasseltlaan. De pens van Tilburg met Loon op Zand was
de noordelijke begrenzing en in het oosten was dat de grens van Tilburg met Udenhout
en Berkel-Enschot. Het uiterste noordelijke deel van die Heijh&ie stak met een punt,
gevormd door de Kalverstraat en de Loonse-Molenstraat, tussen Loon op Zand en
Udenhout in, mals nu nog het geval is.

De voornaamste wegen in deze herdgang warex
0 het Lijnsheike, nu grotendeels verdwenen, dat van de Oude Lind af over het winkelcentrum aan het Wagnerplein naar het nog resterende deel van deze straat liep;
een andere geheel verdwenen grote straat in de Heikant was de Heikantsebaan, die
van het stuk in L m n 14741, de Jac. van Vollenhovenstraat, met een westwaartse
boog naar de Schans ging; het restant van deze straat bij de Schans heet nu ook de

Schans,
de Leharstraat is de oude Heikant en het Mollenin& voorheen liep deze door over
de Mahlerstraat, waar ze de brnstnzet ID91 opnam, en vandaar ging ze in
noordwstelijke richting over het kruispunt Vlashoflaan-Stokhasseltlaan met een
boogje weer temg naar de Stokhasseltlaanbij de Kalverstraat.
De huidige Loonseweg bestond nog niet. De weg ging van de Kalverstraat welkwaar
over de Stokhasseltlaanverder, maar dan rechtdoor naar de Oude Loonsebaan op een
punt vlak onder de gens met Loon op Zand, ten westen van de Midden-Brabantweg.'
De nog bestaande Loonseweg is pas in de negentiende eeuw aangelegd, midden over de
restanten van het in de Loonse Kbpluner gelegen mottekasteel van Pauwels van Haest0

1 In 1972 %warn de naam O d e Loonsebaan te venden. Het gedeelte ten noorden van de LoonscheHeideweg behoort thans tot de Bos en Beemdweg. Het gedeelte ten zuiden van de Loonsche-Heideweg
bestaat nog steeds als een onbenaamd mdpad.
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recht, dat in 1400 door troepen van hertogin Johanna vemest werd in de strakxpeditie
tegen deze Paumls, die als hoofdschout van de Meierij met de Bosschenaren opstmdig
was geweest. Nog ligt een deel van de ringyacht van het mottekasteel aan de westzijde
van de Loonseweg op ca. 350 m ten zuiden van de Udenhoutseweg.
De Kalverstraat, de Moerstraat, de Rugdijk, de Quirijnstokstraat, de Zwaluwsestraat en
de Bundersestraat zijn oude wegen eve& de Hazennest? De laatstgenoemde straat
begon aan de Heikantsebaan bij de Van Tussenbmekstraat en ging over het noordelijk
deel van de Obrechtstraat naar de Hazennest. De meeste van deze straten hadden in de
zestiende eeuw al de naam die ze nu nog hebben, behalve de Kalverstraat, die Peter
Beijendijck 15441 heette, en de straat de HaZennest, waarvan het westelijke deel
hoogstwaarschijnlijk die Hmgende Rijssdaestmt genoemd werd naar dat Hmgende Rjs
1249 I ,het noordelijke deel van die Rubmcken I595 I. Het nu verdwenen st& tussen de
Van Tussenbroekstraat en de Obrechtstraat werd hoogstwaarst@inlijkdie Gruensbzzet
12351 genoemd.
Behalve die Caueijt 193 I stroomden door die H q w d e nog drie waterlopen.
a. in het noorden de SZoprijt 16201, de bmnloop van de Zandleij, en later De Bmnste
Brug geheten (waterloop no. l2),
b. Waterloop no. 17,later De M i i i i t e Brug geheten, en
c. Waterloop no. 16, later De Benedenste Brug geheten.
Vermoedelijk danken de waterlopen deze benamingen aan het feit dat men, gaande van
noord naar zuid m r de Loonse-Molenstraat en Houtsestraat, achtereenvolgens de drie
waterlopen passeert. (Ze ook Hoofdstuk 3, 'De Tilburgse waterlopen', no. 12, no. 16
en no. 17.)
Het oostelijke deel van die Heijdsqde, gelegen tegen Udenhout en Berkel-Enschot was
grotendeels gemeenschappelijke heide, 'gemeijnt'.

Toponiemen in die Heudsjjde
Het behgrijkste toponiem is natuwqk die Hei~%sijde I274I zelf, mals reeds gezegk de
kant van de heide. Die HeijaXjde kan verdeeld worden in de volgende gebieden:
De streek bij dut Hmgende Rijs 12491 en die Rubmcken 15951. De b e g r e m e n
hiervan waren de C m i j t , de gemeentegrens met Berkel-Enschot tussen de Zuiderkt.uisweg en de Hazennest, de Hazennest van hier tot aan de Bundersestraat, de
Bundersestraat, de Rugdijk met de Schans en de voormaljge Heikantsebaan.
In het noordelijke deel van die Rubmckm lag de 'gemeijnt' dat Hmgende Rijs,
kennelijk een gebied waar veel struikgewas, rijshout, groeide. Ook die Hmennest
12501 lag in het noordelijk deel van de Rauwbraken. De Abdij van Tongerlo had

2 De Bundersestraat komt in de wegedegger van 1872 wor als zWden&# , maar in de officiele
stratenG@en kwam deze straat niet w o In
~ 1954 wed de naam Bundersestraat vastgesteld De naam
Zdmsestmat wed ook pas offkieel in 1954 vastgesteld, hoewel de straat onder dezelf'de naam reeds
workomt in de wegenlegger van 1872.
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ook hier bezit, namelijk die Tongerbsche H@ 16591 bij dat Hamgende Rijs aan die
Gruenstmet 1235I, ook genoemd dat mcde Goet bij dat Hamgende Rijss [BP Rl175:36&
( W n ) ] . Bij deze hoeve van Tongerlo lagen de akkers dat B&lmd
1131 en dat
Hennekns land 13111. Bij de Rubmedren lagen de SchijfseZberch 16091, de Stewssacker 16411 en de Hdnenacker 12901. Oostelijk van de RugZ@lc 15971 bevonden
ZichdeakkersdieHoeve [3381,ukensAcker 13%1 endeNuen Hqnenacker 13201,
w e b laatste tussen de Rugdijk en de hoeve van Tongerlo lag.
Het gebied tussen de Bundersestraat en Udenhout, nu geheten de Zwaluwenbunders
en Quirijnstok. Dit was in de ixstiende eeuw grotendeels ‘gemeijnt’, maar aan het
begin van de Quirijnstokstraat lagen enkele hnizen en akkers. Aan het begin van de
straat lag Sinte Qui?@ Stock 16181, een stok of veldkapel van Si$ Quirinus,
waarnaar de gehele straat is genoemd. Hier vlak bij had de Abt van Tongerlo
goederen [W~ 2 8 1 : en
~ ’301.0 (153311.Aan de straat lag ook het &gem Huis I735 I.
0

0

0

De Kouwenberg. Buven die Mo-t
14931 lag en ligt nog die Cmcwnbeigh 1941 of
die Coudenbeigh 11251, die aan Peter Beijendijjck 15441, nu Kalverstraat, lag. Op die
Cauwnbergh lag die orrde Hoeff 15351 en bij de Cauwnb& vinden we die
Hqgmhoff I280l, die Patacker 15491, die Pottenberch 15651, kennelijk een grafheuvel, die S b u i j a r 16511 en die Veltbmck 16721. W e n de Moerstraat en
waterloop no. 17, de Middelste Brug, westelijk van de Cauwenbergh lag een beemd
genaamd die Twaelff Buender 16641. Ten oosten van de Cauwenb& lag het Goet
ten Haensberghe 12441 op de Haasbe@ 12431 met die BE& Arker 1671 en die
Hqdelaer 12701. Het noordelijke s tu k was grotendeels heide, behalve de buurtschap
die V@@huijsen 16901, die nog zo heet, en waiu akkers lagen. Aan Peter Beijendijck,
bij of in Loon op Zand, was dat Egmons Mow I175 I in dat Loensche Ghericht I470 I.
Het land tussen de Kalverstraat en de Midden-Brabantmg bestond voomamelijk uit
heide en woeste gronden.

Tussen de Rugdijk en de Kalverstraat, ten noorden van de Leharstraat en ten Aden
van de Moerstraat. Aan de Rug@& en ten westen h i e m lagen die Hoghe Weije
13611, die Langenacker 14361, en op de Rugdijk b m n de Leharstraat, die vlashoff
1693I en die Steltacker 16351. De Benacker 118I lag ten zuiden van de Moerstraat,
die in de zestiende eeuw ook al die Moemtmet 1493 I genoemd w e d
Dat Goet ter Lijnde l2I.51. Ten westen van het nu verdwenen Lijnsheike, ongeveer
tussen de Heikantlaan en het W f i e h k h m a l , lag het Goet ter Lijnde, tot in de
veertiende eeuw bezit van de familie Van Heist. Ten noorden van dat goed lagen
die Lijndsche Ackem 14761. Het Goet fer Lijnde ontleende zijn naam mogelijk aan
die HooUijnde 1374 I, wat een holle linde geweest kan
maar waarsehijnlijker is
hiermede de Lindse waterloop bedoeld. Bij dit oude goed bevond zich die Gmte
Acker 12241. Waar nu de Oude Lind is, stond een huis aan die Oum Lijnde 15471,
de oude Lindeboom of de Lijndse Waterloop. Tot de Heija3ijde werden ook de
‘gemeijnt’ die Homert 13781 en die Homerhche Acken?n 13791 gerekend, ofschoon de voorde zelf in die Velthown 1673 1 lag, in de Hoefsbaat ten zuiden van
het Julianapark en door de C m i j t . De Homvert was gdegen tussen de C a m i t en
de Lindse waterloop.

an,

De streek ten noorden van die Lijn&che Adcemz 14761 aan die Cmmslruet 11391,
L e b t en Vlashoflaan. Aan die Cmrnsbwt stond een D&j%oem 11691, die Heij&ij&che D&jboem 1275I bij &t H o o h 13341. Hier lag ook die Nijeuw H o w
I5l5l. Met de aanduiding buijten den cikfboem mrdt de streek bedoeld rond de
Vlashoflaan, ten oosten vatl de Stokhasseltlaan, tot bij de Kouwenberg. Hierin lagen
die Heijhog 12691,de Putackzr 15681 en die Langen Acker 14291. Op de gcens met
de Stocwtasselt 16421 bmnden zich de Cmmmennacker 11371, dat Onmaren Heik
I528I ,beide bij Ceelen H o w I !E1,en die Quaeij Hoeve I570I.
Ten noorden van dat Ckijenm 11301 moeten we die Hui.iben&r
13891 zoeken. In
het noordwesten ghg die Heijhijde m r in de ‘geme@t’, die praktisch het hele
westelijke deel van Tilburg besloeg.
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Hoofdstuk 15
OVERIG TILBmGS GRONDGEBIED LIEVEGOER, HULTEN EN
DE LICHPI'ENBERGH
Van het pndgebied van Tilburg was tot het einde van de achttiende eeuw slechts een
gedeelte bewoond of als akker- en weidepnd in gebruik. Het westelijke deel van onze
stad was heide, wild grasland en ze& veengebied in gemeenschapelijk bezit van de
inwoners van Tilburg en Goirle, dat daarom 'gemeijnt' werd genoemd. Deze 'gemeint'
was door hertog Jan III van Brabant op 1September 1329 aan de Tilburgse bevolking
verb&. Delen van deze 'gemeijnt' mochfen niet zonder toestemmhg vah de hertog
aan partidieren worden uitgegeven. Om deze redenen vinden we in de- schepenprotod e n tussen 1530 en 1550 geen transportakten die betrekking hebben op de gemeenschappelijke gronden, en zodoende hebben we praktisch geen vermeldingen van
toponiemen in het buitengebied. Natuurlijk zijn er we1 veldnamen, zoals te zien is op de
kaart van Diederik Zijnen en op de oudste kadasterkaarten,maar in de hier behandelde
periode hebben wij er slechts we- gevonden. In heel de uitgestrekte 'gemeijnt' tussen
de Bredaseweg en de gemeentegrens met Loon op Zand vonden we slechts C6n
veldnaam, namelijk de Vossenbexh 1703 1, waamaar nu het industrieterrein Vossenberg
is vernoemd. De Vossenbexh lag ten noorden van de Dongenseweg en ten oosten van
de Heibloem.
In het uiterste westen van Tilburg, langs die Leije 14611, later de Donge genoemd,
hadden de Tiburgers vele beemden in partidier bezit. Zodoende is daar de oogst aan
veldnamen redelijk groot.
De Donge b m t Tilburg binnen onder de naam die Leije 14611, waar Tilbwg, Goirle en
Riel aan elkaar grenzen, en. vormt dan meteen de scheiding tussen Tilburg en de
gemeente Alphen en Riel tot even ten noorden van de A58. Van dat punt af stroomt
die Leije binnen o m gemeente tot aan de samenvloeiing van die Leije met de Landscheiding van het Land van Bm& en TlFlburg I4271. Daarna werd het rkiertje genoemd
die Aesioet 18 I of die Don@ Aa I162 I, waaruit de naam de Donge is ontstaan. Voorbij
deze samenvloeiing vormt de Donge de scheiding tussen Tilburg en %en tot aan de
gens met Dongen. Nu is het stuk ten noorden van de Bredaseweg gekanaliseerd en de
loop is van de Langendijk af verlegd naar het Wielmimkamal op ca. 600 m ten
westen van de sluis b;j de Hoge Witsie, terwijl de oude Dongh Aa als een onbeduidend
slootje nog de gemeentegrens vormt.
Laten we met de veldnamen beginnen in het zuiden, bij Riel, waar een moerveld (=
turfveld) lag genaamd de Leijken 14631 aan die Riekche Leije l!V9I, dus daar waar die
Leije de grens vormt tussen Tilburg en RieL Tussen de grens met Riel, even ten
noorden van de A58, en de Gilzerbaan lagen ter weerszijden van die Lei& zandige
opduikingen, genaamd die Schooten 16Wl met daarin de erven die Schoet 16141, die
Hoghe Schoeten 13631, die Leege Schoten 14451, die Lange Schoten 14281 en de
Haensbed 12421. Op de topografkche kaart no. 50E van 1980 is deze laatste aan het
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Siptenpad nog als een cirkehrmjge verhoging te zien Limgoer I46§l lag aan die Leije
en de Gilzerbaan. Het pompstation van de N.V. Tilbwgsche Waterleiding-Maatschappij
is hier gelegen.
Ten westen van die Schoeten tot aan de gemeentegrens lag de Vment 17041, later
genaamd de Riehe heide. Tussen Viwnt en Limgoer bevonden zich die Zeepten I734 I,
nu de Sijsten genaamd. Het Siptenpad is hiernaar vemoemd. In het uiterste westen net
ten zuiden van de Gilzerbaan werd de grens tussen T i l b q en Gilze die Schelkens
Hqningen 16071 genoemd, waarin ook die Blomaerts 1401 lagen. De Gilzerbaan was
blijkens de kaart van Zijnen in 1760 nog niet een rechte weg zoak nu, maar ze was veel
bochtiger. Volgen we die Leije in het westen van T i l b q stroomafwaarts van de
Gilzerbaan tot Mmdijck 14781, later Diepestraat,’ dan komen we verscheidene
interessante toponiemen tegen.
Allereerst vinden we een streelmaam, namelijk Hulten 13921. Hiennee is niet het
huidige kerkdorp Hulten bedoeld, want dat bestond in de zestiende eeuw nog niet.
Zelfs in de Grote Historische Atlas van Nederland, deel4, Zuid Nederland, 1838-1857
zal men het tevergeefs meken. De naam Hulten komt daar we1 in voor, maar zuidelijk
van Mmsdijck en oostelijk van de Langenbergseweg. Daar stonden toen inderdaad enige
h e n . Dat Hulten wordt nu Heikant genoemd op de topograkche kaart 50 E. In de
Tilbwgse schepenprotocollen tussen 1530 en 1550 wordt gesproken over: Hulten
parochie Tilburg. Hulten blijkt dus deels in de parochie Gilze en deels in de parochie
T i l b q gelegen te hebben. Het Tilbwgse Huli2n werd in 2834 Klein-Tilbq genoemd
en het heet nu nog m.Wet is gelegen tussen de Gilzerbaan en Dkpestraat en tussen
die Leije en Gilze.

In het uiterste westen, ten noorden van de Gilzerbaan, tussen de Lanclscheiding en de
straat die nu mein-Tilbq heet, in de zestiende eeuw echter die Nuwlijnschedijck
l§22I, lagen die Begelen 1251. Op de topograkche kaart 50E is op die plaats nog een
verhoging aangegeven. De Nuwelijnschedijck liep vroeger in Kzein-Tilburg noordwaarts
door naar Dalein 11471. Bij Maesdijk 14781, nu Diepestraat, bevond 6ch dut Houtlaer
13801, een broek ten oosten van de gemeentegrens aan de Nuwelijnschedijck, waarin
beemden lagen waaronder dat Block 1361. Hier waren ook de Hultensche Kixijwijen
13931 of die widen van Hulten 17111.
Aan die Leije, de Donge dus, boven Limgoer lag die Cahmfart 1881, die Cahxmtert
I89I of C m t m e t 190 I met daarbij die Heijningen 1293I. Het Gat vmz Limgoer 1195I
moet ook daar gezocht worden. Westelijk van de Cahmfart tot aan de Nuwelijnschedijck was d e s weer ‘gemeijnt’. Verder noordelijk kings die L q e lagen de Bloetbeempden I52I met daarin sBeckm Beempt 1151, die Bloten beempt I45 I,die Strijpbeempden
I649 I en die Tmden Clams beempt I6611. Ter weerszijden van de Lanhcheiding I427 I,
ten zuiden van Mmsdijck I478I lag die Bloeck I37I of & Blook I43I.

1 Zie ook voetnoot bij lemma 115I.
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De heide ten oosten van de L q e , maar ook meer westwaarts tussen die Bloetbeempden
en de fiwelijnschedijck, werden die Hultensche HehWen 1394I genoemd, evenals het
heidegebied ten noorden van de Bredaseweg. De Bredaseweg bestond in de door
onsbeschreven periode nog niet. Hij is op het einde van de zeventiende, begin achttiende eeuw aangelegd en heette toen de Hultense Dreef. Op dit tra& werd rond 228 de
Bredaseweg geprojecteerd. Prins Willem van Hessen Kassel liet in 1712 als heer van
Tilburg de Oude Warande inrichten op een stuk heide tussen oost de Reit, w s t het
Znmtven, nood de Oude Leij en mid de nieuwen dijdc? Het stuk Bredaseweg tussen
Masdijck 14781 en de B e & @ & 1221 was toen dus nieuw aangelegd conform een
reglement van 1698, waarin gelast werd over de heidevelden nieuwe, rechte verbmdingswegen aan te leggea3 We1 moet er een weg door de heide zijn geweest tussen B&dijck en Muesdijck.
Zoals gezegd was het gehele gebid ten noorden van de Bredaseweg 'gemeijnt', nL de
HuZtensche Heijwl&n (3941,met uilmndering van beemden ter wxrszijden van die
L q e I461I. Deze beemden maakten geen deel uit van de 'gemeijnt', maar ze waren
partidier bezit. Tilburgers hadden ze& beemden ten westen van de Lundrdteiding in
Gilze en men.

Die Leije volgend van de Bredaseweg af vinden we aan weerszijden van de rivier, tot
aan de spoorlijn naar Breda, de streek De &de Dnijboem 15331, welke naam nog
geldt mor het kleine stuk bos ten westen van de Reeihofweg. In de mtiende eeuw was
dit nog heide. In de Oude D e i o e m bevond zich tussen het bmnvermelde bosperceeltje en de Donge Het Bmeck vun Huesden I71I, met daarin die Gmten Beempt I226I
en die Laija?t 14231. De Bloemaert 1391, gelegen in de Oude DRijboem, lag ten
westen van de Donge. In Hulten ligt achter de herberg De Stad Parijs nog de Blommertsweg. Aan de Lundscheiding aan Muesdijck lagen die Coelhoewn 11041 (Uit te
spreken als die Jbolhmn), mak ze nog steeds heten. Die Heijhchestmet 12271 liep
dwars door de Oude Dwboem heen m r de Donge tot aan de Lundscheiding. Op de
topografische kaart 50E van 1980 is dit nog te zien. Thans is de situatie daar echter
geheel gewijzigd. Deze weg is waarschijjnlk dezelfde als de Oude D@ioemschedijck
15341.

Tussen de Lundscheiding 14271 en die L q e , ook genoemd die Niieuw Leije 15171 lag
en ligt nog die Dukm 11471, van de spoorlijn Tilburg-Breda tot aan een akkerweg die
loopt van de Broekweg in Hulten naar de Donge, waar de Langendijk bij de Donge
komt (topografische kaart 50E van 1980). Aanvankelijk was DuZem veel p t e r , namelijk
van Klein-Tilburg tot aan die Vier Buender 168Sl bij de grens met Dongen. In de
zestiende eeuw echter was Dulem niet veel p t e r dan nu. In Dulem mlnden we de
volgende toponiemen:
* het Bmck vun Riel I72I ten westen van Dierck Zibben Heijninge I1551,

2

Mosselveld, J.H. van, ?le Oude Warande te Tiburg', in: Erabmclia hbsarr, jrg 3 (1954), blz 101-128.

3 Zie hiemoor J o b Hendrik van Heurn, HisWie der Stad en Mqrerye van k-Hmgenbos& aLmtede van
de voornwmste akaden & Hertogen van Brdanf, S-Hertogenbosch,1776, dl 1,blz. 16.
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die Enschotsche Beempt 11851 aan de Landwheiding, die hier ook die Womenbmchloet I728 ] werd genoemd,
0 een beemd genaamd die Hqningen 12921 en nog een beemd dat W o m b m c k
I727 I in het noorden van Dalem, waar ook het Ddemsche Gaf I148 I lag.
Ten noorden van Ddem, tussen de Donge waarlangs de Langendijk loopt en de Landscheiding, waar deze laatste een ruk van ca. 200 m naar het oosten maakte, lag een
beemdengebied dat toebehoorde aan de abt van Tongerlo en dat naar zijn grootte die
Elf Buender I179 I werd genoemd.
De bovenloop van de beek de W i 1712 I, in de Reeshof de Oude L q genoemd, die
langs de Reeshofweg en Langendijk stroomde, ging van deze laatste weg op ca. 350 m
oostelijk van de Donge noordwaarts over 300 m en daarna noordwestwaarts ongeveer
parallel aan de Donge, om uiteindelijk voorbij het Red 15741 in de Donge Uit te
monden. Van de Langendijk af werd deze beek ook we1 die Bmechloet 1781 genoemd,
maar ook gewoon die Leije. Voorbij hef Re& liep echter we1 nog een sloot westwaarts,
op de kaart van Zijnen de Treksloot genoemd, in de zestiende eeuw echter die Vmrt

IW.
Aan deze O d e Leij lag een beemd genaamql die Hqningen 1292aI. Tussen deze
Bmechloet en de Langendijk lagen Meeus H m 14851, onder het Groenven, en die
Bunten 1841, w e k Bunten ook aan de westzijde van de Donge lagen tot aan de
Lanhcheiding. Op de kaart van Zijnen worden ze de Eijne Velden genoemd. In de
Bunfen lag een beemd genaamd die Bunt 183 I naast die CZqn W f o s c h 197 I, dat
tussen de Donge en de Lanhcheiding lag.

Tussen Lanhcheiding en Donge, ten noorden van de E g Buender lag het Tilburgse deel
van dat Ghilsche Bmeck 12061, ook genoemd die GhiZse Hght l2Wl of die Ghilze
1239 I en dat Qua#Kkmpkn I572 I.
Vucht 1210 I. Hierin bevonden z.ich die H&lmrt
Dan verder noordwaarts een deel van die Bunfen. Westelijk van de Landscheiding, dus
net in Gilze en wen, lag de EZsbeempf [lSll, tussen het Wagenbroek en de Wierikstraat. Hier lag ook die Mmije 14761, welke naam aangeeft dat hier hooi geoogst werd.
In Gilze lagen ook die Dongensche Coeijweijen 11601, daar waar de Landscheiding en
die Leije samenkomea
Ten noorden van die Bunten lagen die Weerftf.ienbosschen 17W I, die Wemnbosschen
17141 of die Eemosschen 11741, zijnde wilgenbossen, tussen Donge en Bmecksloet,
waarnaast een beemd dat Doertken 1156I lag.
Waar die L q e en de Lanhcheiding samenvloeien, vonden we die Becken Hoernick
1231, dat Jaeops Noexken 13971, dat Hoemichhz 13361 en die Driecant 11701. Ten
westen van deze samenvloeiing tot aan de Bmcksloet bevond zich het Tilburgse deel
van de Dongensche Coeijweijea Daar lag ook C Z m l d llOOl met daarin Cleijs
Beemdehz 19Sl.
Wat nu Hoge Witsie heet, was in de zestiende eeuw dat Gmet Goer 1 2 s I. In Cleverplack, net ten oosten van de Donge, waar de Langendijk overgaat in de Flaassendijk,
lag de Nibeempt l5Wl. Momenteel is deze samenvloeiing door de verlegging van de

Donge praktisch niet meer te zkn, maar het was op de plek waar de Langendijk de
grens met Gilze en Rijen kruist. Ondanks de verlegging blijft de Donge als een smalle
sloot de grens van Tilburg vormen en ze wordt pas bij het indmtrieterrein Tichelrijt in
Dongen weer wat breder. Van de samenvloeiing af wordt de Donge ook we1 Landscheiding genoemd
Ten zuidwesten van de Donge, waar dit riviertje de gemeentegrens is, d.wz. vanaf de
Langendijk tot waar ze bijna het Wilhelrninakanaal bereikt, lagen die Z%’men 11911 of
die Vlaesen 16% I in de gemeente Gilze en Rijen. De Flaasendijk is h i e m genoemd.
Ten noordoosten van dit stuk Donge groeiden veel vuilbomen, de reden waamm dit
I6311 werd
gebied tussen de Donge en de Treksloot die S p o m 16281 of het S’d
genoemd Hierin lagen beemden, nogal fantasieloos genaamd die Spo& 16291 en die
Spomt 1630I met nog een beemd genaamd die Teengietm I653 I. Voorbij dik Spo& tot
aan de grew met Dongen liep de Donge, parallel aan het W&ehhkamak vrij recht.
Ten noorden hiervan lag dat Red 15741. Nog heet het gebied ten .zuiden hiervan in
Gilze en Rijen gelegen, de Lange Rekken. In het Red,W e n Donge en kanaal, lagen
die Vier Buender l688l, waarnaar de Vierbundersweg is genoemd Waar nu het kanaal
is, stroomde voorheen de Treksloot, die ook die V ~ r 16661
t
genoemd wer& wat nu de
Vierbundersweg heet, was vroeger die VM@&
16651. Hier bevond zich ten noorden
van het W & e l m k b m d die Hoeffopten Lichtenbmgh 13281, alias die Hoeffvan
Dongen 1329I,met huis, schuren en stallen en met de p n d , o.a genaamd de Aert 16I
of de Aert van Lichtenbmgh 171. Op de kaart van q n e n is de hoeve genaamd Haans
Hoef.
We hebben al eerder aangegeven, dat de meeste Tilburgers beemden hadden k e n ter
weerszijden van de Donge, waardoor we veel toponkmen hebben gemnden. De meeste
beemden waren echter onbenoemd. Zoals reeds gezegd, veldnamen in de ‘gemeijnt’
komen sporadisch voor in de civielrechtelijke stukken tussen 1530 en 1550. Natuurlijk
waren er daar wel, mals de Witsie, de Witbrand etc. Een verder ondermek naar
toponiemen loopt nog en zal naar we hopen namen in de ‘gemeijnt‘ opleverea
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DEEL II

ALFABETISCHE LIJST
VAN TOPONIEMEN

A
1. ACETJZR PERSOENS
[spreek uit: Persoons]
De Persoen was een geestelijke, door de Abdij van Tongerlo gemden, die toezicht
hield op de parochie en op de goederen toebehorende aan de Abdij. In de tweede helft
van de 16e eeuw ook pastoor genoemd. De Persoen woonde op H u h de Moermboich,
bij de Cornmemtmzt IlOSl, waar nu de Waterzuiverhg Oost gelegen is. De Moerenborch is rond 1750 afgebrokeal
Achter Persoens ligt dus voorbij, d.i. ten oosten of ten zuiden van de Moerenborch.
- mast de pastork van de kerk van Tiiurg [GATR28o:los blad bij 14f ,1W-l8f (1532)j

2. ACmRMAL
(Ook geschreven:Aftermal)
I. Mal betekent volgens het NEW:
1zuw-m ‘geErfden, gerechtsplaats,verzamelplaats’
0 4 znw-o ‘teken, kenteken’. Hiervan afgeleik ‘kruis, grenspaal, grenssteen’.
Achtermal m u dan kunnen betekenen:
0 achter (of voorbij) de gerechtsplaats,
achter of voorbij het grenstekea
II. ‘Achter’ kan, volgens HPB, ook ontstaan zijn uit acht ‘gerechtelijke banning‘,
‘gerechtelijke vervolging’, ofwel de naam werd gebruikt voor een gebied waarvan het
gebruik voorbehouden bleef aan de eigenaar (koning, hertog, g r d heer) en dat dus
geen deel uitmaakte van de gemeenschappelijke grondea De naam is dan ontstaan uit
AchtemuZ, samenstelling uit acht ‘gerechtelijke banning‘ en mal ‘gerechtsplaats’ of ‘eigen
gebied‘ en betekent zoveel als ‘gerechtsplaats in een eigen gebied van de heer‘ ofwel
‘het eigen gebied van de grootg~mdbezitter~.
Voor I pleit het gebruik van After, een Middelnederlandse vorm van achter. Hiervoor
pleiten tevens enkele vermeldingen in de Bossche schepenprotocollen, waar duidelijk
sprake is van ‘achter, voorbij’ (lat. rem).
Op 31 mei 1403 draagt Gerardus Bac van Broechoven, filius naturali$quonndam
Germdi de Broechoven, 1% ‘geswat‘ hem toekomende in 2 bunder weide te Westilborch
rem locum dictum Malle over pp1183 foL 124 (1403)l.
- een weide te Tiiborch retm locum dictum Mal [BP Rl185:4f (140731
- % bunder weide retm locum dictum Mal [BP Rl185:W (140711

Voor II daarentegen pleit het door elkaar gebruiken van Mal en AchtermaL Bovendien
staat deze betekenis tegenover de Broeckhoven Acker, welk toponiem op
gemeenschappelijke grond duidt. Achtermal is dan ontstaan uit Achtemal door
epenthetische tussenvoeging van een ‘9.Omdat men in de middeleeuwen ook &er zei

1 Loon,MA van, ‘De huizinge Moerenburg en haar bewoners”, in:De Lindeboom, Juarboek van de
GememrtejkeArchiefdistst TiWrg, dL II (1978)yblz. 81-127, en dl. V (19sl), blz. 119-157.
2 Het wood naaKazis is in de akte doorgehaald.
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ip.v. uchfer kan Aftermcrlontstaan zijn, wat weer aanleiding gaf of kon geven tot verkeerd of niet meer begrijpen van de juiste betekenis van het toponiem.
Niettegenstaande het bij II gestelde heeft I voor ons de voorkeur, mede omdat daar in
de omgeving het Oude Goed van Broechdwven lag en eveneens een (duidelijk ander)
Mal genoemd wordt. Ogenschijnlijk vormt in het eerste geval Mal (in de 14e en l5e
eeuw) de gens tussen het Goet Tnthout ( z k Eijndthaten 11781) en het Oude Goed van
Broechoven 173I, en in het tweede geval tussen laatstgenoemd goed en het oude Goet
vander Riet (zie: Het Goet ter Rijt 12161). Kortom, de benaming Mal geeft onomstotelijk
aan dat we hier te maken hebben met een duidelijke gens tussen twee oorspronkelijke
(domein)goederen, waarbij het me gevormd werd door wat we voor het gemak d e n
noemen het Goet Broechoven en het andere genaamd het Goet 7Tlbuig, dat het restant
van Tilburg beslaat.
In de Oisterwijkse protocollen (opgetekend door wijlen Ferdinand Smulders) wordt ook
genoemk
- beempt after mal [OP Rl436P (1418);Rl436pp (142011
- sbeckedeempt int broeck after mal [OP RlM7W' (1422)l
- beempt after Mall [OP RlXh%" (144011
- een stuck bruecks after d neven die ley [OP Rl%261? (I#)]
- beempt in Mal aen die Aa [OP Rl%28d' (1444)]
- after een stede geheyten Mal [OP Rl%3i"' (144511
- beempt after Mall aen die Leyde [OP Rl55:W (144511
- ene gaemhof after mall aen die groenstraet [OP Rl56:36f (144611
- beempt after mall [OP Rl5636r" (1446);Rl5&19v"(145011
- beempt after een stede geheyten Mall [OP Rl5638Vo (144611
- after mall aen die Aa [OP R l 6 k l P (145311
- die Rijt after mal aen die Groenstraet [R162:23f' (144611
- erf die rijt ter stede geheyten mall [OP Rl63:14f' (145511
- beempt after mal [OP Rl81:W (149511
- beempt ter stede geheyten aftermalle [OP R212:l3r"(l508)l
- beempt aftermalle [OP R225:l39 (l521)]
- achter malle [OP R24k? (15331
- after malle [OP R24715f' (1543)]

Hier worden Mal@) en Aftermal door elkaar gebruikt. Met Groenstraet 12341 is hier
mogelijk de huidige Groenstraat bedoeld; de rijt is dan de Oerlese waterloop, die ter
hoogte van het huidige Kamerlingh Onnesplein langs de Polck 15611 stroomde? Indien
Riet
dit correct is, dan was Mal hier de gens tussen Broechoven en het Goet v&r
(Oerle-Karve). In elk geval wordt uit dit alles duidelijk dat het oude Goet van
Broechoven binnen Tilburg een hnderlijke PO&
innam, hetgeen in de benaming
Mal expliciet tot u i t m werd gebracht. Opvallend hierbij is dat de grenzen tussen
de andere Tilburgse 'goederen' nooit met mal worden aangeduid.
Achtermal is in de meeste gevallen een gebied gelegen tussen:
0 de O d e Leij in het zuiden,
0 de Niimve Leij in het noorden,
0 de Driehuizendijk (= Reqnendjck 15761) in het oosten,
0 de Hilvarenbeeksewegin het westen,

3 Zic Hmfdstuk 3, 'De Tiiburgse waterlopen",no. 10, 'De Oerlese waterloop'.

maw. daar waar nu het St. Elisabethziekenhuisgelegen is. Let er hierbij op, dat voor
de b o w van het ziekenhuis de Leij (oms b i e n s onnodig) en de Hilvarenbeekseweg
verlegd zija
(Zie ook MaZach I479I en M
a I481I .)
In de verschillenae akten worden bij Achtermal genoemk
- after malle tussen die ghemeijn Leye [GAT R262:29@ (lSlO)]
- aftermal [GAT Rm:19P (152211
- stuck beempts ter plaetssen geheijten after Mal hoedende aen een ghemeijn water gheheijten die Nijwen
Leije [GAT R 2 7 8 W (153111
- de Leije [GAT RBOfW' (1532);R283:16P (1536);Rzss:34pD-3sf (l541);R293%P-%vO (WS)]
- de Nijewe Leije [GAT R2T9:18?,54v'' (1531);R285:ufvD-2lf (l538);R287:27P (1540); R293:W-W

(WI

- tussen de Nijewe Leij en d'Ou Leije [GAT RZk52v",S4f (lS37)]
- de Oude Leije [GAT R2WlSf (l543);R29399P-W (W]
- aan de Malstraet [GAT R285:W-2lr" (1538);R2%504'-5lf (t539);R287%!P,W (154011
- aan de Brant4 [GAT R28454f 1537)J
- aan de Reijnendijck [GAT FQSk5MJ4r"(lS37);R287:72P (1540);R2939P-W (E%)]
- aan het Ven [GAT R29O:W-lOP (l543)]
- een stuk beemd in Achtermal [GAT R2~53v"-54f
(l54Sll
- stuk beemd ter plaatse g e k d Achter hdall, de gemeijn stroem genaamd die Leije ander einde [GAT
R297:llvD /lS51l1
- beemd ter'plaaL genaamd Achter Mal met de lopende stroom genaamd die X i e een zijde [GAT
R2973W (USl)]

__

2a. ACEITERSTE ACKER, DE

- in de Hasselt bij de Rodenberch [GAT R29kl2f -Ihp(WS)]
- een stuk land bij Rodenberch met een stuk erf tot weide en heide daar op het einde aan Iiggende genaamd t Ven [GAT R295WP-lhp (lS49)]

De oudste vermelding van de term 'akker' komt voor in het Frapahmz Blandinimse
uit de P eeuw? Er bestat een tweetal verklaringen voor de herkomst en betekenis van
het woord akker.
Enerzijds hangt het woord akker, d acker, os. ukhw, ohd. ackm e *a$ waarschijnlijk
samen met gr. ugorh 'markt' en ag6n 'omtuinde kampplaats' en lat. ager 'veld', waarbij
men in het geval van akker dan dient te denken aan de betekenis %et omheinde veld'.
Volgens Gysseling mu het woord akker 'bouwland, behorend bij de dorpgemeenschap'
betekenen; het duidt dan voornamelijk op de periode waarin deze nog gemeenschappelijk gebruikt werd. In de Kempen muden de dorpsakkers nog lange tijd als mdanig in
g e b d zijn geweestP
Anderzijds wordt algemeen verondersteld dat het woord aWcer de idg. wt. *ug bevat, die
'drijven' betekent wat m u slaan op het drijven van het vee naar de woeste gronden;
meer voor de hand b e n d is dat het betrekking heeft op het in de grond drijven van de
ploegschaar ter kering van de aarde. Met de term akker werd aanvdelijk de

4 Ligt ten westen van de Koningshoeven.
5

Lindemans, J., Toponpixhe verschijnselen, geografisch bewerkt', in:Nomina Geographka manm?ica,
Studien V-3,3 dln., 19404954.

6 Gysseling,M.,'Inleiding tot de toponYmie, moral in Oostvlaanderen', in:N
e.v.

m

,10 (1!478), blz. 1

dorpsakker aangeduid, een niet zelden uitgestrekt complex cultuurgronden, omgeven
door wallen en heBen. Awcer, kauter en es dekken oorspronkelijk, in verschillende
expansiegebieden, hetzelfde begrip, namelijk het gemeenschappelijk ingesloten
bouwland van een bepaalde bevolkbgsgroep of gemeenschap.
3. ACHTERSTE HOEVE, DE
Home betekent niet mah nu ‘boerderij’ (gebouw), maar het is een stuk land, groot genoeg om er een gezin van te onderhouden (tussen de 12 en 20 bunder).’ De naam gee&
waarschijdijk aan dat het het verst verwijderde stuk land was van een bepaalde
eigenaar.
Het hier bedoelde stuk land is een heideveld in Mmijenhoeck 1482I bij de Ruij53mckzn
1599I. Het is dus een bouwland uit vroeger tijden, dat weer tot heide verworden is.
- [GATR289:9P-lOP,lOP-lW (W2)]

4. ACBER VAN POSTEL, DE
Volgens opgave van de archivaris van de Abdij van Postel had de& abdij in de 16e
eeuw geen bezittingen in Tilburg,hoewel de naam lijkt aan te geven dat er bezit(tingen)
van Postel geweest is (zijn).
Zie l2al voor de betekenis van akker respectievelijk 15631 voor een verklaring van de
naam Postel.
- aan het Ckijemren [GAT R283:3If’ (lS36)]

De akker lag aan de PosteZdmet I564 I en wordt reeds in 1440 genoemd [OP R15214fl.

5. AENDEWECH
Akker in Sterts Hueve I639 I gelegen aan de Hasselt. De naam spreekt voor zichzelf.
-

[GAT R28936P-%If’(W2)]

6. AERT, DE
Een a r t is beploegde of bebouwde grond, bouwland. De naam is afkomstig van het
germ. arh- ’weide‘ en duidt op zeer oude bewerkte grond(en), mogelijk zelfs op de
aanwezigheid van zga ‘celtic fields’. Deze benaming heeft niet direct met de Kelten te
maken, maar is een generieke term en duidt op prehistorische akkers die aan de randen
gekenmerkt worden door verhogingen van aarde of ongeploegd land, die de
afscheidingen vormden tussen verschillende akkers en waarbij de akkers in de loop der
eeuwen door het periodieke ploegen geleidelijk aan iets lager kwamen te liggea8
In de westelijke Kempen en de Baronie van Breda werden gemene gronden vaak
aangeduid met de benaming am& ze onderscheidden zich van de gemeijnten in de
oostelijke streken onderscheidden door hun beperkte omvang en lagen vaak verspreid in
woeste grond te midden van in cultuur gebrachte gebieden’. Van oorsprong echter is
het kenmerk van een ‘aert‘ dat zij ‘gemeijnt7is die tussen twee Wac' of ‘parochies’ ligt
en door leden van beide gemeenschappenwordt gebruikt.

7 Buh, Chr., Veldmamenin de Raronie van Break, Breda 1-

blz 40.

8 Zie: Ross, A, The Pagan a,
1986,blz 68.
9

Leenders, K.A.H.W., ‘Van gemeynten en vroonten’, In:De Oranjeboom, dl. XL (1987), blz. 50-55.
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-

Hoeve in de Lichtenberg [GATR284:33v" (153711
- heide in het Reck [GAT R28725*-53f
(154o);R294:w

(Wq]

De 'Aert' was gelegen op de grens van Tilburg, Dongen en Gilze en Rijea Merk op dat
hoeve een oppervlaktemaat is van bepaalde grottte. Zie ook 13I en I7 I.

7. AERT VAN LICETENBERGH, DE
(OokAerdt van Lkhtenberch)

- Heideveld genaamd de Aert van Lichtenbergh bij de Lede (= de Donge) in het Reck [GAT R284:33@
(1537);R2875W-S3P (154o);R294Alv (154711.

De Aert van Lichtenbergh was gelegen bij de Hoeve van Lichtenbergh 13451 in het
uiterste noordwesten van Tilburg op de grens van Tilburg, Dongen en Gilze en Rijea
Hier is de 'Aert' een heideveld en geen bebouwde grond. Deze heide is dus ontstaan op
een uitgeput bouwland.

8. AESLOET, DE
Met de Aesloet wordt de Donge bedoeld. De term Aa is identiek aan Ee, Ade, IJ en
betekent (natuurlijke) waterloop en is atkomstig van germ. ahwa en lat. aqua 'water'.
- in Meeus Hoeff [GAT R287:W (W)]
- in Meeus hoeff [GAT R288:rectoZjde van blad wlgend op fol. 62 (Wl)]

9. AFrERMAL

(Zie: Achtmal 12 I .)

10. AFrEWTE CRANEBERCH, DIE

- Akker in Sterts Hoef in de Hasselt [GAT R28022r'' (153211

Iedere hoog- of hoger gelegen akker heette 'berg. De naam is een afgeleide van germ.
banu(n) (m)(kraanvogel) + berga- (m) 'berg'.
De kraanvogel (Gm grus) kwam vroeger veel voor op open land, vaak in gebieden
waar dwergheide (Ericaceu) groeide, gewoonlijk in voehtige of natte situaties waar
poelen of vennen vomkomen, en die grensden aan bouwhd
De akker moet bij benadering gelegen hebben ter hoogte van de betonmortelfabriek
Bemoti aan het WilhehhhnaaL
Zie ook Sterts Hoeve 1639 I en commentaar bij Dat Cmijven 1l34I.
11. AVENBRAECK, DIE
Een braak is land dat braak ligt of gebroken (geploegd) moet wordeq in ruimere Zin:
onbebouwd, laag renderend bouvdand. Het kan de braak zijn van PN 'Ave', een naam
die in de l5e eeuw al niet meer v o o r h m en niet meer begrepen werd, doch
waarschijnlijker is het een braak waar 'evene' verbouwd werd. In het laatste geval hangt
de naam samen met mnl. (h)evene, mlat. avenugium 'haverveld', lat. avena 'lichte haver'
of 'marte haver'. In het middeleerne drieslagstelselwas haver of 'evene' een van de
hoofdgewassen. Men maakte daarbij onderscheid tussen de lange evene' (Avena
saigosa), ook we1 ruwe evene genoemd vanwege de lange kronkelende ka€naalden, en
de 'corte evene' of gewone haver.
De Avenbraeck lag in de Korvelsche Schijf ten westen van het Korvelplein tussen
Eerckdijck 122 I en Vome Cnrijswech I144 1.
- in de &hi& [GAT R279:6@-7P,W ( 3 5 3 1 ) ; B 5 7 P ( l 5 3 6 ) ; ~ . 4 W - W
(1537);~4@-Sr"(lS39);
R291:W (l544);R292:61ro (WS);R295:3v" (W9)]

-

2 stukken land ter plaatse genaamd in die Schijve in de Avenbxaecken, het een genaamd de Langen
Acker en het andere stuk daaraan gelegen genaamd de CortenAcker [GAT R297:Sr"-S@ (Wl)]
In de Oisterwijkse protocollen van 1450, pl585r7 wordt gememd de Avuntbraeck bij

Corvel llzol en in een Tilburjy schepenprotoeol van 1493 is sprake van:

- aen den Bercdijck 't leengoet den Aventbraeck [GAT R253:V (1493)l

Uit deze laatste vermelding blijkt dat dit bewute stuk land een mgenaamd leengoed
was en uit een vermelding van1619 kunnen we dan indirect opmaken dat het om een
Boxtels leen handelt:
- leengoed van M e 1 aenden Berckdijck [GAT R350:191v'' (1619)l
In 1708 wordt dit stuk land aangeduid als:
- akkerland de Awnt Braken in de Schijff aen de Berckdijck [GAT R46%16OP,16lr"(1708)J
en in 1778 als de 'Aanbraken'?.'

10 In:Verdeelrirg,qlitsing en keening van de Ifenden, door hetgemem Imr4.HaKapi#el van SL piater te
Himmabe& en de &dye of Cornvan Tortgerh, Over de HmlyMeid of Parmhk van Worg
geheven wo~dend~~:
&dam ende g e f m m t in het J m 1778.'s-Herkogenbosch. @e Tiende van de
Schyf-akkex d e klamp).

B
12. BACKEN DRIES

- akker aan de Poelstraet [GAT -6ZV”-633f

(lS35)]

Dries is afkomstig van het germ. MvkE- (m) en betekent mveel als: driesprong van
wegen, dorpsplein, gemene weide, schrale weide. Een dries is onder meer vaak een
braak liggend of een verarmd bouwland dat als (schapen-)weide gebruikt wordt.
Het eerste naamsdeel Backen kan op verschillende manieren worden verklaard.
1. Het kan een genitieikorm zijn bij de PN Bac(k), een vorm van Bertold (Berthout).’
De naam Bac is de naam van een oud Tilburgs geslacht dat al in de fie eeuw in
Tilburg geattesteerd is en waarbmen de naam Bert(h)out regelmatigvoorkomt. De
herkomst van deze naam kan:
Op een een oude Germaanse persoonsnaam, Bak(k)o, teruggaan.
0 Maar kan ook ontstaan zijn uit een bijnaam ten gevolge van een lichaamskenmerk, nl. bac(k), dw.2 ‘rug‘, meer bijmnder een zwjjnerug, een bolle rug,
(soms wordt W e e ook het (everzwijn zelf bedoeld), of een sterk
geprononceerde kaak (vgL kinnebak).
0 Waarschijnlijker is echter dat de naam ontstaan is uit een oude germaanse tweeledige naam: bee-, ‘stralend, glanzend, scl~itterend’en -old of -wdd ‘heersen(d)’,
m.a.w. ‘de schitterende heerser‘?
2.De naam ‘Bac’ kan een ontlenjng zijn van het mlat. bacuZan-(u)s dat oorspronkelijk
‘iemand die een persoon van hoge positie of rang died, m a een aspirant voor het
ridderschap, betekent. In de 14e eeuw duidt men dit soort figuren vaak aan met de
benaming ‘armiger’. De oudst bekende Bac is Walter Bac, die in 1197 optreedt als
getuige voor de hertog van Brabant bij het vredesverdragmet de graa€van Gelre en
ook in de daaropvolgende jaren regelmatig als zodanig figureert? We hebben hier
dan te maken met een zqgenaamde t o e of lapnaam, die vooral in de l2e eeuw veel
voorkwamen en niet zelden aan het Latijn werden ontnomen; in de l3e eeuw werden
deze namen vaak in het Diets vertaalk ze vingen dan soms aan met ‘on-’ (vgL
Onmaten, een bijnaam voor een tak uit het geslacht Bac van Broechoven. Saillant
detail hierbij is dat een bijbetekenis van bacuZmi is: ‘opstandige jongeman’ (zie ook

1 Schaar,J. van der, Woordmboek van voomamen, Utrecht, 1983, blz. 118.

2 Opvallend is dat Giselbert III, heer van Tiburg, in een akte van 5 mei 1259 mrdt aangeduid als
‘Giselberti dicti Regis’, (zie ook Conimxvoet~[ 1081); dat ‘bac(k)’ een evemvijn kan aanduiden en dat in
het os. (‘ebur‘), ohd. (‘€?bur‘), oe. (‘eofor‘) en on. (‘jofurr’) ever in overdrachtelijke zin ’vorst’ betekent;
maar ook dat de betekenis van Berthout betrekking heeft op een heer(ser). Bowndien treedt het
geslacht Bac(x) in tijd vrijwel direct d u i t e n d aan de heren van Tiiburg op.
3 Verkooren, A, I m e e des chmtes et cmnrlmres
. des duchhF de Brabmet de Limboqetdes Pays
d‘O&e-Meuse, dl. I-IIL Inventaire des Archives de la Belgique, B m l , 19104923, charter no. 6.; PI+&
collectie BAC no. [ 10871.

Onmaten Heike 15281)3.Het is ook mogelijk dat we bij bac te maken hebben met
een ogm. mak nomen agentis.
In het ogm. werd -(j)an- produktief ter aanduiding van nomina agentis: bacjan. Toen
echter dit suffix ja- > -e door de a j t i n g van de uitgangen geen voldoende
aanduiding meer was, ontstond de behoefte aan een nieuw achtervoegseL Dit
achtervoegsel werd gevonden door ontlening van lat. -riiius. Hierdoor ontstond in de
plaats van bac(k)e > bacm-us > backam. Doordat in tweesyllabische woorden -am
als gevolg van de mare klemtoon op de eerste lettergreep makkelijk tot -er werd,
vormde zich bakker (lat. pistor). MAW. de naam Bac(k) is dus eigenlijk een
beroepsnaam.
4. Een laatste, do& minder waarschijnlijke,verklaring is dat de naam samenhangt met
een topografische omstandigheid en dat de naam afkomstig is van germ. baku-, (vgl.
oe. b m , me. bak), hetgeen 'rug, welving, hoogte' betekent. De
van het
toponiem is dan te duiden als 'de hoger gelegen dries'.
De tweede verklaring geniet de voorkeur. Backen Dries is dan de Dries van Back of de
M e Bac(k).
De Poelstraet heet tegenwoordig Tafelbergstraat. Vroeger liep deze verder door naar
het d d e n en kwam ze op de oude heerbaan naar Goirle uit.
Zie ook Poelstraet 1560I en De Dries I172 I.

13. BACgS LAND, DAT
Betekent: het land van GN 'Bac(k)'. Slechts ten vermelding, mnder nadere gegevens:
[GAT R2%k45f'456'

(Us)].

Land, m d Imt, OM. en mhd. Iant, os. land, ags. land, lond, on land, heeft als
oorspronkelijke betekenis 'onbebouwde gcond, braakland'. Verwant buiten het
Germaanse gebied zijn 0.a. oiers. land, lann k i j e plaats, hof, open ruimte' c *Ian&&,
welsh llann en bret. Iann, waaruif het fra Ian& (vlakte) is ontstaan
In (vrijwel) d e gevallen waar land of h d t het tweede naamsdeel vormt, duidt het
eraan voorafgaande naamsdeel de eigenaar(s) van het betreffende perceel of de
betreffende percelen aan (Vgl. sBontenlmdt I59 I, Bruijnenlmd 180I , HuQ3enlandt
13901, e=.)
Bach Land was samen met Dat Hennekensland 1311 I gelegen bij dat Hangende Rijs
I249 I in de buurt van de Tongerlose Hoef I659 I in de Heijds& I274 I.
14. BACX DUCK, DIE
Een 'dijck' is een straatweg, die wat hoger ligt dan het aangrenzende land. De betekenis
hier iS: de dijck van (GN) Back. Het is de huidige Koningshoeven

- een stuck beempts 9h bunder ter stede gheheijten Bacxdijck [GAT R278:lP (1528)]
- streckende van erffe den Brant genoempt totten Bacxdijck toe [GAT R278:lP (1528)l
- bij de Brant naast Heer Jan Back, ridder [GAT R279A1! (1531);R2845$' (1537);R285:386'-38v'' (1538);

R2897P46',w-loP,l
(lw
542)]
l~

- Baa dijck [GAT R46&l%P (1695)]

In de 18e eeuw heette deze weg de H m e n Aarts Dyk.
15. sBECKERS BEEMPT
Betekent: 'beemd van (GN) Becker' of 'beemd van de bekker = bakker'. In de 14e
eeuw verkoopt Willem van Gestel voor schepenen van 's-Hertogenbosch 4 mud rogge
aan Rodolfo piston fila Reynen' pistoris @istor = bakker).

Een beemd is oorspronkelijk een gemeenschappelijk weiland. In de 16e eeuw bedoelt
men er een hooiland mee.

- tussen Lievegoer en Maesdijck [GAT R29159P-SW (W)]

Lievegoer 1455 I lag bij de brug over de Donge in de Gilzerbaaa De Maesdijck 1478I is
niet de huidige Bredaseweg maar de Diepestraat:
In de Oisterwijkse protocollen wordt deze beemd vermeld als gelegen:
- sbeckersbeempt tusschen lievengoer ende Maesdijck aen die leghe heyninge [R15&349 (144611
- Beckersbeempt ten noorden van Haghaertsbeempt omtrent maesdijck bij die bloetbeempde [R15&18VD

(145Oll
De ligging van sBeckers Beempt is dus erg ruim aangeduid. De beemd moet gelegen
hebben tussen de Gilzerbaan en de Bloetbeempd'm 142I, nabij de Bredaseweg. Een
beemd duidt op ligging aan een waterloop, hier is dat de Donge.
16. BEDBUER, DIE
Volgens TW (I,ll3-114) is Bedbuer ontstaan uit het germ. bid+ (v) 'gebed', nl. be&, +
germ. bq*a (m) 'keet, kot, hok, schuur' en m u Bedbuer dus 'gebedsschuur' betekenen.
In het NEW (s.v.) is de betekenis van bura 'huis, vertrek', vgl. md. buur 'buur, schuur',
os. bur 'huis, vertrek', ohd. bur 'vertrek, huis, schuur', oe. bur (ne. bower) 'vertrek' en
on.bur 'vertrek, voorraadschuur'.
Interessant is in verband met deze betekenis een vermelding in [GAT ~298:119P-11W(us3
ask)]:

Enge&clochter van wijlen Jan Art van D u n krijgt huisvesting en woning in een boer met 2
roeden hof.
Ook hier betekent boer 'woning', in tegenstelling tot wat in NEW wordt gezegd van
boer, nl. dat dit samenhaqgt met buur 'nabuur'. MAW. hoogstwaarschijnlijk betekent
'Bedbuer' letterlijk bedehuis.
In een Bosch Schepenprotocol van 1408 wordt de Bedbuer aangeduidt ak een stuc lant
te lilbo~h,terplaatse geheeten Beetbuer p P R1186:24vD].
De Bedbuer was een stuk land in de Schijf op de splitsing van de huidige Boomstraat-Ehnstraat. Ook de waterlaat, die ontsprong bij het Hagelcmijs 12451 werd m
genoemd. Hij liep langs de Herstal 13161 en Wierhoef 13401 naar het kasteel, stak de
Hasseltstraet 1254 I over en liep verder langs de StocHasseltschestraef I644I naar het
noorden tot hij uitmondde in de Sloprijt 1620I.
We hebben hier te maken met een buitengewoon interessant toponiem. Het geeft
onszes inziens aan, dat hier mogelijk een kerk heeft gestaan voordat de kerk op de
W e Markt werd gebouwd. Deze laatste bestond zeker al in 1230,en het is m goed als
zeker dat Giselbert I van Tilborch deze kerk heeft laten bouwen in het laatste
decennium van de 12e eeuw op eigen grond waar hij woonde, nl. de Hoae ter Rijt
1343 1.5 Voordien gingen de Taburgers wellicht ter kerke in de Schijve in het bedehuis

4 Deze straat ligt slechts Mor een deel op Tilburgs gmndgebied. Op het gmndgebied van Gilze en Rijen
heette de straat volgens oude topograiische kaarten Diepestraat. De naam komt echter niet meer Mor
op een m n t e topograiische hart. Komende van Klein-Tiburg valt geen straatnaambord te ontdekken;
aan het begin van de straat (op Tilburgs gmndgebied, aan de Bmkeweg bij Dongewijk) bevindt zich
we1 een straatnaambord, met d a a q de naam lDein ZUbwg.
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a l h . Bovendien wordt deze these nog versterkt door het feit dat het bedoelde stuk
pond vroeger altijd bezit van de kerk is geweest. Ook de naam Schijve duidt op een
plaats waar de ingezetenen geregeld bijeenkwamen (zie I610I). Op de splitsing Boomstraat-Elzenstraat heeft ook een tiendpaal gestaan, en het is opvallend dat op deze
splitsing veel wegen samenkomex uit de Rijt, de Herstal, de Velthoven, Loven, Korvel
en Oude Markt.
- landindeschijvetussen:
Convent van Tongerlo en de Bedbuer een zijde,
Arijaen Leijten en anderen ander zijde
erfgenamen van Willem Gast vanden Bosch een einde en ander einde [GAT R2~4v%+' (1531)]
- landindeSchijvetussen:
Jan Leijten en anderen een zijde
Peter Gherit Smolders ander zijde en een einde
de Bedbuer ander einde [GAT R279:lle(153111
- een stuk land in de Schijve bij de Bedbuer met belendingen:
Convent van Tongerlo aan de Bedbuer een zijde
Arijaen Leijten ander zijde
erfgenamen van Wdem wt vanden Bosch beide einde [GAT R 2 7 9 S f -4W' (1531);R280:4@ (153211
- stuk land in de Schijve bij de Bedbuer tussex
Jan Leijten en anderen een zijde
Goijaert Jan Vet ander zijde
Peter Gherit Smolders een einde
de Bedbuer ander einde [GAT R280:9f (153211
- stuk land genaamd dat Vijnstuck in de schijve bij de Bedbuer tussen:
Jan Nee1 Huij%en een zijde
Wdem Peters ander zijde
Arijaen Leijten een ehde
gemeijn wech en de Bedbuer ander einde [GAT Rzso:91!-9P (153211
- een stuk land in de Schijve tussen:
Peter Gherit Smolders een zijde
Marij wed. van Wdem van Spaendonck ander zijde
Willem Arijaen Mutsaerls een einde
een waterlaat genaamd de Bedbuer ander einde [GAT R28OA4f (1532)]
- eenstuklandindieBedbuertussex
erfgenamen van Wiuem Gast vanden Bosch beide zijde
Convent van Tongerlo en de Bedbuer een einde
Arijaen Leijten waar een gebuutweg tussen gaat ander einde [GAT R28k4p (153311
- een stuk land in die Schijve bij de Bedbuer tussen:
Jan Laureijs Eelkens een zijde
Arijaen Leijten ander zijde
Jan Michiel Roelofs een einde
een gebuwweg ander einde [GAT R283:16f (1536)]
- land in de Schijve aan de Bedbuer tussen:
Willem Peters een zijde
Arijaen Leijten en Jan Michiel Roelofs ander zijde
Willem Peters een einde
een gemeijn kerckwech ander einde [GAT R286:6ovo-6lr" (153911
- landindeEedbuertussen:
erfgenamen van Wiuem Gast vanden Bosch beide zijden
Convent van Tongerlo en de Bedbuer een einde
Arijaen Leijten waar een gebuurwech doorgaet ander einde [GAT R287:46P (W)]
- land aan de Bedbuer tussen:
Wiuem Peters een zijde
Ariaen Leijten en Jan Michiel Roelofs ander zijde
Wdem Peters een einde
gemeijn kerckwech ander einde [GAT R287:66p-67f (154011

- land in die Schijve bij de Bedbuer tussen:
Jan Michiel Roelofs een zijde
Heijlwich wed. van Jan van Aerl de jonge ander zijde
gemeijn gebuurwech beide einden [GAT R288:4Of (l541)]
- land in de Schijve bij de Bedbuer tussen:
Jan Michiel Roelofs een zijde
Heijlwich weduwe van Jan van Aerl de jonge ander zijde
gebuurwech beide einden [GAT R 2 8 M 8 f - 5 ~(Wl)]
- land in de Schijve aan de Bedbuer tussen:
Wdlem Peter Wdlems een zijde en einde
kinderen van wijlen Arijaen Leijten ander zijde
gemeijn gebuur a c k e m h ander einde en de Moelenpaeijen daarmrer en beneven gaande te
onderhouden [GAT R289:34v%5f (l542)]
- land in de Schijve bij de Bedbuer tussen:
Henrick van Spaendonck een zijde
Convent van Tongerb ander zijde
weduwe van Henrick die Wijse een einde
gemeijn a c k e m h aan de Bedbuer ander einde [GAT R?N:43f (l542)]
- land genaamd de Vroukensacker bij de Bedbuer tussen:
Peter Gherit Smolders een zijde
Heijliger Jan Crillaerts ander zijde
Joest Jan Leijten een einde
erfgenamen van Willem Gast vanden Bosch ander einde [GAT R290:27P-2W (l543)]
- nog een stuk land genaamd dwijnstuck aan de Bedbuer tussen:
Jan Claeus Stevens een zijde
erfgenamen van wijlen Adriaen Leijten ander zijde
Henrick Peter van Spaendonck een ackerwech een einde [GAT R29O:27f-2W (l543)]
- land genaamd de Schipvlies aan de Bedbuer tussen:
Claeus Steven Reijnen een zijde
Gherit Adriaen Smolders ander zijde [GAT R292:65@(Wfi)]
- land in de Schijve aan de Bedbuer tussen:
een gemegn kerckwech een zijde
een gemeijn ackerwech ander zijde
Cornelis Claeus van Ghierl een einde
een waterlaat die Hoghe Zoeije ander einde [GAT R292:67f (l545)l
- land in die Schijve aan de Bedbuer tussen:
Joest Jan Leijten een zijde
Goijaert Jan Michiel Roelofs ander zijde
Henrick Peter van Spaendonck een einde
Heijlwich weduwe van Jan van Aerl ander einde [GAT R292.68P(l545)l

Oudere vermeldingen in de Tilburgse schepenprotocollen zijn onder meer:
- die bedbuer [GAT R262Sv''J
- in die schijve bijden bedtbuer [GAT R263:27p]
- de schijve bij de bedbuer [GAT R264:6$1

De Bedbuer wordt eveneens in de Oisterwijkse protocolkn vermeld:

- aen den bedbw [R143:W (142111
- g e b u e m h ten bedbuer waert aen in die scijve [R1M.l5P (1423)l
- in die scijve van Tiborch omtrent den bedbuer [R158:7v" (145011
Vermeldingen M 1550 zijx
- stuk land in die Schijve aan de Bedbuer tussen een gemeijne kerckmch een zijde, een gemeijn
akkerweegske ander zijde een gemeijn waterlaet genaamd die Hoghe Zoeije ander eijnde [GAT
R296:W4lf (l55l)l
- stuk land in die Schijve aan de Bedbuer [GAT Ft29&7W-71@ (Issl)]
- stuk land p t ca 3 lopensaet min 3 roeden gelegen ter plaatse genaamd in die Schijve omtrent den
Bedbuer tussen een gemeijne kerckwech een einde [GAT R 2 9 8 7 f (1552)
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17. BELLICG DIE
Akker in Corvel Ackeren 11211. Mogelijk afkomstig van germ. bi-luka- (m) 'omsloten
ruimte' dan we1 van zuidnl. belk < lat. ballium 'omsloten terrein', met -i(c)k-sufEix <
idg. -k(o), dat diende tot vorming van adjectieven in de betekenk van 'hebbende wat in
het grondwoord, d.w.2. het voorafgaand woarddeel, dat m e 1 een mw. als
werkwoordelijke stam kan zijn, is uitgedrukt'.
- aan de Poelstraet bij de Scheijdtsteeghde in Corvel [GAT R286:22P-23r" (l!i39);R%9:169-17r'',
17r"-lW,19F'-lW (W2)]

De Corvel ackeren lagen ten zuiden van het huidige Korvelplein en de Oerlesestraat,
rondom de Tafelbergstraat, tot aan de Katsbogte. Indien met de Scheijtsteeghdk 16061
het pad bedoeld wordt dat evenwijdig aan het zuidelijk deel van de Poelstraef 15601
liep, tussen deze straat en de heerbaan, dan is met de BeRick vermoedelijk sprake van
het land tussen deze straten. Dit komt overeen met de betekenis van het-betreffende
stuk lank het omsloten land. De Bellick lag dus pal oostelijk van het huidige Wdem JIstadion.
18. BENACKER, DE
Mogelijk de akker van (PN) Benno. Hi. lag in de Hdj&j&
Nadere aanduiding ontbreekt.

12741, de huidige Heikant.

- in de Heijdsijde [GAT R281:3!hf)-&" (l533)]

19. BERCH ACKEX, DIE

(Ook genaamk Berge acker en Berghacker)
- aan de Stockhasseltschestraet [GAT R2877f-W' ( W ) ]
- in de Hasseltsche Ackeren [GAT R28936f-W,3W-%f,38r"-383q46ro m
,
4
8
f (l542)]
- aan de Stockhasseltschestmet [GAT R29259f' (WS)]
- akkerland gen. de Berghacker aan de Stokhasselt [GAT R426:139P (1694)l

De StocMasseltschestraet I 644I begon in de Hasseltschestraet I254 I, ongeveer waar nu
de Weverstraat ligt. Hier lag dus de Berch a c b ergens. Aan de Hasselt treffen we ook
de toponiemen Pennincsb15531 en Rodenberch 15911 aan, Mogelijk is de akker
hiernaar genoemd. Een geringe terreinverhoging werd al berg genoemd. Vaak is het een
hoger gelegen, weinig renderend land. In 1552 wordt een Berehacker vermeld in de
Hasselt 1251I maar of hiermee dezelfde akker wordt bedoeld, is niet duidelijk
- een stuk land genaamd de Berchacker, p
R297:86I"-86P(lSS2)]

t ea. 2%lopensaet ter plaatse genaamd die Hasselt [GAT

20. BERCKACI(;ER, DE
Dit is niet de Berch acker In]!

- den berckacker aen den Ron& Hasselt op die &xkhasektraet [OP Rl4623OP (142911
- in de Hasseltsche ackeren [GAT R2885M (Wl)]

Vermoedelijk lag deze akker ten noorden van de Ron& Hasselt, het huidige het
Hasseltplein. De berk fungeerde vaak als grensboom; de Berck acker is dan een akker
bij een grensboom.

21. BERCUCKER, DE

- in de Heijdsijde buiten de Dreijboem6 [GAT R28!35~-54P,54
(153211
P
- in de Heijdsijde [GAT R28t39V" (1533)]

In de Heijdjde 1274I lagen meerdere draaibomen. Een ervan lag in elk geval bij het
Hoolende 13741, di de splitsing van StockhasseItschesbwt I64li en de Cmstraet
11391. In 1960 lag daar nog een brandkid, in het oude HoeZven 13341, ongeveer waar
nu de Beethovenlaan en Stokhasseltlaan samenkomen. Een andere draaiioom lag
helemaal in het uiterste noordoosten in Quirijnstok. Daar er ongetwijfeld nog meer
draaibomen geweest (kunnen) zijn, is het moeilijk deze akker te plaatsen. Gezien de
namen van gegoeden moet de Berckacker bij de C'romtraet gelegen hebben.
Vermoedelijk is deze akker identiek met de twee volgende vermeldingen uit de
Oisterwijkse protocollex
- land den J3erckacker aen die heydside in des outs peters stelaerts hoeve w 2 4 2 P (l44O)f
- den berckacker bij stelaertshoeve [R154:1W (1444)l
22. BERCKDIJCJX, DE

Afkomstig van germ. birki- (v) 'berk'. Het aantal vermeldingen is zeer groot.
Begrijpelijk, want de Berckdijck is een van de oude herdgangen, die zich vermoedelijk
ontwiklred heeft vanuit de herdgang corvel 1120 I. Uit de derde vermelding hieronder
blijkt dat hij in het begin van de fie eeuw nog duidelijk tot de laatste herdgang werd
gerekend. Desondanks is de naam al Mij oud:
- aen den bercdijck [OP Rl439f (1418;OP Rl43llOP (1421)l
- huis en hof spmnckersgoet aen den berckdijck [OP Rl&9d' (142911
- aen den berckdijck in den heertganckvan Corvel [OP Rl5253P (1440)]
- aen den berckdijck aen die prynthage [OP RlS225f (144011
- de g a e d f aen den berckdijck [OP Rl52lsd' (144011
- aen den berckdijck die mortelackeren [OP R158:2? (145011
- in een stede geheyten den berckdijck [OP RUlt34P (149611
- lant tbosch aen den berckdijck [OP
(1576)]

De naam 'dijck' voor straatweg komt in Tilburg zeer veel voor, denk maar aan onder
andere de voormalige Beeksedijk, Oudedijk, Ghmijne Dijck 12041, Veedjck l668l.
Deze wegen lagen wat hoger dan het land, reden waarom ze dijk konden worden
genoemd. Met de Berckdijck wordt in de meeste gevallen de directe omgevhg van de
huidige Berkdijksestraat bedoeld. Deze liep, mals nu nog het geval is, van het
Korvelplein naar het westen en was de verbindingsweg van Tilburg met Breda. Met de
stadsuitbreiding na de Tweede Wereldoorlog is een groot deel van de Berkdijksestraat
verdwenen. Nu loopt ze nog van Korvel naar de Ringbaan-West. Daarnaast ligt er nog
een stukje tussen Gilzerbaan en Bredaseweg, met keien bestraat, dat nu Friezenlaan
heet. De Bredaseweg bestond nog niet, maar vanaf het punt waar de Friezenlaan nu op
de Bredaseweg uitkomt, ligt de Bredaseweg op het oude track naar Hulten.
Ook aan de Berckdijck stond een draaiboom, vermoedelijk daar waar Berkdijk en
Scaepsdijck 1603I bijeenkomen. De naam Berckdijck duidt weer op een grensboom.
Op de oudste kadasterkaart van Tilburg (1832) staat nog een paal aangegeven, doch
deze heeft te maken met de verdeling van de tiendklampea In die gevallen waar sprake
is van in de BercMjck wordt over het algemeen de herdgang bedoeld; aen de BercMjck
houdt in dat het betreffende huis of land aan de Berkdijk als straat stond of lag.

6 Drqboem is 'draaiioom'.
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aen den Bercdijck Y leengoet den Aventbraeck [GAT R2533f (1493)l
berckaijck [GAT R26kl5f (lSO!3)]
die venackr in die berckdijck [GAT R26k27v"(UOS)]
t swart lant aen de berckdijck [GAT R26128f (lSOS)]
die berckdijck [GAT R26216V"~,3lr",34@(1510)l
in die schijve van Tiiorch ter stede geheyten die berckdijck [GAT R26234P (UlO)]
den berckdijck [GAT R26235f (lS10);R263:lf71W,20f (Ull)]
die berckdijck [GAT R26c314v"715f,2Sv",3!jf (Ull)]
aen die berckdijck doer den dreyboem [GAT R263:31v" (Ull)]
die berckdijck [GAT -2
lcs stuk]
de berckdijck aen den dreyboem [GAT R2&9Pl
eene huijse ende hove met sijne gronden ende toebehoerten ende wt de helft der erffenisse daer aen
liggende ende daer toebehoerende tsamen XVIII lopensaet ter stede geheijten den berckdijck [GAT
W96f (151911
huis in de Berckdijck [GAT R279fhf'-7f 7W,14f,1W716f,16f-l6V",17f pf -25e746P(l.53111
hub, land en heide in de Berckdijck [GAT R279:1W718f (1531)]
erfenis in de Berckdijck [GAT R27'!k25f (1531)]
huis in de Berckdijck buiten de Dreijboem [GAT R279:26r" (1531)l
land in de Berckdijck buiten de Dreijboem [GAT m
2
7
f (153111
huis en land in de Berckdijck [GAT R279:41v"-42f (153111
huis in de Berckdijck en een erf de Bocht [GAT R279:47f4W (153111
erf genaamd Mettenveld in de Berckdijck [GAT R27954v" (U31)]
huis in de Berckdijck [GAT R2?O:W732f,34P-35f 3 v 7 4 1 P(1532)]
huis in de Berckdijck aan die Printhage aan de Vorste Cruijswech [GAT R280:3W (1532)]
huis in de Berckdijck [GAT R2Sk6V",17p71~,19f719f-1~,31P
(1533)]
huis en erf en land in de Berckdijck [GAT R28k9f (1533)]
2 huizen in de Berckdijck [GAT R28ku)vD-2lf (153311
weiland in de Berckdijck buiten de Dreijboem [GAT R28k24f (153311
huis en grond in de BercWijck [GAT R28k43f (1533)]
huis en grond in de Berckdijk [GAT R282:26vD-27f ,27f ,27f -2W72W(153591
land in de Schijve tussen een g e b u u m h van de Berckdijck naar de Corvelsche Moelen [GAT
R2823oP-3lP (1535)]
huis aan de Berckdijck [GAT RZlQ4C@ (15391
huis in de Berckdijck [GAT R282:65f (15391
huis in de Berckdijck [GAT R283:7f ,W710P,s3f ('153611
huis aan de Berckdijck [GAT -259
(153611
huis in de Berckdijck buiten de Dreijboem [GAT R?.I&56f (153611
huis van Leen Goijaerts in de Berckdijck [GAT R2835W (U36)]
weiland in de Berckdijck [GAT R2tB56V" (153611
heide in de Berckdijck achter de Rijt [GAT R2835W (153611
huis in de Berckdijck [GAT R2845",8f (15331
land en we& in de Berckdijck [GAT
(153711
land die Bocht in de Berckdijck [GAT R284:Sf (153711
weiland en een struikbos in dat Ven in de Berckdijck [GAT R284:8P (1537)]
huis en land in de Berckdijck [GAT R2%4!V'-5oP (1537)]
land de Bocht in de Berckdijck buiten de Dreijjoem [GAT R284:53f -534' (1537)]
huis in de Berckdijck [GAT R285:91@~l2f,37v"
(153811
land en weiland in de Berckdijck [GAT R7.85478' (153811
huis aan de Berckdijck [GAT R285:49f (153811
huis en land in de Berckdijck [GAT RX?6:4v"-5f (1539)]
stuk erf in de Berckdijck [GAT -69
(1539)]
een gemeijne wech lopende van de Berckdijck naar de Corvelsche Moelen [GAT R286:W4f (1539)]
erf in de Berckdijck [GAT R286:Uf (153911
heide in de Berckdijck [GAT R286:W-l3f(153911
huis in de Berckdijck bij Conre1 [GAT R286:lW (1539)]
huis in de Berckdijck buiten de D r e i j j m [GAT R286Z3f (153911
huis in de Berckdijck buiten de Dreijboem, weiland, land, Wouter Beertenland en nog een stuk land in
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de Berckdijck [GAT R22E48vo (1539)l
- land in de Berckdijck [GAT -os

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

blad bij 37f (1539)l
Molenweeh van de Berckdijck naar de corvelsche Moelen [GAT R?Nk41-J”-42f(153911
huis in de Berckdijck bij de Dreijboem [GAT R?Nk42f42P (1539)]
(153911
land in de BeEkdijck [GAT -42P-43f
huis in de Berckdijck binnen de Dreijjoem [GAT R?86:44-J”-4Sf,45f (1539)]
huis, weiland, 2 stukken land en Wouter Beertenland in de Berckdijck buiten de Dreijjoem [GAT
R?Nk48vo,53v“ (1539)]
huis in de Berckdijck buiten de Dreijj~em[GAT R2&53f-53v”Jos blad bij 5 3 f (1539)]
land in de Berckdijck buiten de Dreijboem [GAT R2&56-J”-57f (1539)]
Mettenveld in de Berckdijck buiten de Dreijboem [GAT R?8657f (153911
huis buiten de Dreijboem in de Berckdijck met grond [GAT R28657f,57f-5W,5W (1539)]
huis in de Berckdijck [GAT R286.58f,5W (153911
land in de Berckdijck [GAT R2872lf-21-J”,7Of (WO)]
erf in de Berckdijck [GAT R28728f (WO)]
huis in de Berckdijck buiten de Dreijboem [GAT R287:3!“ (WO)]
huis in de Berckdijck [GAT R287:w34f ,66f 4-J”
(WO)]
huis en land in de Berckdijck [GAT R2875lf-X-J”,51-J”(WO)]
huis aan de Berckdijck [GAT R287:7lf-71#’ (WO)]
huis in de Berckdijck buiten de Dreijboem [GAT R2IXk7f-W (Wl)]
land in de Berckdijck buiten de Dreijboem [GAT R288:lW (154111
huis in de Berckdgck [GAT ~.48f48@,5W-59P,6W-68f
(Wl)]
land in de Berckdijck buiten de Dreijboem in Damen Acker [GAT R28852P (154111
huis in de Berckdijck [GAT -3f-M
(W2)]
huis, land en weiland in de Berckdijck [GAT R2895-J”-6f,47f -4W (l542)]
Heijl van Balen Stede in de Berckdijck bij Corvel [GAT R289:1W-l7f ,18f--llhp (1542)]
Damen Acker in de Berckdijck, die Hoeve aldaar [GAT R289:44f 4 - J ” (154211
heiveld in de Berckdijck [GAT R28%45f-45P (154211
huis in de Berckdijck [GAT R29O:l2+-13f,uhp-21f*,42P-43f
(l543)]
heiveld in de Berckdijck buiten de Dreijboem [GAT R2!3O:l3-J” (154311
weiland in de Berckdijck aan het eind van de Scaepdijck [GAT R29052P (1543)]
huis en land in de Berckdijck [GAT R2915P-SP (W)]
land in de Berckdijck [GAT R29P5@-6P (W)]
land in de Berckdijck buiten de D r e i j i m [GAT R29kll-J”-l2f ( W ) ]
huis in de Berckdijck [GAT R29P22f,3lr“-31-J“,49f (W)]
erf met een huisje daarop aan de Berckdijck [GAT R29P5W47P (W)]
huis en land in de Berckdijck [GAT R2!iClr“ (l545)l
erf met een huisje daarop in de Berckdijck [GAT R2925d’ (l545)]
huis aan de Berckdijck buiten de Dreijboem aan de heide [GAT R2%16&17f ,los blad bij 17f (l545)l
huis aan de Berckdijck [GAT R2%26f ,Bf,61v” (l545)]
huis aan de Berckdijck binnen de Dreijboem [GAT R2%42P (1545)]
huis in de Berckdijck [GAT R2!iC43v“,SOf-Slf,55-J”-56f
,69P (W5)]
huis en grond in de Berckdijck [GAT R2Q48f -49f,49f4!“,58f -5W,6lf (1545)]
heiveld tussen Berckdijck en Laer [GAT R2%4!“-5Of,5OP (l545)]
land aan de Berckdijck [GAT R29256f-56V“ (WS)]
huis en land in de Berckdijck [GAT R292:71@-72f (W5)]
land en weiland in de Berckdijck [GAT R2a78f (154511
huis in de Berckdijck [GAT R2!?3:lf,21!-3f,16v”,%f
,W-73f‘(Wa)]
onderpanden aan de Berckdijck (GAT R293:8P-9f (lS46)]
heiveld aan de Berckdijck [GAT R293:’Uf-14f ,14f -15f (Wa)]
huis in de Berckdijck buiten de Dreijboem aan die heide [GAT R2935W-53P (Wa)]
huis en land de Boeht in de Berckdijck [GAT R29357f (Wa)]
akker in de Berckdijck buiten de Dreijboem [GAT R2B73f -7hp (Wa)]
heiveld in de Berckdijck aan die Vennen [GAT m 4 f (1547)l
huis aan de Berckdijck [GAT R294A3f-lW (154711
weiland in de Berckdijck aan de Scaepsdijck [GAT R2W4Sf -46f ,47f 4W (154711
erf aan de Berckdijck [GAT R2W47f (1547)]
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huis in de Berckdijck [GAT R294257r441rp (W7)]
heide in de Berckdijck [GAT R295:7@ (W9)]
huis aan de Berckdijck [GAT lCRk18f-1W (W9)]
onderpanden in de Berckdijck [GAT ~5:2lf'-2lv",21V"-22V",22~'-23f
(W9)]
de Vekensehe acker in de Berckdijck [GAT R2954~-5Of(W9)]
huis in de Berckdijck en weiland aldaar aan de Scaepsdijck [GAT R29558f (lS49)]
huh, hof en erfenis ter plaatse genaamd den Berckdijck [GAT R2Mf (ISSO)]
stuk erf tot heide gelegen aan de Berckdijck [GAT R296:15? (1550)]
huis, hof en erfenis groot 4 lopensaet 12 roeden, stuk land groot ca. 9 lopensaet en een stuk er€groot ca.
3 lopensaet ter plaatse genaamd de Berckdijck [GAT R296:39f-3w(SSO)]
huis, hof, schuur, schop, schaapskooi met de grond en erfenis ter plaatse genaamd Berckdijck, een
gebuur akkerweg genaamd de Vorste Cruijswech een e-inde, die gemeijn stmet ander einde [GAT
R296:47@ (1551)]
huis, hof met zijn grond en toebehoren groot ca. 8 lopensaet ter plaatse genaamd aan de Berckdijck
[GAT R296:73P-74f (1551)]
huis, hof met de grond in de Berckdijck [GAT R2W5f-w (1551)]
huis, hof, schuur, schaapskooi ter plaatse genaamd de Berckdijck en een stuk erf in land en weide,
tegenover het huis mors.over de straat aldaar tussen die Vensche straet aldaar Wn zijde en achter aan
die gemeijnt van Tdburg een einde [GAT R297:W-W (USl)]
een stedeke te weten hub, hof en erfenis gelegen in Come1 aan de Berckdijck, met een kersenboom
genaamd de Thuijnboom, een noteboom daarbij staande en een eik staande aldaar tegen de weg
tegenover de schuur over de straat [GAT R2979@-1OP (1551)]
stuk land genaamd de Bocht met de Venwech daamaast zuid-oostwaarts gelegen, ter plaatse genaamd
aan de Berckdijck tegenover de woning van &-en
Wdem Stelae- [GAT R2W:16f -16V" (ISSl)]
huis, hof, schuur, schaapskooi en een stuk erf in weide liggende, waar een dwamlootsje middendoor
gaat, ter plaatse genaamd aan de Berckdijck [GAT R297:1W-l7f (USl)]
2 huizen, hoven en erfenissen daaraan liggende en daartoe behorende groot ca. 7Yz lopensaet ter plaatse
genaamd de Berckdijck [GAT R297:W (1551)]
stuk erf in weide en land liggende ter plaatse genaamd de Berckdijck voor aan die gemeijn straet,
daartoe het metpad lopende over het stuk erf voors. met de stappe daaraan staande te onderhouden
[GAT R297:27#'-27V" (USl)]
huis, hof en grond ter plaatse genaamd de Berckdijck aan de gemeijn straet groot ca. 7 vierdevaetsaet
met recht van wegen over het achterste eind van de erfenis mors. een zeker stuk land genaamd de
Meeukes acker gelegen in de Schijve [GAT R297:30f,W (USl)]
huis, hof, schuur met grond en toebehoren ter plaatse genaamd aan de Berckdijck [GAT R2W.42f

(155111

- huis en hove met grond en toebehoren groot ea. 8%lopensaet in een stede genaamd de Berckdijck en
een erfenis genaamd de Weijde groot ca.5 lopensaet ter plaatse mem[GAT R297:74?-75f (1552)]
- huis en hoeve met zijn gronden en toebehoren en erfenis daaraan liggende groot ca. 6 lopensaet aan een
stede genaamd de Berckdijck [GAT R297:9lf'-91v" (1552)]
- emen en gronden ter plaatse genaamd de Berckdijck [GAT R298W-fif (1552)]
- parcheelen achter den Berckdijck vercocht den lesten Septembris 1598 [GAT, Van V i e t 74kW
(159811
- ten
womhreven daghe vercocht aenden Schaepsdijck teijnden den Fhckdijck vanden eijnde als men
compt vuijten Berckdijck naerder Leije toe [GAT, Van Vwkt 74k11v" (160111
Octobris voomhreven a' 1601 alnoch vercocht teijnden den Berckdijck, een venne
- opten
genoempt den Elmer {GAT, Van V i e t 74k18P (1601)]

Ook in de volgende eeuwen wordt het toponiem regelmatig vermeld

- leengoed van Boxtel aenden Berckdijck [GAT R35&191v" (1619)J
- steenoven aan de Bergdijk [GAT Not. Ek317f (l65O)I'

7 Hier moet sprake zijn van een vemhrijving.
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seeckeren hoff een loopensaet oftedaeromtrent begrijpende nochtans soo groot en& clep als densebe
in sijne h e w n gelegen is ter plaetse genaemt aen den Berckdyck tussen denisse Peter Cornelissen de
W
i
t
h
,h e r de hegge int gescheyt staet, aen d'een syde noortwaefts, en& metten westen eynde aen den
Berckdyck tsamen metten gerechticheyt van te wegen van& steenwecha€f [GAT R 3 7 O p (1&8)]
akkerland de Avont Braken in de Schijff aen de Berckdijck [GAT R469:16or0,16lf (1708)l
hofstede aan de Berckdijck [GAT Not.742lf (1711
weide de Berckdijckse weij in de Berckdijck [GAT Not. 7416% (1739)]
een parceel uijtgesteeken putten groot vier Lf" ofte &? ter plaatse tenden den Berckdijk aldaar bij de
oude Leij, zuijd de Leij, noort de Heijde [GAT R479SJ8'0-11~(1764)l
een perceel buuke plantmen groot een en een half Lopwsaat agter in den Berkdijk, zuijt de gemeene
straat [GAT R48klVO-5~'' (1774)]
door de straat van de Reit tot in den Berkdyk Fiendkiampen, Laar 5 ( l m ) ]
een halff huijs, stal en aangelegen hoff, gmot drie quartier loopensaten, genaamd de Spie, staande en
gelegen ter plaatse den Berkdijk [GAT WlO:? (1790)]
een parceel ackerland groot vier en een halff Loopensaten ter plaatse den Berkdijk, aldaar in de Schijff,
oost den H:Geest Armen alhier [GAT WlO? ( l m ) ]
een parceel weide, groot Drie en een halff loop", ofte daar omtrent geleegen ter plaetse den Berkdijk,
aldaar aan de Schaapdijk, oost en zuid den Schaapsdijk, west aan den waterlaat [GAT WlO? (1790)l
een parceel weiland groot vier lopensen ter plaatse genaamd den Berkdijk, oost de straat, zuijd een
mistweg [GAT R493:lW (1804)l
Eene huisiige stal schop en schuur met den hof en aangeleegen erve p t te zaamen zes lopensen ofte
&a ter plaatse den Berkdijk [GAT R4W57f-57~'' (1806)]
Item een parceel akkerland groot agt lopensen ter plaaken den Berkdijk [GAT R4W57d' (1806)]
een parceel weide en houdwas gmet vier lopensen afte &? ter plaake den Berkdijk aldaar aan den
Schaapsdijk, oost de straat [GAT R4W58f (ltW)]
een parceel zoo hof als akkerland met eenige fruitbomen en verderen op stand groot twee en een half
lopens gelegen Mor in de Berkdijk [GAT R4947W (lSO7)]
de helft van een parceel akkerland aanden zuiden kant, zijnde de hele helft groot drie lop" of Bra gelegen
inden Berkdijk worbij den Kruijsweg [GAT R4%:103P ,104vD (1808)]
Item een parceel akkerland groot drie lopensen of
worheen leermerig aan den heer alhier, gelegen
inden Berkdijk [GAT R4W103f-1DhP (1808)]
een halff huis, schuur stal met aangelegen erven p t zes lopensen of Bra staande en gelegen alhier
inden Berkdijk La C NP 20, mid de straat, west een akkerweg [GAT R494:103V"-104f' (23091
akker inden Berkdijk [GAT R494104f (18as)]
Item een parceel akkerland p t twee lopensen genaamd het Vonderke gelegen inden Berkdijk, mid de
straat [GAT R494104vD (1808)l
une maison et j d i si& dans la section dite krkdijk No 295 [GAT R46725 (1811)l
une maison, &e, grange, jardin et terres, ensemble de la grandeur de six lopense ou ermiron cot& par
la Lettre K NP 325 dans la section dite Berkdijck [GAT R46758 (18ll)l
une pi& de tene labourable situ& dans le quartier dit Berkdiijk nord un chemin [GAT R4f758
(ISWl
__
une parcelle de bois si&
au Berkdijk dans la rue dite Peperstraet [GAT R46758 (1811)l

Eveneens op de kaart van Diederik Zijnen (1760) als den Berkdyk. Geleidelijk aan
wordt de naam Berckdijck nog slechts gebruikt als aanduiding voor de herdgang en gaat
men de benaming BedwTjhe sfrcurt gebruiken om er de straat zelf mee aan te duiden
Uit de bovenstaande vermelding uit 1668 blijkt dat de Berkdijk(sestraat) in dat jaar
reeds is bestraat. h e r s men spreekt dan over de steenwech. Deze bestrating moet op
een gegeven ogenblik weer verdwenen zijn of in een dusdanig slechte staat hebben
verkeerd dat ze niet meer als zodanig werd aangemerkt, anders laat zich de aanwaag
tot bestrating in 1897 niet verklaren, waarover in de raadsvergaderhg van 18 oktober
van dat jaar negatief werd beslist.
- westwaards door den Berkdyk lang de huizen, tot dat men komt ter plaatse, daar den MeUrpad in de
Berkdyksestraat komt FiendkIampen, Schijf 6 (lm)]
- lang die Melkpad, tot dat men komt in het spoor of i3kke-g
dat van agter uit den Berkdyk na de
Werff loopt Fiendklampen, Schijf 6 ( l m ) ]

-

door het spoor of akkerweg, die van daar agter op den M d y k loopt, door dat spoor tot aan den
Melkpad Fiendklampn, Sehijf 7 (1778)]

Op de kadasterkaart van 1832 wordt de benaming Berkdijk niet alleen gebruikt voor de
huidige en voormalige Berkdijksestraat, maar tevens voor de landerijen ten zuiden van
de straat tot aan de Pepemtaut en de Gdgestraat in het westen, en de voormalige
Rielseweg en Laarstraat in het oostea Bovendien wordt er een akkercomplex mee
aangeduid dat gelegen was ten noorden van de Berkdijk (thans F r i e z e k ) , ten westen
van een weg naarde Rijt 1583 I (de voormalige Reitsestraat, thans Academielaan). De
noordgrens van dit complex werd gevormd door een waterloop, die ter hoogte van de
huidige Kasteel Cannestraat stroomde. Het besloeg maw. het zuidwestelijk deel van de
wijk De Reit en het westelijk deel van het villapark Zorgvlied.
23. BERCKEN HOERNICK, DE

- stuck heijvelts IIlI loepensaet gelegen ter plaetsen geheiten den berckenhoerniek [GAT R26k28f-28vD
(lS@>l
- bereken hornic [GAT R262:17@ (lSlO)]
- beempt ter stede geheijten den bereken horniek hoedende aen die lantseheijdinghe van Breda ende
metten anderen eijnde aen die ghemeijn leije [GAT R2673W (151711
- aan de landseheidmg met Gilze en aan die Leije [GAT R28Ck58fJSf -5W (153211
- bij de landseheidmg [GAT R282:6hP4f (lS35)]
- bij de landscheidmg [GAT R28952r" (1542)]
- bij de landseheiding en de Leije [GAT R29k42f (W)]

In de Bossche en Oisterwijkse protocollen vermeld als:

- een beemd den berekenhoe* bij Meeus howe [BP Rl189136f (14lS)I
- een beemd den be&nhoernie bij den -ten
beemt [BPRll89:U69 (1419)l
- beempt in den bereken hoerniek [R156:15f(144611

De Landscheiding 14271 is de huidige grens van Tilburg met de gemeente Gilze en
Rijen en was in de 16e eeuw een treksloot westelijk van de Donge.8 De hdscheiding
liep van de gens met Riel tot het uiterste noordwesten, waar ze in de Donge uitmondde, ongeveer ter hoogte van het huidige W&lmkhmaL Daar de Bercken
Hoernick mwel aan de Leije (= Donge) als aan de Landscheiding grensde, moet de
Bercken Hoernick in het noordwesten gelegen hebbea
Hoernick betekent 'hoek'. Hier is de naam Bercken, afgeleid van de berkeboom als
grensboom, duidelijk, namelijk de gens met het land van Breda.
24. BERGE ACKER, DIE
Ze: Die Berch Ackr I19I.
25. BERGELEN

- Holten bij die beerghelen [GAT R2&234@l
- bergelen [GAT R2WSSv'-%fl
- huis, hof,schuur en grond ter plaatse genaamd Holten te Bergelen [GAT R2m45f -459 (1552)]
- huis, hof en grond en erfenis ter plaatse genaamd Hulten op de Bergelen [GAT R2W.65vO-66p (US211

8 Normaal gesproken is een 'treksloot' een toehtsloot, een hmfdafvoeisloot die het water aangevoerd door
zij- of kavelsloten naar een uitwateringssluis wert. In dit geval is het eehter zeer we1 mogelijk dat de

ooIsprong van deze sloot niet in deze verklaring p o e h t dient te worden. D a e sloot stroomde namelijk
door Dat Re& 15741. Het mu dus kunnen zijn dat hier de naam ontstaan is uit een contraetie van Daz
&&loot > trekFloot.
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Bergelen lag in Hulten, parochie Tilburg, nu geheten Klein-Tilburg. Merk op dat op de
kaart van Zjnen (1760) de Bredaseweg, in de l6e eeuw Maesdjck I478I geheten, na de
brug over de Donge niet naar het noordwesten
maar rechtdoor gaat naar KleinTilburg.
Hier wordt het substanlief be?g gevolgd door het diminutie&ufEix -(e)kn, zodat de naam
mveel kan betekenen als %et kleine bergje’ of ‘de kleine bergjes’.
26. BERGEN, DIE

- in de Rijt, bij het Zand [GAT R28543P (153811
De noordgrens van de Rijt I583 I is door de aanleg van de spoorlijn, die als grens ging
fungeren tussen De Reit en ’t Zand, zuidelijker komen te %en. Eertijds was de
waterloop de Werft17121, die ongeveer ter hoogte van de huidige Wandelboslaan liep,
de noordelijke gens van de Rijt. Bomke M u t s m , nu in het Zand, lag voorheen in de
Rijt.
Daar waren ook de Bergen, vlak bij een heideveld, waar nu het Wandelbos ligt. Het is
een hoger gelegen stuk grond, gewoonlijk minder opbrengend.
26a. BEUXSDIJCK

- stede, hof en erf daaraan liggende gelegen in de B e d j c k [GAT R2Q7W (WS)]

Waar deze dijk gelegen heeft, is uit deze akte niet op te makeq aan de belendingen te
zien moet het in de buurt van de BeduZjck 1221 geweest zijn, op de grens van de
‘gemeijnt’. Bovendien gaat het hier om een aanhahg van brieven uit Den Bosch van
1441. Mogelijk hebben we hier te maken met een beuk(s)dijk, in analogie met berkdijk.
Niet uitgesloten mag worden dat het hier een verschrijvhg betreft van Berckdijck.
27. BIESHOFF, DE
- akker in het Sonderlock [GAT R
2
9
3
3
M (M)]

In de Oisterwijkse protocollen vemeld als:

- lant den byeshoff aen die Swartrijt strekkende vander gemeinen heerstraten totten wegken geheyten aen
dat Sonderlock [OP RlS268f (144011
- lant den Bieshoff ter plaetse geheyten t Sonderlock [OP R205:16Vo (Sol)]

Gezien de ligging aan de Zwartrijt mu het toponiem mveel kunnen betekenen als:
akker aan de zoom waarvau waarschijnlijk biezen (familie: Cyperaceae, geslacht
Scirpus) of rus (Juncus) groeiden. De meest voorkomende soorten zijn pitrus (Juncus
effusus L.) en de mattenbies ( S c i p s lacustrii L.). Ekhter, in 1430 wordt het stuk
genoemd:
- land den byeshof neven Baxkenshof [OP Rl47:lSP (1430)l
hetgeen een verklaring van het toponiem uit een bezitsaanduiding in d o g i e aan die
van Baxkenshof Il4ai eveneens mogelijk maakt. In dat geval is de naam te verklaren
als: hof of hoeve van Bye (-s- is een geniefsufEix)).Het geslacht de Bye kwam in Tilburg
voor; het was van oorsprong gegoed in het gebied Goirle-Ravels. Enkele leden van dit
geslacht waren gehuwd met die van het geslacht Bac, waarvan enkele leden op hun
beurt ook weer de naam Bye droegen. Opvallend in dit verband is wellicht verder dat
het stuk land niet ver van de PeZgromswech 1551,552 1 gelegen was; in ’s-Hertogenbosch
woonde in de f i e en 16e eeuw het geslacht Pel(1e)groms die Bye.
Het Sonderbck 1625I werd begrensd door:
0 in het oosten de grens met Berkel-Enschot: de Zwmfnjt 1740 I,
0 in het zuiden de Leij (of beter misschien de Oisterwijksebaan),
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in het westen de huidige Lanciersstraat,
in het noorden het Pelgrimspad.
Dit stuk land zal, gezien de belendingen in het eerste fragment [OP ~152:68p]gelegen
hebben aan de Zwartrijt tussen de huidige Oisterwijksebaan en de Broek0

Straat-ZdStraat.

28. BIESVELDT,

DAT

(Ook Net Biesvelt)
Akker gelegen in het Sfuppegoer I6321. De naam spreekt voor zich, een veld waar veel
biezen groeiden, een moerassig veld.

- het bestaat uit heide, weide en moer grenzend aan gemeijnt en een waterlaat [GATR281:18vo (1533)]
- weideveld en moerveld gelegen ter plaatse genaamd Stappegoer, genaamd het Biemrelt [GAT
R29.%5~-6C@
(WS)]

Het Biesveldt moet gelegen hebben aan het einde van de Trouwlaan aan de Katsbogte.
29. BWESINGbc, DE

- akker in de %&eg [GAT R28327r" (153611

Het laatste d e l , sinck, duidt op een khking in het terrein, die echter het hele
jaar door weliswaar vochtig blijft, maar geen poel vormt. Op dit soort plaatsen treft
men in de regel een uitbundige plantengcoei aan, die op zijn beurt weer vele insekten
aantrekt. De betekenis van dit toponiem is zoveel als: khking in het terrein waar veel
bijen voorkomen, mogelijk omdat men hier ter plaatse bijen hield.
Het is mogelijk dat in de akte niet B&sinck maar bijejZnck staat, een vorm bij
bij(e)vanck; daar we echter slechts over e n enkele vermelding beschikken is de
juistheid moedijk na te trekken.'' Indien de veronderstelling juist is, hebben we te
maken met een zeer interessant toponiem. Volgens Blok duidt de naam bifang op
rooiing door individuele grondbezitters ter uitbreiding van hun akkerland in de
Karolingische periode. In de Latijnse teksten werd deze vorm van uitbreiding aangeduid
met de term cqfuru en in de oorkonden van de abdij van Werden met conprehensio?'
In het algemeen wordt onder bivanc een afgepaald stuk land verstaan waarbimen
degene(n) die het in bezit heefi/hebben genomen huisvrede geniet(en).12 Uit dit begrip
ontstaat tevens dat van grondgebied, ma. dat van de oorspronkelijke parochie of van
het middeleeuwse domein.

9 Zonder M&E aanduidmg.
10 Het versChil tussen de letters f en s, geschreven als f, is slechts miaimaaL
11 Zie ook Die Printhuge 15671. Blok, D.P., De Franki?n in Nederlrm, Bussum, l!J79, bk. 114.

12 Interessant in dit verband is een Werdense oorkonde uit 801 met betrekking tot een dergelijke
ontginning conprehensionem iumn pmz ipse Helmbakiks in prop& heredime et in conunu&ne
proxinwruin smum proprio labore et a&torio mniconmt sl~olzun kgibus conprehendit et stirpaid (de
bijvang welke Helmbald op grond van zijn erfrecht en in het gebied waarop hij samen met zijn verwanten
recht heeft, volgem recht in bezit heeft genomen en ontgonuen door eigen arbeid en met behulp van zijn
verwanten). Blok, D.P., Een diplomatkch ondenoek van de oudste
oorkonden van Werde,
Assen, 1960, no. 24; Rdtzschk, R, Die Urbme &A&
Werden,dL I, Bonn, 1906.

Daarnaast kreeg het woord in engere zin de betekenis van %et bij een kerk behorende
gewijde grondgebied, het kerkhof'. Dit is des te opmerkelijker wanneer we bedenken
dat op het hoogste punt van de Schifie I610 I vermoeddijk de Bedbuer I16 I stond, een
voorloper van de latere kerk op het Heike.
29a. BWLSTCJCK, HET
- land in Corvel Acker [GAT R288:35vD-36p (l54l)J
Algemeen wordt aangenomen dat de naam op de vorm duidt: een bijlvormig stuk land,
d.wz een kort stuk met haaks daarop een lang, smal perceeL
30. BUSTER, DE
- lant den bijster aent molenstraetken bij die bremweije [OP Rl63:33P (1559)J
- ter plaatse Velthmn achter den Bijsteren [GAT R347:llW (1607)J
- den Bijster tusschen Howel en Velthmn [GAT R34?268vo (1609)J
- heyvelt het Brulleken in de Bijsteren [GAT R37k178f (1670)J
- een parceel ackerland, groot vier Lopensaten geleegen ter plaetse genaamd & Bijsteren, west den
Langen Pad [GAT R4W39P (1792)J

Bijster is een mnl. naam voor een woeste, verwilderde, onmchtbare grondU Na
ontginning kan de naam gebleven zijn. De naam Besterd komt hier ook vandaan en
kan zowel de huidige
deze is hier met zekerheid ook bedoeld. Met het ~~IensaaeUce
Molenstraat 1501I de huidige Molenbochtstraat als de Koestraat bedoeld zijn. In elk
geval is op de kaart van Zjnen (1760)de Bystere een akkergebied ten westen van de
huidige Koestraat, tussen deze straat en het voonnalige Langen Pady en noordwaarts
strekkend van de voormalige Karrestraat, (op de kadasterkaart van 1832 aangegeven als
het Donkemtrw-e, lopend van de toenmalige Lange Schijfstraat (nu Noordhoekring) tot
de splitsing Koestraat-Enschotsestraat)y tot aan de Veldhovenring-Molenstraat.
Dezelfde kadasterkaart heeft voor dit hele gebied de naam De Besterd.
Zie ook Die Donchtraet I158a 1.
31. BUSTER,DE

- akker in het h e r [GAT R293:64v"-6Sf (M)]

32. BUSTER,DE

- beemd bij de Oude Dreijboem aan de gemeijnt [GAT R ~ ~ O : ~ P - ~ P , , ~ \ P -(153211
~OI?
- beemd en moer bij de Oude Dreijboem aan de Leije [GAT R28928f (1542)J
- bunder beemd gelegen aan de Oude Dreijboem in het Broeck van Huesden, een stuk erf genaamd de
Bijster, een stuk beemd gelegen op die Maeije en een deel in een heiveld gelegen mor die
Bloetbeempden [GAT R294:34#'-3SP (l547)J
- item een parceel Heijbodem off turfveld groot twee Lopenzaten alhier inde Bijsters nabij de Heyhoeff
n d de H.Geest Armen en een parceel heybodem gelegen als mor, noord de Leij [GAT R493A21v"
(180111
- een parceel torfveld gmot twee lopensen ofte 4" ter plaatze de Beisters aldaar west de Leij [GAT
R4W5f.V (1806)]

Deze Bijster ligt ten oosten van de Donge, (grenzend aan de Donge), tussen de huidige
spoorlijn Breda-Tilburg en de waterloop de oude L.eij 14611, die uit (de huidige
nieuwbouwwijk) de Reeshof komt. Dit toponiem is derhalve identiek aan de door

13 Verdam, J., M*&Mch

hmuhuoodenlwek, 1981, blz. 98.
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Diederjk Zijnen vermelde Byster VeZ&. In l832 wordt het op de kadasterkaart De
Besterden genoemd. Kadastraall.832s e d e F 501-542.

33. BUSTER,DE
- wiland in h n aan de Zwartrijt [GAT R2898f-9P,9P-lW,lW-lW (154211
- stuk heidweld genaamd de Bijster groot ea. 3 lopensaet ter plaatse genaamd Lwen aan de Heerbaan
[GAT R2975W-Slf (1552)]

Gelegen aan de Zwmtri'jt I740I aan de OisterWijksebaaa

34. BINNEN ACKER, DE
- in het h e r [GAT R25M:l~%f--3f ,W,4f'4~'',4vf-Sf (154611
Laar (d
Zme) is een intensief benut bos, een uitbating van een bosgebied." Dit in
tegenstelling tot wat vroeger werd aangenomen, toen het toponiem werd omschreven en
verklaard als een open plek in het bos, een bosweide (NEW, S.V. (1)).Vermoedelijk
muden de meeste laren in het gebied van de Kempen betrekkhg hebben op
onbebouwde (gemeenschaps)grond, met heide of minderjarige grassoorten begroeid."
Het Luer 14241 omvatte destijds niet alleen de huidige Laarstraat, maar ook de latere
Riekeweg, waarvan het eerste stuk nu Generaal Whlmanstraat heet. De Binnen
Acker lag aan de zuidzijde van deze laatste straat.
35. BLECK, DAT
- stuk land in de Velthmn [GAT R283:4* (l536)l
Bleck houdt verband met 'bleckel.b@, een soort natte hr&die uit een dichtgegroeid ven
gestoken (geslagen) werd, dat ook we1 'blek' werd genoemd. De naam De BZaak is
hieruit ontstaan evenals de StoorbZek. Het is afgeleid van het germ. bZaih-, dat ook
'blinken7of 'schitteren' betekent. zo'n 'blek' schitterde in het mnlicht. De naam geeft
aan dat dit stuk land erg nat is geweest.
Als belending is opgegeven de kasteelheer. Hiemit mag men afleiden dat het in de
buurt van de Goirkestraat gelegen moet hebben.
36. BLOCK, DAT

- beemd in het Houtlaer [GAT R280:4P (1532)]
- beemd in de Bloeck ophet Houtlaer aan de Nuwelijjnschedijck bij Dalem (Oisterwijkse protoden, 1435
nu49dv9)

Dit toponigm wordt in de OisterWijkse protocollen vermeld als:
- beempt in die bleeck opt houtlaer aenden Nuwelijnschen dijek [R149:6vo (1435)]
De BZoeck 1371 bij DaZem 11471 geeft een erg vage omschrijving. De Bloeck ligt ten
westen van de Donge, zuidelijk van de Bredaseweg (bij Klein-Tilburg). Dalem lag
tussen de Donge en de Lmhcheiding I427I ,ten noorden van de Mwsdijck I478I (wat
nu Diepestraat heet). De NuweZijnsche&jck 15221 is de huidige Niarwe Lijn." Het
Block lag dus bij Klein-Tilburg. De naam geeft aan dat deze beemd erg drassig was.

14 Kiinzel, RE., D.P. Blok en J.M. Verhoeff, k o n van nederlrmdpe toponkinen tot 1200,1989, bk. 216.

15 Molemans, J., Tmfiel van de Kempische toponpmie', in:Namnkunde IX,(1977), blz. 1.
16 De hier en o a ook in I380 I en 1522I genoemde N w e Lzjn is binnen het grondgebied van Gilze en
Rijen gelegen.
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37. BLOECK, DE
- aan de Tongerlcschedijck [GAT R2795.W

(l535);R284:33P

(l53l);R280~51~'-52r" (l532);R2&2N~-NV",25+',43P
(Wl);
R290:W,44?45P (W3);R294:

(1537);R28Z2r"3@ (W);R288:36P-37p

w,w-f+lf
(W91

- beemd op het eind van Dalem in de Bloeck [GAT R295W-14f (W9)]
- beemd in een stede genaamd die Bloeck [GAT R29545.P (W9)]
- 2 stukken beemd het ene stuk gelegen ter plaatse genaamd in 't Reck tussen die Leije een zijde en
erfenk toebehorende aan de Hoeve van Idchtenberch ander zijde, het andere stuk beemd gelegen ter
plaatse genaamd in die Bloeck [GAT R2W37f (155111
Een bloeck is een beloect, d.wz een ontgonnen en omhejnd (gesloten) perceel. Het
woord is afkomstig van germ. bi-Mu- (m) 'omsloten ruimte' bij bi-luken 'insluiten' gW
1,143).
Het toponiem komt nu nog voor, genaamd de BZeukweide, en ligt ten westen van de
Lhcheiding 14271, net in de gemeente Gilze en Rijen, ten zuiden van de
Bredaseweg. De Bleukweide vormt het noordelijke restant van de vroegere Bleuk of
Blook, die zich uitstrekte van de huidige Diepestraat tot voorbij Klein-Tilburg.
38. BLOEMAERT, DE
- een stuk land aan de commerstmet en de heerbaen [GAT R28955VD (153611
De heerbaen is de Oisterwijksebaaa De Kommerstraat liep voorheen van het einde van
de St. Josephstraat tegenover de zuidwestelijke punt van het kerkhof in oostelijke
richting door de zijarm van het huidige Wilhelmhhmal naar de Piushaven, door de
zwaaikom en ten zuiden van de waterzuhering naar de Leij. De Bloemaert lag dus
tussen Oisterwijksebaan en Kommerstraat.
Dit toponiem is mogelijk identiek aan het volgende in de Oisterwijkse protocollen
vermelde:
- beempt den bloemaert aen den broechovewhe dijck oestwaert pu54:26d' (1444)l
- beempt den bloemaert ter stede geheyten after bmechoven aen den broechmnsche dijdc [R163:7P

(145511

Bloem, os. bEirmo, on. bEirmi, got. bl6ma < stam *bEir/*bhlE 'bloeien'. Vermoedelijk
hebben we hier te maken met een personificerende afleiding op -er(t) van bloem. Kende
deze beemd een bloemrijke vegetatie? Anderzijds is het niet onmogelijk dat we hier te
maken hebben met een gesubstantiveerde eigennaam, & w z Bloemaerts (land) = land
van Bloemaart', een van oorsprong tweestammige germ. naam samengesteld uit bloem,
in dit verband metaforisch gebruikt in de betekenis 'jeugd, schoonheid', en -hard 'sterk'.
Dit laatste naamsdeel kreeg later louter de waarde van een suffix en we1 als de reeds
genoemde personiticerende afleiding. In 1444 wordt een zekere Thomas z. quondam
Zebrecht Bloemaert genoemd [OP ~154:37vOl.
39. BLOEMAERT, DE

- beemd aan die Heijdschestraet en die Leije [GAT R29258rO-58~''
Met de Leije wordt hier de Donge bedoeld.

(W5)]

40. BLOEMAERTS, DE
- in de Hultensche heivelden [GAT R28k25f (153311
- aan de landscheiding bij Schelkens Heijningen bij de Blootbeempden [GAT R2895W (W2)]
- bij Schelkens Heijningen [GAT R294:244'-25f (154711

Deze Bloemaerts lagen aan de Lmhcheiding 14271 ten zuiden van de Bredaseweg.
Thans is er een weg genaamd BZommerts, lopend van de Broekweg oostelijk van Hulten
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naar de Landscheiding, ten noorden van de Bredaseweg. Onder Hulten wordt him
verstaan het huidige Klein-Tiburg.
41. BLOEMBERCH, DE
Weiland in de Hasselt.
- in die Ianghstraet [GAT R288:W (Wl)]

De Langhstraet liep van het Hasseltplein naar het Kraaiven. Wet verpleeghuis De Hazelaar staat er nu op. De BloemberCh ligt in de Hasselt, kan dus mwel ten noorden als
ten zuiden van de Langkstraet 1443I zija
B e t e k e berg waar veel bloemen groeiden.
42. BLOETBEEMPDEN, DE
(OokDe Blootbeempden, De Blote Beempden)

- die blootbeempden [GAT R2421fl (1510)l
- bij de Hultensche Koeijeweijen aan de Leije [GAT R279:4~''-5V"~48f (153111
- aan de gemeijnt [GAT R281:3f (1533)]
- aan de Leije [GAT R2812Of,32v'' (153311
- in de Mortel [GAT R284:21v" (1537)]
- bij de Leije [GAT R285:lW(l538);R28654P,64v"(1539);R289:17f-l7V" (154211
- aan de Leije [GAT R2%3f -hp,5f (l543)J
- aan die Leije [GAT R29k14f (lS44);R2~66#'47f,S4f-84P787f(W5);R293:lm blad bij llf,19P
(1546)l
- aan die Leije en de gemeijnt [GAT R293.31P-32P (W)]
- een heiveld gelegen Mor die Bloetbeemden [GAT R 2 9 4 9 f -35f (354711
- een beemd aan die Blootbeemden [GAT R2M49f (l547)]
- erf in wide en heide ter plaatse genaamd in de Mortel aan die Bhtbeemden [GAT R29S36-P (WS)]
- beemd aan die Blootbeemden [GAT R29542@43f,52f',52f-52@ (l549)]
- stukje beemd aan die Bloetbeempden tussen die gemeijn stroem genaamd die Leije aldaer een eijnde
ende die gemeijnt van Tilborch ander eijnde [GAT R296:W (USO)]
- stuk beemd ter plaatse genaamd aan die Bloetbeempden tussen de gemeijn stroom genaamd die Leije
aldaar [GAT R2%75f (SSl)]
- stuk beemd, onbedeeld liggende ter plaatse genaamd aan die Blootbeempden, de gemeijn stroom die
Leije aldaar ander einde [GAT R2%8op (1551)l
- een beemdeke gelegen aan die Blootbeempden [GAT R2~9v"-lOv"(USl)]
- een half bunder beemd ter plaatse genaamd die Blote Beempden {GAT R297Sf-36v" (U5l)J

Bloof (NEW s.v.), mnL bloet, betekent %loot, naakt, arm' (ohd./mhd. bZ& ofri blit,
oe. bltizt, on blrma), en SecuILdair hiemit ook 'week, zacht' en 'woest'. Het woord is
dan te vergelijken met gr. phludards 'week door vocht', phlu& 'overstromen', een
dentaalafleidbg bij phl& 'zwellen' < idg. wt. *bhleu. Het is deze laatste betekenis
waaraan we hier moeten denkex de woeste of weke beemdea
Een beemd is een alluviaal stuk land aan een waterloop. Oorspronkelijk was het een
banhooiland, d.w.z. een gemeenschappelijk hooiland.
De naam is al oud, want ook in de Oisterwijkse protocollen worden de Bloetbeempden
al genoemd:
- omtrent Maesdijck bij I3eckers Beemd p & l W(1450)J

en ook in de daaropvolgende eeuwen wordt het toponiem nog als veldnaam genoemd:

- item noch eenen heijbodem vier loopensaeten ter plaetse geheijten Mor die blootbeempt [GAT -156
(167)1
- de helft in een parceel uijtpteecken beemde gcoot int geheel3 Lm ter plaetse in& Blootbeemde, oost
de Leij, west de gemeente [GAT R525:108f (173l)I
- een parceel so0 moer als uijtgesteecken putten, groot twee L'" ter plaetse inde Blootbeemde, oost de
Leij [GAT R526:176vD (173611
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-

een pareeel uijtgesteecken putten p t acht Loopensaten offte
gelegen als MOI ter plaatse inde
blootbeemde, oost de Leg,west de Vrouwe van Torn [GAT R47578kP (1740)]
een parceel heijvelt gmot een en een halff lopensaet ontrent de Blootbeemde, oost en west de gemeente,
en een parceel uijtgesteecken bleckelingwlt groot een lopensaet mor in& Blootbeemde aldaer oost de
Leij, west de Lantscheijding [GAT R529:lOP (1746)l
een perceel beemt en uijtgestoken putten p t a@ Lopemaaten aan de blootbeemden naast klijn
Tiiorg aldaar oost de Leij, mijt Jan Lucas Baasten, west de m u w e van Thoor [GAT R48klxf%@
(177411

De Blootbeempden lagen ten zuiden van de Bredaseweg tussen de Donge en de
Lm&cheiding 14271 tegenover Koolhoven. De Bloetbeempden lagen hier in de
buitenbocht van de Donge, waar het land * 60 cm ii 1m lager ligt. De rivier zal hier
vroeger 's winters en in het vroege voorjaar ongetwijfeld vaak buiten haar oevers zijn
getreden. Dit gebied h a m dan onder water te staan en in het voorjaar zal de bodem
daar zacht en week zijn geweest. De naam duidt dan ook op de bodemgesteldheid ter
plaatse. Op de kaart van Zjnen (1760) wordt dit gebied de Blood Beemde genoemd en
op de kadasterkaart van 1832De Blootbeemden.
De bovengenoemde Mmdijck I478 [ is de DiepeStraat.l7
43. BLOOK, DAT

- aan het Houtlaer [GAT R2m4@-5?,48fM

Ze: De BIoeck I37 I.

(l531)]

44. BLOOTBEEMPDEN, DE
Zie. Die Bibetbeempden I42I.

45. BLOTEN BEEMD, DIE

-

een beemd in de Bloetbeempden [GAT R279:4V"-5V",48r" (l531)]

46. BOCFfI', DIE
Bocht is een algemeen voorkomende naam. Naast Geloecf (Gheloect) l201,202,203 I en
Kmnp in de Noordbrabantse Kempen de meest voorkomende naam voor als persoonlijk
bezit, uit heide ontgonnen akkerland, dat rondom omheind is met een heg of houtwal.
In zijn oorspronkelijke betekenis is een bocht een omheinde ruimte (schutblok) voor
het vee. Bochten zijn vermoedelijk mnder uitzondering (laat)middeleeuwse ontginningen die individueel of door een kleine groep, doch nooit meer in collectief verband, zijn
doorgevoerd Hierop wijst het feit dat bochtnamen later niet zelden worden
voorafgegaan door een GN, d.w.2 vernoemd werden naar de eerste eigenaw of diem
familie.
- toebehorende aan Jonker Ghijsbrecht Baa [GAT R286:l2f-W (l539)]
(Niet verder gespecificeerd)
VgL Dat euQii Kempkn I572 I.
47. BOCET, DIE
Het betreft hier verschillende akkers die d e de benaming 'bocht' dragen.
- akker in de Berckdijck [GAT R279:47p-4w (1531);R284:%",8r'-' (l537)]
- in de Berckdijck buiten de Dreijboem [GAT R28453r"-5hp (153711

I I.

17 Zie ook wetnoot bij lemma 15
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- stuk erf genaamd de Bocht groot ca.12 lopensaet gelegen aan de Bexckdijck [GAT R2935Tf (154711
- stuk akkerland genaamd die Bocht, groot ca. 7 lopensaet in de Berckdijck buiten de Dreijboem [GAT
R293:73f-73@ (l547)I

Deze laatste akker lag, vanuit Corvel gezien, voorbij de Scaepstijck 16031 en is
waarschijnlijk hetzelfde stuk land dat in 1752wordt aangeduid als de Bo&
- een parceel ackerlant genaamd de bogt groot een en een half L' gelegen in 't her, aldaar aen den
Schaapsdijck, west de heij en noort de Schaapsdijck [GAT R477:146145 (1752)]Hieruit blijkt dan
tevens dat dit stuk ten nziden van de BercMjck 122 I lag en ten westen van de
genoemde Schaapsdijk. Het is echter een andere bocht dan die welke vermeld wordt
in 3551:
- stuk land genaamd de Bocht met de Venwech daamaast zuid-oostrwarts gelegen, ter plaatse genaamd
aan de Berckdijck tegenover de woning van Korstiaen Wllllem Stelaerts [GAT R297:16f-l6P (USl)]

48. BOCHT, DE

- streek in de Berckdijck [GAT R293:2f-3f (154611

Waarschijnlijk was de Bocht in de Berckdijck aanvankelijk een zeeq grote akker, die
later door o.a erfdelingen in meerdere akkers werd opgedeeld. Zo liggen de akkers de
Bocht 1471 in de streek de Bocht.
49. BOCET, DIE

- in de Corvel ackeren aan de Heerbaen [GAT R28916v"-17f,17f -174',18#'-19P719f-19v"(1542)l
- een akker in Corvel Ackeren aan een Metpad naar Goirle naast de Bocht [GAT R29kl2v'Wf (Wlr)]
- aan de Poelstraet [GAT R2WW (154711

Hier gaat het om meer dan &n akker7die de Bocht heet. De Heerbaan is de weg naar
Goirle7in dit geval het stuk tnssen de Poehtraet 1560I en de grens met Goirle.
De in de eerste vermeldingen vernoemde Bochten lagen op de hoek van de Poelstraet
en de Heerbaen (westelijk van de eerstgenoemde straat) en omsloten de BeZZick 1171
aan twee zijden. De Bocht in de tweede vermelding lag vermoedelijk ten westen van het
Oude Galgstraatje. De derde vermelding lag vermoedelijk oostelijk van de Poelstraet.
Een van deze 'bochten' is mogelijk identiek met die uit de volgende vermelding uit
3511:
- Item hiedie bocht ghelegen inde prochien van tilborch tussen erff. lauWreijs die wijse deen sijde
ende tussen erff. cornelis die ber dander sijde. [GAT R263:lW (Ull)]

50. BOCHT, DE

- in Loven aan de Vorcuijl bij de Pelgrommxh [GAT R289:8f-9v"71~-10v"71~-llf,l~-ll~,42d'

(W)I
- in
het Sonderlock [GAT R 2 B 7 f -74' (l54fj)I

- Item noch een parcheel saeijlants, geheijten den Bocht gelegen bmen de p h i e ende plaetse wors. ses
loopensaeten, ofte daer ontrent groot sijnde, mer beneffende aen d'een sijde westwaerts geerft Jan
Laureijs Peijnenborgs wornt ende aen d'ander sijde oostwaerts Bemaert Peter Bemaerts alias
Bouwdevedt, streckende metten noordeneijnde aende erve willem Baeijens en& metten suijden eijnde
aende gemeijnen baen [GAT R371:35f -3% (1670)l

(Zie ook De VorCuijI 1701I.)

51. BOCET, DIE

- een stuk erf in land en weiland genaamd de Bocht theynden tcreijenven aen de Postelschestraet ander
zijde Ceelen Howe waar een waterlaat tussen gaat [GAT R28263P (W)]
- akker aan de Postekhestraet [GAT R2%49r"-4W (l543);R293:76f-76$'
(154611
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-

huis, hof, schuur met de grond gmot ca. 9 lopensaet gelegen ter plaatse genaamd ’t Creijenven in de
Postelstmet en een stuk land genaamd die Bocht gmot ca. 5%lopensaet gelegen tegenover het huis en
hof aan de straat aldaar [GAT R296:61f (ISSl)]

Deze Bocht grensde in het oosten aan de CeeZen Home 1951 en in het westen aan de
Poste&irizet I564I. Tussen de Bocht en Ceelen Hoeve stroomde de SZopriYt I620I.

52. BOCFW, DIE
- in Oerle [GAT R2!X2*-3!hf‘,4Of*
(WS)]
In de Oisterwijkse protocallen echter wordt mogelijk b l f d e toponiem als volgt
omschrevex

- erfenis die Bocht Oerle aen die heerstraat [R146:3lP (1429)l

Op gond van dit gegeven kunnen we in elk geval canduderen dat het perceel gelegen
moet hebben aan de heerbaan die van Goirle (vanaf het viaduct van de A58 over de
Goirleseweg) over Oerle (in een vrijwel rechte lijn naar de hoek van de huidige
Generaal de Wetstraat-Transvaalstraat, langs het Transvaalpleih, Volts’traat en Piusstraat) naar de Heuvel liep. Het was gelegen ten zuiden van de*Juijpt 14031, ten
noorden van de Oerlesestraat in de buurt van het Transvaalplein.
Het is in elk geval een andere Bog dan die welke in 1808 wordt vermeld:
- Item een parceel akkerland genaamd de Fhgt gmot 5 en een halff Lopn of Bia zijnde de helft van een
grooter pareeel gelegen ter plaatse Oerle a t een akkerweg [GAT R494AllV”,115V”(1808)]

53. BOCFW, DIE
- akker in de Rijt [GAT R2Xk3f-3V”,4feR2!X246f46P,81V”(W3)]
(Niet nader bepaald)
54. BOCETEEN, DAT

-

akker in de Rijt [GAT R2825W-5lP (l53S);R28S:lW-l9f

(153811

De betekenis hieman is ‘de kleine Bocht’.

55. BOCKEAMER, DIE

- huyss hoff en& toebehoerte ghelegen in die bockhamer [GAT R258bis:9f (U06)l
- den bochamer [GAT‘21‘(lSlO)]
- aan die Hoeven [GAT R27932V”,33r”-3w,3~,34f
(lS3l)I
- een stuk land genaamd de Boeckhamer in die Hoeven [GAT R2Xk43rP (153211
- aan die Hoeven [GAT R2823Of (1535);R285:25f-2.5V” (1538);R287:4W,48f (1yIo);R28&W
(Wl);R289:28f ,4Of (W2);R290:2f (W3);R2933f (1546)$229556f-56P (W9)]
- (zonder nadere vermelding) [GAT R285:14V”-15f,2&” (1538);R289291?-2!hf‘,3lV”(W2);R295:1W-l8f

(154911
- stuk land gelegen aan die Hoeven in die Bockhamer aan die Langhstraet [GAT R29620P-2OP (ISSO)]
- huis in een stede genaamd de Bochamer [GAT R297:7@-8f (1551)l
- een stuck lants III Lopenst en& 1royen ter plaetsche geheyten inden bcckhamer [GAT R3!375W-S!hf‘
(156111
- een parceel e m n bestaende in saeij ende weijland geheijten de bockhamer drie loopensaeten [GAT
-156
(16531
- Item een parceel akkerland gmot een en drie vierde Lopensen of &? genaamd den Bokhamer gelegen
onder Tilborg aan de Hoeven, mid de ewe van den voormah-ge heer alhier en nwrd een mistweg, het
parceel geweten dat het zehre voonnaals was leen en leenroerigaan de heer van Tiiborg [GAT R494.27f

(180511

(TW I, 151): van hamma- ‘landtong‘welke in lager land insPringt, en van bugan- (m)
‘boog‘ofwel van buka- ‘beuk’. Het tweede verdient de voorkeur, te meer daar men ook
de spelling Boeckhamer tegenkomt (-oe werd soms uitgesproken als -eu-). Bocwtamer
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betekent dan een hogere mdrug waarop beuken staan. Dit laatste wordt bovendien
gestaafd door een akte uit 3512 [GAT R2&1:16PIwaarh we het volgende kunnen lezexx
Comelis J m z van Amelvoert een stuck Ian& hem toebehorende 1% lopensuet ut circiter
begnjpende ghelegen in& prochie van lFzborch ter plaetsen geheijten lnden Bochanaer
tussen mff Ghed Jan Ghm&z &en sij& en& Usen e# die erfgenmnen Woutem Bonten
dander sij& strecken& van& e# Ge~itsGhmit Smol&m totte Mortel toe als hij see&
supportavit Henrick Gherit SmoMers met &mn en& vertijen als dat behoerlijcke
en&recht is et promisit warand los ende vrij alsmen los en& vnj erven sculdich is te
w m n en& allen c o m e r Mte doen.
daaw mi me& scab. Bont ende Bastiaed8
Gysseling ("W I,U9) geeft als voorbeelden van boc(k) in de betekenis van 'beuk':
Bokzhout (bij Rester in Brabant), Bocholt (Belgisch Limbtug) en Bochout (Brabant). AI
deze m e n leidt hij af < germ. b o w (v.) (")
en hultu- (n.) @os).
Zie ook hoofdstuk 9, 'Hoeven, Bockhamer en Herst&.
De Bokhamer was een groter gebied dan nu het geval is. Het werd begrensd door de
huidige Bokhamerstraat, Tongerlose-Hoefstraat en ongeveer de Hendrik de Keijserstraat en Herstalsestraat. De Riqbaan-West loopt er nu dwars doorheen. De Kwaadeindstraat liep slechts van de Hasseltstraat tot aan de Herstalsestraat, het stuk met de
brede boog.
De benaming is al oud en we vinden haar al terug in de Bossche protocollex
- die Bochamer IBp1175208r" (136911

en de Oisterwijkse protocollexx
- land die bochamer hodende opten herstal [R143:62P (1420)]

- erfenis die bochamer aan die hoeve [R1439? (1418)l
- land den bochamer aen den heerstal, aen den Kercwech [R14&34@ (1433)l
- aan die Hoeven [R14954@ (143711
- in den buchamer [R152:68P(144011
- beempt den mortel in den bochamer p 6 : 1 6 p (1444)l
- land treerose in de bochamer w625P (1444)l

De topografische kaart van Diederik Zjnen van 1760 vermeldt (abusievelijk) de naam
Bok Humel; de kadasterkaart van 1832 daarentegen weer correct de naam Den
Bokhamer.
56. BOLCK IN CORVEL ACKER

DE

- land den bolek in die corvelsackeren [OP Rl64:8P (145611
- [GAT R282.67r" (US)]

De Bolck is dezelfde akker als de Bellick I17 I.
57. BOLLICK, DE

- akker inde Enschotse Ackeren [GAT R284:28p(lS37)]

De Enschotse Ackem 11861 lagen mwel ten noorden als ten zuiden van het
Pelgrimspad (Pelgromslraet/PelgromswechI551, 552 I), tussen de Enschotsebaan en de
Oisterwijksebaan, m ongeveer h e n de huidige Nautilusstmat (de voormalige

18 Zie voor de betekenis van Mortel, nr- 1506,5O71.
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Nieuw-Lovenstraat) en de grens met Berkel-Enschot. De Bosscheweg loopt nu
hierdoorheen.
BOK&is een metathesis bij blook of bleuk ( z k 1371).'9
58. sBONTEN HOEVE
- (mnder vermelding van Egging) [GAT -4P-5P
(153S);R285:1OP (1538);RzSs:W (154111
Hoeve van de familie De Bont of sBonten. Let op, hoeve wil niet zeggen boerderij (gebouw). Een hoeve was een oppervlaktemaat tussen 12 en 20 bunder, voldoende voor
een gezin om ervan te leven.
In de Okterwijkse protocollen wordt in [R153: W (1443)], sBonten H w e genoemd, liggende in de VeZthoven I673 1. Dit is een vrij ruim begrip. In [GAT ~ . W - l o P(14.10.1538)],
,
wordt een zekere Gherit de Bont genoemd als belending aan de Molenstruet I502 I bij
de Velthovensche MoIen I675 1.
Een andere vermelding in de Oisterwijkse protocollen van omstreeks d e d d e tijd is:
- in des langhs bonten hoeve [R15329v" (1443)l
sBonten Hoeve mu later eigendom zijn van de Tafel van de Heilige Geest in Tilburg en
was gelegen ten westen van de Koestraat tot aan het Besterdplein en ten noorden van
de Besterdstraat tussen de Molenbochtstraat en de Molenstraat.

59. s B 0 N T E " D T
- [GAT R283:WP (E%)]
Akker, die eigendom was van Wouter de Bont. Er is niet aangegeven waar deze gelegen
Was.
60. BOSCH, DE
- weide in de Rijt [GAT R290:3P-hP,49r" (W3)]
Dit stuk land behoorde toe aan Claeus Henrick Peter Aerts, die boerderij en gronden
bezat in de Rijt 15831, bij de We@ 17131.
Bosch betekent 'bossage', waarschijnlijkvoornamelijk bestaande uit hakhout. Het woord
bos, mnl. bosch, busch, een wgerm. formatie met een k-suffix van de wt. *bus, is
geleidelijk aan de oudere toponyonische elementen lo(0)' en %ut' gaan vervangen.
Hoewel er na de middeleeuwen geen uitgestrekte wouden meer resteerden, hadden de
boeren meestal hier en daar pereelen met hakhout, waar ze hun hak- en geriefhout
haalden. Deze pereelen werden over het algemeen met de term bos aangeduid.
61. BOSCH, DE

- akker in de Schijve [GAT R2!MSW-Slf

(Wn]

Net nader bepaal4 vermoedelijk is de Bosch dezelfde akker als de Boschackxr 162I.
Vermeldingen in de Oisterwijkse protocollen lijken hierop te wijzen:

- lant int bosch [R14311v (1421)l
- lant tbosch aen den berckdijck [GAT R28024#' (1576)]

62. BOSCHACKEX, DE

- akker op de mlrste Cru~swechin de Schijve bij de Berckdijck [GATR281:los blad bij 2P (l533)l

De Vonte Cruijswech 11441 is de huidige Korenbloemstraat.

19 Vgl. Schonfeld, M.,

VelrIrwnsr in N e & W , 1950, blz. 131.

147

63. BRANDEN, DE
Ze: De Brant 1651.

64. BRANDERS LAND,DAT

- in de Hoeven [GAT R279Sr" (153l);R288:47P (Wl)]
De Hoeven is niet de huidige Koningshoeven, maar een gebied rond de huidige Reitse
Hoevens&aat.
Een naamsverklaring van dit toponiem is rnoeilijk te geven; het lijkt te wijzen op een
beroepsnaam of een personjiicerende afleidkg (sufsx -er) van brand, maar zeker is dit
geenszins.
(Ze ook Brenden Bocht 169 I.)
65. BRANT, DE
(Ook De Brun&n 163 I.)

- stuck beempts groot wesende vii lopenst begrijpende ghelegen ter stede geheyten inden brant [GAT
R2&17P (1511)]
- beempt in den brandt [GAT R263:17r" (1511)]
- streckende van erffe den Brant genoempt totten Bacx.dijck toe [GAT R2Xklf (lSZS)]
- bij Heer Jan Back ridder en Barn dijck [GAT R279:lf (lS31)]
- (geen verdere aanduiding) [GAT R279Bf,28P,46r" (1531);~lf-19,2f-2V"(153211
- bij ridder Jan Back en Backsdijck [GAT R284:59 (15371
- tussen Nieuwe Leij en Oude Leij en bij Reijnendijck, in Aftermal [GAT R28454f (15371
- bij ridder Jan Back en Backxdijck [GAT R285:38r"-38~'' (1538)]
- (niet d e r bepaald) [GAT R290:63f (W3)]
- tussen de Oude en Nieuwe Leije bij Reijnendijck in Achtermall [GAT R293:w-79P(WS)]
- in de Broecksijde aan de Oude Leije [GAT R B S W 4 7 f (W9)]
- stuk beemd ter plaatse genaamd die Broecksijde aan die Branden tussen een dijk toebehorende aan
Reijner Gherit Reijnen een zijde en die Oude Leije aldaer [GAT R2%:22V"-23f (USO)]

De naam Brant of Branden heeft hoogstwaarschijnlijkte maken met een gebied waar
turf of moer, maw. brandstof, werd gestoken. Na vergraving van het veen bleef een
moerasgebied over.
Reijnendjck 15761 is de huidige Driehuizendijk, Baclzxdijck 1141 de huidige &ringshoeven. De Brant is dus gelegen tussen Oude en Nieuwe Leij, Driehuizendijk en
Koningshoeven.

66. BREDE ACKER, DIE
- in de Berckdijck buiten de Dreijboem aan de Leije [GAT R28k241f',39$'4Of',42? (153311
Welke waterloop hier met de Leije bedoeld wordt, is onduidelijk. Er liepen we1 enkele
waterlopen bij de Blaak, die alle in de Berckdijck 1221 heffen, en uiteindelijk in de
Oude of Rielse Leij ontlasten. De Brede Acker moet tussen de Berkdijk en de Blaak
gelegen hebben.
67. BREDE ACKF,R, DIE

- bij het goed ten Haneberghe [GAT R287237P-38r" (lMO)]
Vermeldiqgen in de Oistemijkseprotocollen:
- die bredeacker [R144:73@(1422)]
- den bredenacker aen den Haenberch pu52:W (1440)]
Deze akker lag in de Hdjd&ijde 12741, ten oaten van de Couwenbmgh I94 1.
Z e ook Het Goet ten Hmsbmge 1244I.
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68.BREHEzE
Geen nadere aanduiding daz te Tilburg een beemd bij de gemeijnt. [GAT

~287:W

(154011.

Met hees wordt gewoonlijk kreupelhout aangeduid. Oorspronkelijk betekende het laag
beukenbos dat ook als veeweide werd ge-.
Het woord is verwant aan het woord
heester en afgeleid van germ *haisj6, uit idg. *kaid-to, E* gallo-rom. *haisM
'omhaagd bos') (NEW7 244). Gysseling ("W I,463) leidt hees af < germ. haisjo- (v.)
('jong beukenbos'), wat later Tong struikgewas' m u zijn gaan betekenea Volgens hem
moet haisj6- al vroeg geEvolueerd @n tot has- > (met umlaut) hese. Men mag het
toponiem dan verklaren als 'de brede hees, de brede (vee-)weide'.
Waarschijnlijk was deze beemd gelegen in de buurt van de Katsbogte en het RijZuer
(

M

Y

I581l.

69. BRElWERS BQCET

-

een stuk beemd aan de Steenen Camer [GAT R284iMP (1537)]

Gelegen ergens tussen de huidige Reitse Hoevenstraat en de Ringba&-West (Nassaustraat), ten zuiden van de huidige Lage-Witsiebaan, vermoedelijk in het (zuid)oostelijke
deel van dit gebied. Dit stuk land (toponiem) ligt op z'n minst in Dut Branden Land
I64 I. De Steenen Cmer 1633I was het KasteeL
Voor de betekenis van het woord 'Bocht' zie 146 1.
70. BlUJACgER, DIE
-

akker in de Hoeven [GAT R281:8v"-p (153311

De vermoedelijke betekenis van dit toponiem is 'brede akker' (4breet). Omdat
echter gelijktijdig eveneem het toponiem Die Bre& Acket 166, 671 voorkomt, is het
mogelijk dat we hier te maken hebben met een vorm van het werkwoord breien in de
betekenis van %&ten' (< germ. ww. *breg&an, c idg. wt. *bher) (NEW, 84). Het
woord is waarschijnlijk te verklaren vanuit het oude bosbouwbedrijf waar men jonge
loten gebruikte voor het vlechten van o m h e i i e n , zoals dat ook werd toegepast bij het
vlechten van lemen huiswanden, het zgn. vitselwerk. In dit laatste geval is de naam te
verklaren als 'omtuinde akker'. Deze verklaring is echter onwaarschijnlijk, omdat
'breien' een typisch noordelijk woord is.
Een tweede mogelijkheid is dat dit toponiem in verband moet worden gebracht met
mnl. bri (brij), hetgeen kan duiden op een slijkachtige grond.
Een laatste mogelijkheid is dat het toponiem verband houdt met brijn, mnL brTne,
'pekel', 'seherpe, onaangename smaak'. Dit woord verklaart men uit *bmnjii, wat men
verbindt aan het ww. branden (NEWy87). Wet woord m u dan betrekking hebben op het
mut dat gewomen wordt door as te vermengen met water en dat te laten
uitkristaliseren.
Deze akker heeft ergens aan de Reitfe Hoevenstraat gelegen, vermoedelijk niet ver van,
of is mogelijk identiek aan Dut Brandem Land 164 I en/of Brenden Bocht 169I.
71. BRQECK VAN HEUSDEN,HET
- aan de Oude Dreijboem aan die Leije [GAT R?809P-9V",9V",9V"-lof(1532);R283:2W(E%)]
- aan de Leije [GAT R2M49V"-5of (l537)]
- door de oude Dreijboem aan een gemeijn lopend water die kije [GAT R285:hp (153811
- in Dalem [GAT R285:W (153811
- bij de Oude Dreijboem aan de Leije [GAT R289:32f'-3hp (W2)]
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- in Dalem [GAT R29158f ( W ) ]
- beemd in het Broeck van Heusden

tussen een beemd genaamd die Laeijaert en die Leije [GAT
R2%87P (W5)]
(niet nader bepaald) [GAT R
2!Bw-'72v
(l546)]
"

Wet toponiem wordt reeds vermeld in de Bossche protocollex

- Westilbmh, dat Houtlaer bij dat Broec van Huesden P P Rl187:273P (141111

Broek is atkomstig van germ. broktz- (m) 'moeras', mnL b m c 'moeraslaud'. Het is
verwant aan het gallische woord *brogiZo, een afleidiqg van *brog 'streek, land, akker',
waarvan de grondbetekenis d j n t te zijn 'omheind stuk struikgewas of W, uit de
betekenis van 'afgeperkt, d i d stuk land' ontstaat die van 'weide, beemd', vooral
'natte, met struikgewasbegroeide weide' (NEW, 86).
Onder broek verstaat men heden ten dage over het algemeen de moerassige oewrs van
een rivie*.e met gewoonlijk een rijke onkruidvegetatie; vooral in het najaar, maar ook
we1 gedurende de winter en het voorjaar met water bedekt. Met zelden groeiden er wilgen, waarvan de tenen voor het maken van allerxi vlechtwerk werden gebruikt, en
gagektruikea Het bestaat gewodjk uit w e l e g e n , drassig land.
Broek(land) werd vrijwel uitsluitend als hooiland en weiland g e d , dat gedurende
bepaalde perioden van het jaar toegankelijk was voor het grazend vee, terwijl het in de
rest van het jaar moest worden ontzien en gevrijwaard, totdat de hooioogst was
ingehaald
Heusden duidt op eigendom van iemand uit Heusden of van een familie genaamd Van
Heusden. Vermoedelijk is het een reminiscede aan de oude heren van Tilburg. De
t omstreeks 1260,was gehuwd met een o m onbekende dochter
laatste Gklbert
uit het geshcht Heusden; zijn zoon, Berthout van Heusden (schepen van Den Bosch in
W),alsmede diem kinderen en &tammelingen, hadden nog bezittisgen in Tilburg.
Het Broeck van Harsden is het huidige weilandengebied ten westen van de Donge,
noordelijk van de Bredaseweg en ten westen van het landgoed de &de Draar'boom
15331 dat aan de Reeshofweg is gelegea Het is het gedeelte van DaIem 11471 direct
gremnd aan de Donge.

o,

72. BRQECK VAN RIEL, HET
Voor de verklaring van broeck zie I71I.

-

een beemd in Dalem, toebehorend aan edge personen van Riel, gelegen aan Dirck Zibben Heijninge
[GAT -4Sf
(1540)]

Het hier vermelde broek heet het Broeck van Riel omdat het toebehoorde aan mensen
uit RieL Het dient niet te worden verward met het RieZsche Broeck op de kaart van
Zjnen (1760). Dit ligt vlak bij RieL De juiste lippinp van het Broeck van RieI is aan de
hand van de beschikbare gegevens echter niet te achterhalen, doch het was gelegen in
Dalein I 147I ten westen van Dirck Zi%ben Hdjninge 1155I.

73. BRQECKEQVEN
- broeckhmn [GAT R26kl3P (UOS)]
- die hem van een lopemet beempts gelegen achter broechoven [GAT R26319P (Ull)]
- huijsinge hoevinge en& erffenisse lant, sant, hey en wey en beempden en houtwas in Broechoven [GAT
R263:W (Isll)]
- het huys tot Broechm [GAT R2n22r" (U22)]
- broeckhoven [GAT R27854d' (l530)]
- een beemd after Broeckhove [GAT R2B:hP (U31)]

- een huis in Broeckhoven van Daniel V# [GAT R27!k6PdvD (1531)l
- een huis van Dierck Gherit Back aan de Nieuwe Leij [GAT R279:W (153111
- een huis van Peter van Spaendonck, eertijds van Dierck Gherit Back in Bmedchoven [GAT R27954v"55P (153111
- huis in Broeckhoven van Daniel Dierck Gielis V d [GAT R28otsvo (153211
- een gemeijn gebuurweg die van Oerle naar Broeckhoven 1-p
[GAT R280:38P (1532)]
- huis van Dierck Gherit Back in Broeckhoven [GAT R280:los blad bij 58f;R28058P (1532)]
- huis in Broeckhoven van Melis Weijmers aan het Ezehren [GAT R28k7P (153311
- beemd in Broeckhoven aan de Nieuwe Leij [GAT R28kW (1533)]
- de Vossenbeempt achter Bmeckhoven [GAT R2&26PdvD (153511
- huis van Dierck Gherit Back in Broeckhoven aan de Leije en de straat [GAT R2Kk6p-7P (153511
- huis van Dierck Gherit Back in Broeckhoven aan de Niuwe Leij [GAT R2Kk26P (1535)]
- idem met een beemd en een stuk land (waar Dierck Back nu woont) [GAT R?.&k53d'-54P(15391
- idem, waar Dierck Back m n t [GAT R283:l3V",14P (1536);R287:lhP (WO)]
- beemd achter Broekhoven aan de Nieuwe Leij [GAT R2Kk54P (1536)l
- huis, hoeve, weilanden, beemden en een stuk land in Broekhoven [GAT R284:29P (15331
- een stuk land in Broeckhoven aan de Malstraet [GAT R285:lv" (1538)l
- een huis in Broeckhoven [GAT R285:W (1538)]
- after Broeckhoven aan de Nieuwe Leij [GAT R285S2P-52V" (1538);R286:P (l539)]
- bij Malacker naast van de Coulsteren aan de Malstraet [GAT R28650p-5P(153911
- huis van Dirck Back [GAT R2%353&',64r" (153911
- huis waar Gherit Back eertijds m n d e [GAT R2872P-3P (W)]
- drie hoeven van Van de Coulsteren Mor het huis van Van de Coulsteren [GAT R287:W (WO)]
- beemd achter Broeckhoven [GAT R28T43P (WO)]
- huis van Dierck Gherit Back aan de Leije [GAT R28TSP (WO)]
- grond aan de hrckstraet en de Heijlige Eijckstraet [GAT R2875P (WO)]
- beemd achter Broeckhoven aan de Nieuwe Leije [GAT R28834P (Wl)]
- beemd achter Broeckhoven op die Rijsbeemden aan de Nieuwe Leije [GAT R28&61P41v" (Wl)]
- een beemd aan de Broeckhovenschedijck en de Leije [GAT R289201!-20d',20~'-2l1?
(154211
- huis en hoeve van Kmstiaen Huijbrecht %theus aan de Leije, bij een brug [GAT R289:41$'-42f
(W2)]
- beemd aan de Leije [GAT R2%P-lv" (W3)]
- land in Broeckhcmn en beemd in Achtermal aan de Oude Leije [GAT R2Wl5P (W3)]
- hoeve in Broeckhoven van Jan Ghijsbrecht Diercks [GAT R290:4P41v" (W3)]
- beemd aan de Gemeijne Dijck en een achter Broeckhoven aan die Leije en de Gruene Dijck [GAT
R2m42r" (l543)]
- huis van Dierck Gherit Back aan de Leije [GAT R29055P (W3);R29kW ( M ) ]
- De Spijkerbeemden aan de Broeckhovenschedijck en Dierck Back, aan de Leije [GAT R292:43r"-43V"
(l545);R293:79P-8orO (WS)]
- huis etc. aan het Ejehren [GAT R2952f (W9)]
- beemden aan de Gruene Dijck [GAT R29528f -28vD (W9)]
- huis van Dierck Gherit Back [GAT R2954'hp-48f (WS)]
- achter Broeckhm aan de Grune Dijck [GAT R295:los blad bij 56P (154911
- een stuk weiland genaamd die Hooghe Weije p t ca. 4 lopensaet en een stukje land genaamd het
Bijlstucke p t ca 1%
lopensaet ter plaetse genaamd Broechoven [GAT R298:6P (1552)]
- 3 hoeven ter plaetse genoempt Broechoven [GAT R298:7P (1552)]

Germ. broku- (m) 'moeras' en germ. hojiun (datief pluralis van hofu- (m) landstuk van

20 Vermdelijk in de buurt van de J3zelve-t.
21 Zie: [GAT R279:@-6vq boven.

22 Voormalige Vogelstraat? Daniel Dierck Gielis (Vos) was h i e m belending. Zic [GAT R279:6P4Pj.
Het Ban ook het Oude Beeksepad zijn.
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bepaalde gro~tte'.~
Broekhoven vormde een deel van de herdgang Oerle 15241, zoals ook blijkt uit het
schepenprotocol:
- de vaste goederen staande in de collectboek der =le
van Oerle en Broechoven [GAT R490:69 (1793)l.

omslagen over Tiborg, onder den Heertgang

Het is een zeer oud toponiem. Op 2 december 1309 droeg Wdtenrs Bac van Baescot
over aan zijn mon Wdem de antiqua bona de Broechoven (het oude Goed van
Broeckhoven):aQ
Nos Enghelberhrs Faber et Thomas Coelbome, scabini in Oestmjc, notum frnhus
univmis presentia visuris et mrdihcris quod coram nobis Wdtenrs Bac de Baescot per
senfentMm scabinom supportavit effestucando Wilklmo filw suo antiqua bona
deBroechoven, sicut iacent, et per sententiam censudium kt bonis censud3us et scabinorum et in bonis aUodial3us per sententiam scabinonrm se aheredavit de predictis bonis
ad opus Willelmipredicti. (...)
De naam bestond dus zeker al in de B e eeuw. h d e r e oude vermeldingen in de
Bossche en Oisterwijkse protomllen zijn:

- een wide geheten Boenre te Tiborch in Broechoven [Bpll77AOW' (l384)]
- dat aude goet te Broeehoven [BP1178:368vD (139011
- die berchbeempt te Tiborch retro locum dictum Bmechoven pP1180:336f (139511
- in B r o e c h m [BP1184A14vo (140511
- mansus dictus te Bmeehoven in de parochia van Tilborch [BP1184:264f
- achter Broechoven [BP Rl185:hp (140711
- mansus t goet te Bmhoven in quo manso dictus Wflelmus (de Broechoven) ad presens residet
[BP1185:l5W ( l q ]
- broechove neffe de gemepen stmem [OP Rl4371vO (1421)l
- here van broechoven aent broeck [OP Rl4456f (142211
- mynre vrouwen dijck van broechove [OP R l M w (1423)]
- ter stede geheyten after broechoven [OP Rl63.7P (145511
In Broeckhoven werd ook de 'Oude Tiend' geihd [GAT R283:3f (153611 en
- Item adhuc unam caudam in broechmn aen de drijhuijsen en in de broeckstraet [AAT bundel Tilburg
III, no. 327, blz. 136 (16291.

(lw]

De naam zou kunnen duiden op een 'hoeve' in of bij het broek, moeras. Ook in de
eerste he& van de 16e eeuw komt de naam veelvuldig in de uvielrechtelijke stukken
voor, mals hierboven blijkt.
Als kern van Broeckhoven mag het stuk gezien worden waar de voormalige Groenewoudstraat, de voormalige Beeksedijk (nu Korhoenstraat) en de Broekhovenseweg bij
elkaar komen (nabij het Pater Van den Elsenplein), het voormalige Vogelenzang.
Het in de 14e eeuw genoemde Aude Goet van Broechoven vormde het restant van een
groot domeingoed, gemakshalve Goet Broechoven genoemd, dat zich oorspronkelijk
uitstrekte van Broekhoven in het noorden tot Baarschot in het zuiden en dat behalve
Broekhoven ook Biest-Houtakker, Westerwijk (de Westrik), de Haghorst en Diessen
omvatte. Het goed is steeds allodiaal bezit gebleven en nooit aan de hertog van Brabant
overgedragen. De grens van het grote domein zal in het noorden bij benadering
gevormd zijn geweest door de lVieuwe Leije 14601 tussen Goirle en het Eselven IlS8I,

23 c;Jlsseling, M., Topmymi%chWoordenaekvan Bel& N & W
Dui&kml VWT 1226,1960, blz. 191.

Luxembqg Nmrd-Frankrijk en Wm-

24 Ze: Peeters, RM., De @aten van T I 1987,
, en: AAT, cart- A, fol. 2CJlvO-202f'.

de Oerlese water1oopNimwt en Korvelse waterloop tot deze weer in de Leije
stroomt. Dit d e s menen we onder meer te mogen afleiden uit het feit dat:
als grensbenaming het oude woord Mal 12 I wordt gehanteerd tussen Broekhoven en
de rest van Tilburg
er in 1237 een dispuut is tussen het kapittel van Hjlvarenbeek en de Abdij van
Tongerlo aangaande de tiend uit de goederen van 0.a. Macharius van Caledonc te
Tilburg.= Vermoedelijk ging het hierbij om goederen die ten noorden van de Niiuwe
Leij lagen en derhalve door Tongerlo gezien werden als vallend onder de parochie
Tiburg, terwijl het kapittel van mening was dat ze 'beneden de Mil', dwz. in
Broechoven, lagen en dus behorend tot het Goet Broehven, dat mogelijk direct
onder het kapittel VieL Dit laatste weer mogen we opmaken uit een oorkonde van 13
mei 1147, waarin paus Eugenius het Sint Janskapittel te Luik onder zijn bescherming
de
neemt en alle schenkingen aan dat kapittel gedaan b e k r a w , w-onder
eccZesim de W y s m i c (de kerk van Westerwijk). Het kapittel van. Hjlvarenbeek
ressorteerde onder het Luikse kapitteLm
e Walter Bac, die in 1309 het oude goet van Broechoven overdra& aan zijn zoon
Willem, wordt naar bezit in de buurtschap Baarschot bij Diessen, ook we1 Bac van
Baescot genoemd;
in 1365 de gebroeders Huijbrecht en Wouter van der Biest land in Tilburg bij de
Veedijck 1668I aan de investiet van Tilburg overdragenn;
e &tammelingen van Walter Bac van Baescot, namelijk de jonkvrouwen Adriana en
Beatrijs van de Coulster (f 1532), nog in 1546 [GAT R293:los blad bij lle] goederen in
Westemijk 17151 hadden l i g e z
- 39 gemeten land van de jonkvrouwen van Coulsteren gelegen in Westerwijck [GAT R293:los blad 11p
(l54a

Helaas is niet aangegeven waar dit Westerwijck gezocht dient te worden, doch dit moet
welhaast het huidige Westerwijk tussen Tilburg en Hilvarenbeek zijn, dat in de
volksmond de Westrik genoemd wordt. Net toponiem wordt, zoals we gezien hebben,
reeds genoemd in 1146 als Wystreuuic en in 1186 als mstrewich.28
De naam Westerwijk gaat terug op onl. wic 'nederzetti&, vaak met een bepaalde
functie, of deel van een gebied, > mnL wijc (os. WIX, ohd. w12, ofri. WIX, oe.
wTc),ever.uk oiers fich en kymr. gwg een vroege ontlening in Noord-GaE uit kit. vicus
'dorp, wijk, woonplaats, hofstede', met wistre 'westelijk', > mnL wester bij west < germ.
stam 9ps ' o w en wordt dan in verband gebracht met het westen, de plaats waar de
zon omlaag gaat. Westerwijk betekent dan zoveel als: de westelijke vestingplaats of het
westelijke deel van het gebied (dit laatste is hier waarschijnlijk van toepassing).

2.5 k n s , MA.,Oorkondenvan Tongerb, dl. 2, no. 125;yUTcharter 115.

26 Camps, H.P.H., Oorhniienlwek van NOord-BrdJm De Wijerij van 's-Hemgenbosch(met de heerl@h&i
Gemert), dl. I,1, no. 49.
27 €'!rem, MA.,Oorhndm van Tongerb, dl. I, no. 1161.

28 Ibideqno.78.
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Het geslacht Bac (van Broechoven) woonde van oudsher op een omwaterde huizinge,
op de kaart van Zjnen (1760) 't Huis te Broewtmen genoemd Beatrijs van Broeehwen
*
(Tv66r 1561)
huwt v66r 1494 jonkheer Gerbrand van &ulster. Hun dochter Kathama
huwt Johan van Merode, heer van Duffel en Mugghenborch, waarna het huis in bezit
komt van het geslacht de Merode. In het eohier van de Honderdste Penning van 1569
wordt het huis te Broekhoven omschreven als:
een steenen huys, brauwhuys, stallingen, poor&? ende andme zijn toebehoorten in alder
vuegen w e tselve met h e n en& boomgarden o m p e n en& omwatert is, toebehoorende
Joncheer Isebranden van M m d e ende &ekk nu tegenwoordelyck bij meesteren Willemen
Jmsen, priestec ads concieqe bewoont wordt.
In juni 1581 wordt het huis, dat geleidelijk uitgegroeid was van een hoeve tot een
omwaterd huis, evenals het kasteel in de Hasselt door Staatse troepen belegerd en
verwoest. Het eohier van het schoorsteengeld van het jaar 1600 bevat de iusdwijving dat
de kinderen en erfgenamen van IJsbrand van Merode een omwuterde huysinge hadden
bezeten die door den crijgsvolke van deselve provincien in den gront is,a&ebrandt, zijnde
ovenulcx voort vervallen en& niet met alle damff resterende dun alleenlijck de
funhenten daerog de timmeringe respectbe zijn gebouwt geweest.
k e n 1600 en 1668 lijkt herbouw te hebben plaatsgevonden, aangezien er in 1668 weer
sprake is van het sloth te Broechoven [GAT R37&2P-3P (1668)] Vervolgens gaat het huis in
1675 over op jonkheer Matthijs de Cannart, schout van de heerlijkheid Venloon, en in
1755 wordt het huis met de daarbij behorende landerijen van jankheer Ehgelbert
Frantpis de Cannard d'Hamale, heer van Turnhout en Beerse, in eigendom
overgedragen aan Johan van Hanswijk.
In een lijst van huizen van 1748 staat onder de kasteelen of heerenhuizen in Tilburg
Item het huys te Broewtoven, dog zij geweeten, &t hetselve seer is vervallen en door een
boer bewoont wort.
Dit verval moet omstreeks de eerste helft van de 18e eeuw hebben hgezet.
Jongere vermeldingen van het toponiem Broechoven vinden we in vrijwel d e
daaropvolgende eeuwen:

- Jan Hermans de Roij Mor XLV roeijen Mor sijne huijsinghe tot Broechoven betaelt [GAT, Van Visviiet
741 fol. 2" (1601)l
- de gemhte helfte bedeelt aenden suydensijde in seeckere b a h t eertijts gmmen van de kinderen d'heer
Huybert de Ray int geheel metten graehten vierentwintich lopensaten ter plaetse genaemt Broechoven
[GAT R370:2P-3P (1668)]
- seeckere huysinge schuere, schop en& Morhoof, beplant met eyckeboomen, metten appendentien ende
dependentien van dien gestaen ende gelegen ter plaetse Broechoven thien loopensaeten offte
daemmtrent mntsomme aen gebuemtraeten [GAT R370:2r"-3P [1668)]
- een parceel uijtgesteeken putten genaamt den Boeren bedrog groot drie L'" ofte &' gelegen alhier
onder Tiiborg ter plaatse agter broekhoven, zuijt de gemeente, noort de Leij [GAT R479:108'0-11~
(17~1
- een perceel weijde groot drie en een half L'" gelegen tussen de Driehuijsen en bmekhoven aldaar west
een straatje aan dit perceel gehorende [GAT R48klV"-5=? (1774)l
- item de helft van een parceel ackerlant gelegen ter plaetse Oerle en Bmekhoven ontrent het RruijsHekken [GAT R 4 m W (1763)J
- de herberge genaamt het groene mud bestaande in eene huysinge met stal en schuur gelegen alhier
onder Tilborg ter plaatse Broekhoven bij 't k l v e n [GAT R44514W ( l S ) ]
- langs den grooten weg over den Seevenhoek, vervolgens door het Kerkstraatje M Broekhoven Mor den
Vogelenzang, daar het akkerspoor van Oerle, in het Kerkstraatje komt Fiendklampen, Lwen 1(1778)]
- te Bmekhoven Mor den Vogelenzang, daar het akkerspoor van Oerle in 't Kerkstraatje komt
piendklampen, Loven 2 (1778)l
- door het zelve spoor tot in Bmekhoven Mor den Vogelenzang van daar ten zuiden, tot een vie,
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dmaiende worts, ten westen, door het Kmkstmatje, door het spoor over den seevenhoek, tot op 'e
Heiken aan den Schutsboom piendklampen, Loven 3 (1778)]
- langst die Dyk tot wor den Vogelenzang te Broekhoven, van daar door het spoor tot an 't Rruishekken
piendklampn, Laven 4 (1778)]
- een parceel k h en turfveld groot 1 lopt gelegen alhier te Bmekhoven [GAT R49225P (lwr)]
- een parceel moer of torfveld 4 lopens ter plaatse Broekhoven [GAT R494:9f'-lZ@ ( l q ]
- een parceel uitgesteken torfveld of putten gelegen onder Bmkhoven groot 3 lopensen 29 roeden belend
oost een Barweg west den Gemeenen Dijk [GAT R4941W (1808)l
- de helft in een derde part in een parceel putten gelegen onder Broekhoven groot 35 Lopn [GAT
R494113VO (1808)]

Broekhoven wordt als zodanig vermeld op de kaart van D. Zijnen (1760), waarbij het
het gebied tussen EseZven I188 I en de Driehuise I171a I tot aan de Lege 146QI betreft,
rondom het Huis te Broekhoven.
74. BROECKHOVEN ACKER, DE
Vermeldingen Tilburgse schepenprotocollen:
- die evenacker in de broechovense acker [GAT R262llk (UlO)]

- broechovense acker [GAT R263:23f (l511)]
- de wagentiendB inde Broeckhoven Acker [GAT R279:W (153111
- een stuk land daar [GAT R279:28fJ&" (lS31)]
- De Commertiend of Oude Tiendm in Broeckhoven Acker [GAT R283:3P (153611
- achter die Ekelvenschestraet [GAT Rzss:3@ (153811
- land aldaar aan de Kerckstraet [GAT R286:17P (U39)]
- in Broeckhoven Acker bij dat hecke [GAT R286:63@-64I" (153911
- in de Broeckhoven Acker aan de Heerwech [GAT R2827W-77P (l540)]
- aan die Ezefvenschestraet [GAT R288:6lf',61v" (EM)]
- land in Broeckhoven Acker bij dat hecke [GAT R288:69P (Wl)]
- De Gmte Bocht in Broeckhoven Acker [GAT R29k4.p (W)]
- stukje land groot ca. % lopensaet ter plaatse genaamd in die Broeckhovensche Ackeren [GAT R298.lSr"

(1552)i

De Broechoven Ackeren worden reeds genoemd in 1371 [BP Rl175:264vD,278vD].
Vermeldingen in de Oisterwijkse schepenprotocollen zijn:
- corentyende in die scijve tot Tiiorch en in de ackeren van Broechoven [OP Rl4353@ (142O)l
- tgeloect bij Oerle in die broechovens ackeren [OP Rl62uho (14!X)]
- land dat gmet geloect in locum dictum broechoven ackeren [OP R l a 7 P (1455)l
- land dat afterste geloect in broechoven ackeren [OP R l a 7 f ' (14591

De zuidelijke helft van Broekhoven was hoofdzakelijk een beemdengebied, de noordelijke helft een akkergebied, genaamd de Broeckhovensche Ackeren, die oorspronkelijk bij
het Auk Goet van Broechoven of Goet ter Wa@en behoorden Hiermee is reeds
aangeduid dat de akkers of dit akkercomplex reeds wij oud is. Deze akkers strekten
zich in de 16e eeuw uit van het EzeIven 11901 tot aan het huidige Leijpark. In de We
eeuw echter blijkt dit gebied opgedeeld te zijn in een aantal kleinere akkercomplexen:
de Ezelvense &m, Oerlese &m
en Broekhoven akkers (kadasterkaart 1832), waarbij
het laatstgenoemde gelegen is tussen Groenstraat in het noorden, Broekhovenseweg in
het westen en Kruisvaardersstraat-Korhoenstraat in het oaten.

29 De wagentiend is de tiend welke geheven werd op de opbrengst uit de goederen (akkeE en andere
landerijen) welke behoorden tot het Goet ter Wagen, de oudere naam wor het (oude) goed van

Broechoven.
30 De 'Oude Tiend' is een bewijs te meer dat de Broeckhoven Acker al zeer oud is.
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Uit de vermeldingen in de Oisterwijkse schepenprotocollen blijkt duidelijk dat het
complex opgedeeld was in een aantal afionderlijke landinnames, zogenaamde
'geloecten' (zie 12011 voor een verklaring van het begrip).
75. BROECKHOVENSCHE KERCKSTRAET, DIE

- bij de Heijlige Eijckstraet [GAT m 5 3 f (UB)]
- langs den p t e n weg over den seevenhoek,wmlgens door het Kerkstraatje na Broekhoven vmr den
Vogelenzang, daar het akkempoor van Oerle, in het Kerkstraatje komt ITiendklampen, Lwen 1 (1778)J
- te Broekhoven mor den Vogelenzang, daar het akkerspoor van Oerle in 't Kerkstraatje komt
Fiendklampen, Loven 2 (1778)]
- door het Kerkstraatje, door het spoor over den Seevenhoek, tot op 't Heiken aan den schutsboom
Fiendklampen,Loven 3 (1778)]

Dit is de huidige Broekhovenseweg tussen het Pater Van den Elsenplein en de Groenstraat. Over deze weg kon men van Broechaven 173 I uit, via de huidige Radiostraat het stuk Broekhovenseweg tussen Groenstraat en Voltstraat bestond toentertijd nog niet
- over het Hdke naar de schuurkerk aan de Primus van Ghtraat. Op de kadasterkaart
van 1832 heet deze straat Het IQrWmtje.
76. BROECKIIOVENSCHEDIJCK, DIE
(Ook Die Broeckhoven Dijck)

- een beemd aan de Broeckhovenschedijck [GAT R279:46f (l531);R287:8W' (W)]
- een beemd aldaar aan de Leije [GAT R289:2OF'-2&",20v'-21P (l542)]
- de Spijkerbeemden aan de Broeckhovensche dijck en de Leije bij Dierck Back [GAT m 4 3 f 4 3 v D
(l545);R2SM:WW (154611
- stuk beemd p t ca 2 lopensaet ter plaatse genaamd aan de Broeckhovensche Dijck [GAT R298:Wl3f (1552)]
- ende eyntelyck no& de gerechte helfte bedeelt aende wxstensijde in seeekeren heybodem gemmen van
Jo&. Elisabeth de Wij van outs genaemt Broeksbodem gelegen ten eynde de Broechovense dycke [GAT
R37&2&3rO (166811
.
- uitgesteken putten
ter plaatse genaamd de blommert aan de broeckhovense dijck [GAT R47kl23v
(171711
.
a
- een p e e l ackerlant,genaamt de kmmme bogt ter plaetse aan den Broekhovensen Dijck [GAT
R479Mf (1763)]
- over den Broekhovensen Dyk tot aan 't uiteste der juridictie met Hihmrenbeek, ten zuiden daar langs
heen, dwars over den gemeenen Dyk tot aan de Limietscheiding met W i l e FiendkIampen, Lwen 2
(177811
- aan Hermen Aarts Hoef van daar langst Hermen Aarts Dyk tot aan de uiterste Limiten met H. Beek ten
zuiden langst die uiterste Limiten tot aan den Broekhovensen Dyk piendklampen, Loven 4 (1778)]

.

De Broeckhovenschedijck liep van Broekhoven naar de Nieuwe en Oude Lei.; hi. is nu
verlegd vanwege de b o w van het St. Elisabethziekenhuis. Hij wordt ook genoemd op
de kaart van Zijnen (1760) en is daar het stuk van de oude weg van Tilburg ~ a r
Diessen tussen de beide armen van de Leije 1460I.

77. BROECKSIJDE

- huijs hoff p n d e ende toebehoerten ende erffenis hom aenliggende ter stede geheijten aen die
broeckzijde tusschen die donckemtraet dander sijde [GAT R269los blad bij 22 (BD)]
- bij de Pefioonschap [GAT -58f
(153211
- bij die Donckerstraet [GAT R28k28f-28d'(153311
- bij de pemnschap en de Heerbaen [GATR2828f (153511
- bij de Veedijck [GAT R282W,47f (IS391

- bij de Nieuwe Leije en Theeus Mathedjck [GAT R282:Mfp-6ovo
- bij Reijner Gherit Reijnen en Wiuem Laureijs [GAT R283:38f',38@
(153611
- (niet nader bepaald) [GAT R284:lvD (l537)]
- bij de permonschap en de Heerbaen [GAT R2lW54xf' (153711
- de Ou Stede van Wiem W&m Laureijs Ansems in de Malstraet en de Rijtstraet en bij de
Donckerstraet [GAT R285:lW- uhp (153811
- aan de Rijtstraet [GAT R285:uhp (153811
- een zekere dijk is gelegen in de parochie van Tiurg ter plaetse die Bmecksijde, eertijds genaamd Theuwendijck en nu Reijner Gherit Reijnen en Wdem Lanreijs dijck [GAT R286:1W-l8f (lS3)]32
- bij Reiiner Gherit Reijnen en Wiuem Ansems [GAT R286:k.x blad bij 37f (l539)]
- bij Reijnkemdijck [GAT R2W419 (153911
- bij Reijner Gherit Reijnen [GAT R286:62P (153911
- de Hoodondr in die Broecksijde aan de Veedijck en die Leije [GAT R28214f (WO)]
- bij Reijn Gherit Reijnen en Wiuem Ansems [GAT R2822P-21P (W)]
- in Lwen [GAT R28215vo-16p(154011
- aan de Veedijck en de Leije [GAT R287:23f (WO)]
- aan die Leije [GAT R287:3lf (WO)]
- bij Reijner Gherit Reijnen [GAT R287551?,563? (WO)]
- aan de N i e m Leij bij Reijn Gherit Reijnen [GAT R287:61P,W,78f' (WO)] '
- land van Reijner Gherit Reijnen [GAT R291:W (W)]
- land en huis van Wiuem W m Laureijs Ansems [GAT R29k23f (W);R29365P(M)]
- in Lwen [GAT R293534f (l546);R294:25f(154711
- in Lwen aan die Leije [GAT R2W.36I" (35431
- aan die Donckerstraet [GAT R295:37f (W9)]
- aan die Branden en de Oude Leije [GAT R295:W (W9)]
- stuk beemd ter plaatse genaamd die Bmecksijde aan die Branden tussen een dijk toebehorende aan
Reijner Gherit Reijnen een zijde en die Oude Leije aldaer [GAT R2Ww-23f (#SO)]
- een zekere waterlaet beginnende in Tdburg in Corvel Acker en 9andaar lopende naar en door het
Eselven gelegen achter Oerl en van daar zijn loop gehad en genomen hebbende achter door het erf van
Cornelis zoon van wijlen Peter Diercks en Elijsabet weduwe van Anthonis Henrick sBruijnen gelegen in
de parochie van Tiiorch ter plaatse genaamd die Broecksijde [GAT R2%29f'-29d' (#50)]
- huis, hof, schuur, schaapskooiter plaetse genaemd aen die Broecksijde [GAT R296:W-w(USl)]
- stuk land groot ca. 6 lopensaet met de schuur en het turfschop daamp staande ter plaatse genaamd
Lowen aan die Broecsijde aldaer tussen die Broeckstraet ander zijde en een einde, die gemeijn
Heerstraet ander einde [GAT R297:33f (Issl)]
- stuk land genaamd de Hautacker, de gehele akker ca. 10 of 11lopensaet groot, ter plaatse genaamd
Lwen aan die Broecksijde tussen erfenis van de Tafel van de Heilige Geest van Tilburg een zijde, erfenis
van Lenaert Sijmon Matheus ander zijde, die gemeijn heerbaan aldaar een einde, een gemeijn straat
ge-d
de Bmkstraet ander einde [GAT R298A4P (U52)l

Oudere vermeldingen in de Oisterwijkse protocollen:

- aen die broecside npet verre spersoenswoninge van Tiiorch streckende optie hoge driesschen aen die
ackeren p 4 5 2 3 f (1426)l
- die gebuerstrate bij den Hautacker aen die broecside [OPRl46A4f (1429)l
- aen die broecside in loven ackeren p49:48f' (14331
- aen die broecside bij tgoet van der waghen en den ouden beempt aen beckersbeempt daer die leijde doer
loept w
3
2
5
f
'
(1443)l

De Broecksijde was een groot moerassig gebied aan de zuidoostzijde van Tilburg en
strekte zich uit langs de Leije 1450I, van de BmcMovensche xercksaaef I75I tot aan de
Zwurhjt I740I. De naam staat tegenover de Hdjdsijde 1274 I en de Waie (Wit- of
Wijdsijde), waarmee men een topografisch bepaalde driedehg van het grondgebied van

31 Deze heet ook Reijnendijck = Driehuizendijkin het Leijpark
32 De huidige Driehuizendijk
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Z w m ~ t17401. De naam staat tegenover de HmidSiide 12741 en de Wtsie (wit- of
Wijdsijde), waannee men een topografisch bepaalde driedeling van het grondgebied van
het huidige Tilburg heeft aangeduid.
78. BROECKSLOET, DIE
- die sporet aen die broecksloet [GAT R263:15p]
- beempt in die Sporckt streckende vanden ghemeijn broeclrsloet totten hoernixke [GAT R27153f-53~''
(15Wl
- een
beemd, het Doertken in de Bunten tussen de landscheiding en de Broecksloet [GAT m : 4 P
(15391
- een schouwwaterlaat die Broeeksloet in Clemrplack [GAT R279:23f-23v" (1531)l
- beemd in de Bunten tussen de Donge en de Broecksloet [GAT R28k14f (153311
- in de Heijningen bij de Broecksloet [GAT R28klW (1533)J
- beemd tussen de landscheiding en de Broecksloet in die Bunten [GAT R281:41@ (1533)] - beemd in die Bunten tussen Donge en de BIoecksloet [GAT R283:25f (3536)l
- een beemd aan die Eerffbosschen tussen de landscheiding en een lopend water die Broecksloet [GAT
R
2
8
5
:
w(153811
- een beemd in die Sporckt aan een gemeijn lopend water die Broecksloet [GAT R2(i7:36v'' (Uso)]

Op de kaart van Diederik Zijnen (1760) is de Broecksloet aimgegeven onder de naam
Broeksloot. Op de kadasterkaart van 1832 heet ze Den Trehloot.
- turfveld in de oude nieuwe velden, mid den Trekslmt [GAT R49025v-29~(179211

Z j loopt van de Langendijk, oostelijk van de Donge, parallel daaraan, door het Reck
15741 naar de Donge in de uiterste noordwestelijke punt van Tilburg. Wet is de
benedenloop van de We@ 1713I. Zij is waarschijdijk gedeeltelijk gegravea
Soot, md. slmt, sloet, mnd. sl& ofri SI&, owvla. sclaufus, < grondvorm Wauta. Men
neigt ertoe dit woord, dat vrij gefsoleerd voorkomt, te verbinden met 'sluiten', waarbij
de sloot beschouwd werd te dienen als afsluiting van grondstukken. Betekenis. sloot
door het broek.
79. BROECKSTRAET, DIE

- in Loven [GAT R291:26? ( W ) ]
een stuk land met een huis daarop genaamd de Nieuwe Stede, het land genaamd de Hautacker in Loven
bij de Broeckstraet [GAT R 2 B 7 f ,7f-3" (WS)]
- huis in Loven aan de Broeckstraet bij de Z m j t [GAT R2B8f (WS)]
- stuk land genaamd de Hautacker gelegen aan een gemeijn straatke genaamd die Broeckstraet [GAT
R2%15f (ZSSO)]
- stuk land groot ca. 6 lopensaet met de schuur en het turfsehop daarop staande ter plaatse genaamd
Looven aan die Broecsijde aldaer tussen die Broeckstraet ander zijde en een einde, die gemeijn
Heerstraet ander einde [GAT R297:33f (lSSl)]
- stuk land genaamd de Hautacker, de gehele akker ea. 10 of 11 lopensaet groot, ter plaatse genaamd
Loven aan die Broecksijde tussen erfenis van de Tafel van de Heilige Geest van Tiburg een zijde, erfenis
van Lenaert Sijmon Matheus ander zijde, die gemeijn heerbaan aldaar een einde, een gemeijn straat
genaamd de Broeckstraet ander ekde [GAT R298.14@ (lSS2)]
- te Lwen aen de Broeckstraet [GAT R313:21@ (1568)]
- huys aen de Broeckstraet bij de Swartrijt [GAT R34978 (16l3)]
- leengoet van den hertog van Brabant aen de Broeckstraet, grenzend aan de pastorije [GAT R350:46@
(1617)l
- lant
in Grmt Lwen aen de Oisterwijksebaan tot de Broeckstraet, achterleen van jonker Hendrik van
Deurne [GAT -24310
(1653)]
- seeckere goederen ontrent de Broeckstraet [GAT R474262f-262P (1739)]
- tot op den tweeden steenen paal aan de Broekstraat, van daar, door de Broekstraat, tot aan den
riendklampen, Loven 6 (1778)l
waterloop de Swartryt de scheidiuge tusschen Tilborg en -hot
- langs die scheidinge de swartryt, dwars over de 0osterwYkr;che Baan tot in de Broekstraat
[Tiendklampen,Sonderlok (1778)]

-
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- een parceel wide gelegen in de Broeksttaat, groot vier lopensen, zuid een akkerweg, nmrd de Baan
[GAT R4PQll3P (1808)]

Deze straat heet nu nog Broekstraat, splitst zich af van de Oisterwijksebaan en loopt
evenals deze naar het oosten, waar ze op Berkel-Enschots grondgebied overgaat in de
Zandstraat (topograikche kaart 50F). De huidige Broekstraat heeft de voormalige
Oisterwijksebaan, nu nog slechts een zandpad, overvleugeld. Op de kaart van Diederik
Zijnen (1760) heet deze weg nog Moenmuf.
Het hierboven vermelde leengoed van de hertog van Brabant is het Goef Infhout of
althans een deel van het oorsprorblijke goed.

80. B R m " D T
Land van de familie De Bruin.

-

akker in het h e r bij Meijnenlandt [GAT Ruw:uhp (U32)]

Deze akker lag op het huidige Industrieterrein Het Laar.
Zie opmerkiug bij Duf Backs Lmtd 113I.
81. BUCHTEEN, DAT
-

weiland in de Sloprijt [GAT R2m49-559 (U31)]

Buchfhzn betekent 'kleine Bocht'. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit stuk weiland
gelegen ten westen van het Czeijven I W I, net ten noorden van de Langhstraef 14431.
Voor de beteke& van Baht zie I46 I; voor SIoprijf zie I620 1.
82. BUE-N,

-

DAT

hub aan de Hewel [GAT R 2 8 m - 2 9 f (US)]

Dit huis was eigendom van Jan Aert S m h en Agnes zijn vrouw, eigenaars van de
herberg Indrm T;vilden Man,gelegen aan de westzijde van de Heuvel omtrent de huidige
Tuinstraat.
Buur betekent woonhuis (zie Bedher 1161); bumken betekent dan 'klein huis'.
83. BUNT, DIE

- die bunt [GAT R263:18v" (Ull)]
- beemd in die cleijn Werfboseh aan de Donge [GAT R2T951v" (U31)]
- beemd ( d e r onbenoemd) [GAT R283:33f (U36);R284:~
(U3'7)]

Die Bunt lag waarschijnlijk in die Bunten 184I.
De naam verwijst naar het voorkomen van bunt- of bentgras (geslacht Coynephow),
ook we1 pijpestrootje geheten, een plant die in halfbolvormige zoden bijeengroeit met
straalsgewijs uitstaande borstelige bladen, en vooral veel voorkomt op heide en
duingronden.

84. BUNTEN, DIE

-

die bunthen [GAT R261:23v'' (UOS)]
die buntten van de broeckstroem totter Dongen [GAT R263:34f (Ull)]
stuck moexs ter plaetsen geheytenwer die boentten [GAT R266:llr" (U16)]
die bunten [GAT R278Sr" (153011
tussen de Broecksloet en de landscheidmg [GAT R279:4f (U31)]%
(niet nader bepaald) [GAT R281:l3v"(U33)]
tussen de Dongh Aa en de Broeeksloet [GAT R281:14f (U33)]

33 Zie commentaar bij 1781.

- tussen de Broecksloet en de landscheiding [GAT R28k41-P (153311
- tussen de landscheiding en die Leije [GAT R283:lvO (153611
- tussen die Leije en de landscheiding met Breda [GAT R2Kk5-P (153611
- tussen de Don@ Aa en de Broecbht [GAT R283:19P,25f (1536);W5P
(1537)]
- tussen de Don@ Aa en de Brwcksloet aan die Leije [GAT R286:uhp (US)]
- omtrent die Wervenbosschen aan de Gemeijnt [GAT R286:25P(1539)]
- tussen de landscheiding en die Leije [GAT R286:25P (153911
- tussen de Leije en de landscheiding [GATR288:4'hp (Wl)]
- aan die Leije [GAT R29o:l9P,20P (W3)]

De Bunten moeten gelegen hebben rond het samenvloeiingspunt van Landscheiding
I427 I en Leije I461 I, vanaf we& punt laatstgenoemde verder gaat als Don& Aa I1621,
d w z ergens tussen de Broehloet 1781 en Donge (na de samenvloeiing) en tussen Leije
en Landscheiding (v66r de samenvloeiing).

Fragment van de kamt van de Heerijkheid Wbue en Goirle door Diedefi Zijnen (17@),
rnet de omgeving van de Steenen Cmer' (het kasteel).

C
Z e ook K.
85. CALENWIEL

-

in Loven [GAT R281:16f (353311
- in Loven after Calenvkl [GAT R284:16r",m (15331
- aan de N i e m Leij [GATR285:469 (3538)]
- beemd gelegen ter plaatse genaamd Calenwiel gelegen aan de Heijstmans Dijck aldaar ander zijde, die
Leije een einde en 's-Heren s c h o m n van de Oude en Nijeuwe Leije aldaar lopende te onderhouden
[GAT R2n3W-38r" (3551)]
- stuk weiland genaamd Calenweije het gehele stuk gelegen ter plaatse genaamd Calkel-bij de Veedijck
[GAT R2W44v'USf (3552)]

Een 'kale' is een kleine waterstroom. Naar de mening van Gysselidg zou dit een
zogenaamde 'Belgische' waternaam zijn die teruggaat tot de Bronstijd, m.n. tot de tijd
van de standvoetbekercultuur,' Calenwiel is m.a.w. een wiel, een diepe, ronde plas in of
aan een kleine waterstroom.
Dit toponkm werd in de 15e eeuw en nog in 1525 geschreven ak Qudenw-eZ [GAT
R272:6f (3522)].
- qualenwiel bij den ouden molendijck [OP Rl4319P (1419)l
- beempt ad locum dictum op qualen wiel aen die stroem, aen die gemeijnt, aen Daneel Jans van Heijst
[OP R l 4 4 l f (142911
- qualenwyel ten westen van qualenbeempt [OP Rl49:32v" (1435)]
- beempt op qualenwyel neven den gemepen stroem geheyten qualenwyel [OP Rl4942v" (14331
- beempt op qualenwyel inter den gemepen stroem geheyten qualenwiel [OP W 3 5 P (1443)l
- qualenbeempt ter stede geheiten op qualenwiel [OP Rla33f (1455)]
- beempt aldaer qualenwiele aen die aa [OP Rl88.19~'' (1482)l
- beempt op qualenwiel [OP Ru)[l:7f (1495)]
- ter stede geheyten qualenwiel aen die aa [OP R2Qo:? (353611
- beempt Caluwiel aen die Aa [OP R246:8f (l542)]
- op Caluwiel neven de Le4 [OP R2524OP (154811
- aen Calenwiel bij den Veedijck [OP R281:21p (lS77)]

Calenwiel lag aan de Leije bij de Veedijck 16681. D
it wiel (molenwiel) geeft aan, dat er
heel vroeger een watermolen in of aan de Leij gelegen heeft, voordat er windmolens
waren. Dit wordt bevestigd door een akte uit 1331waarin de Uitgifte van de 'gemeijnt'
van Hilvarenbeek wordt geregeld en waarin de watermolen te Qualen tesamen met de
watermolens van Rovert en Goirle wordt genoemd. Deze watermolen bestond echter in
de 16e eeuw niet meer. Bovendien wordt in de vermelding Uit 1419 gesproken over de
oude molendijck. Dit komt overeen met de betekenis die Van Loon in een aanhaling
van Stallaert geeft voor de vonn keZZe: 'waterloop welke het rad van een molen voedde'?
hdien het inderdaad om een molenwiel handelt' dan kan dit ontstaan zijn door
uitspoeling van de vijver waarin het water werd verzameld v&r het het waterrad

1 Gysselin& M., 'Inleiding tot de toponymie, moral van Oat-Vlaanderen', in:Namnlarnde X (1978), blz. 1
e.v.
2

Loon, J.B. van, Water en watemamen in Nd-Brabants zuidwesthoek', in: Tapnyrnica XX (1965), blz.
36.
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passeerde. Dergelijke vijvers werden gebruikt als waterbekkens voor het geval dat de
waterstand in de Leij te gering was.
Dit wiel bestaat nog steeds onder de naam GroZZegat (in de volksmond 'de Bunder'
geheten), net over de Lei., waar de Veedjck I668 I (nu Koebrugseweg) en de Commerstraet 11071 samenkomen. De kolk ligt op de plaats van de oude bedding van de Lei.
(dde Oude Leij), hetgeen nog te zien is op een detailkaart uit 1893.Vroeger kwam de
Oude Leij dus meer oostelijk in de Leij uit. Een deel van deze oude bedding is nog
steeds aanwezig als een sloot, gelegen aan de oostzijde van de weg, tegenover het
Grollegat. De Oude Leij is dus waarschijnlijk de hier genoemde 'kale'.
Op de plaats waar deze oude bedding de vroegere weg naar Moergestel kruiste (de weg
lopend via de Kommerstraat, langs het Galgeven en het Baksven) lag een bmg, die
bekend stond als Bmdedmg. Deze brug verbond het Grollegat met de voormalige
Leijbedding. De Bunderbrug komt reeds voor op de kaart van Zijnen. Wameer de
afvoercapaciteit van de Leij werd overschreden, kon het overtollige-water worden
afgevoerd, waarna het ter hoogte van de Zandstraat weer in de Leij terechtlmm. W e
muden dus kunnen spreken van een soort 'overlaat'.
De onmiddellijke omgeving van het wiel werd in de 16e eeuw eveneens Calenwiel genoemd.
(Zie ook CdvenwieZ I87I,KizZenwieZ I405I.)
86. CALEWEIJ

- achter Persoons in Laven Acker aan de gemeijnt en het goed van Ridder Jan Back [GAT R28355P
(153611
- idem, aan die Commestraet [GAT R2.8355~'' (1536)l
- Ista sunt bona et emolumenta et terrae Investiti de Tilborch Item habet 1 bonarium prati, quod dicitur
Caluwebeempt et habet in arendam Joanna Back [AAT bundel T i u r g I, no. 6,l (l545)l
- stuk weiland genaamd Calenweije het gehele stuk gelegen ter plaatse genaamd Calewiel bij de Veedijck
[GAT R2%"45P
(lS52)]

...

De 'gemeijnt' daar heet op de kaart van Zijnen de Wmande~ns.De Caleweij was dus
gelegen in de omgeving van de Moerenborch, aan de Commerstraet 1107I.
Dit toponiem kan op tweeErlei wijze geduid wordeE
0 een kale weide, van mnL caZe, afgeleid van het germ. *kdwa- 'bloot, W,of
een weide aan een waterstroom, in de betekenis van caZe, afkomstig van het hydroniem cd$ cde 'klein water, kleine waterstroom'.
Vermoedelijk is de tweede verklaring de juiste, aangezien het perceel in de nabijheid
van het CaZenwieZ 185I gelegen was, aan de noordzijde van de Leije [ 460I. De vorm
CaZuwebeempt is een mrruptie van CaZeweijbeemd.
87. CALVElWVEL, DAT

- aan de Heijstendijck en de Nieuwe JAj [GAT R28342p (lS36)]
- een beemd aan de Leije in Calvemiel [GAT R293.7f-7d' (l546)]

Dit is een beemd in of aan CaZenwiell85 I met dezelfde betekenis.
(Zie ook I86 I voor verklaring.)
88. CALVERSTART, DE
Zie: De CaZvemeri I89 I.

89. CALVERS'IXRT, DE
Cdver kan (volgens HPB, 42) ontstaan zijn uit kale, 'kleine waterstroom', of komt van
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het germ. *kalwa-, 'kaal'. In dit geval betekent Calverstert: spits toelopend, kaal stuk
land. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van herkomst uit kaIf (< *gely'kluit, klomp')
wat door ondergraving af- of weggezakte grond betekent (vgL het woord afkalven). In
dit geval mu dan de Leije 1461I voor die ondergraving verantwoordelijk h e n zija
Oisterwijkse protocollex
- heydehoeve in den Calfstert over I i e v e n p
~ 4 9 5 0 (14331

Tilburgse protocollex

- beemd aan de Calvestmet door Lievegoer [GAT R2&7:74fl-75r" (Wro)]
- beemd aan de Calverenstraet aan de Leije [GAT R288:llf (Wl)]
- beemd aan den Calverstertbij Limgoer [GAT R28939P (154211
- door Lievegoer [GAT R29S:W (W9)l

Op de kadasterkaart van 1832 is de W e m t e i t aangegeven liggend ten noorden van de
Gilzerbaan, en daaraan grenzend, ten westen van de Donge en ten oosten van een sloot
of Heijningen, ten zuiden van een waterloop tussen Landscheiding en Donge. Maw. ten
westen van het pompstation van de waterleiding.
In 1789 is er sprake van %em en lmtelijk een parceel Heybode4 groot drie
Loopensaeten ter plaefse in& Kdvemiraet" [GAT R510:31 (1789)], waarmee, gezien de
context waarin deze vermelding voorkomt, niet de IMvemiraut ten noorden van de
Stokhasselt bedoeld kan zijn, maar een gebied rond de Gilzerbaan.
- een parceel torfu;eldinde Kalvesstaardt belend mid den H. Geest Armen van Riel, noord de Leij [GAT
R494:103V",lOSr"(1808)]

90. CALVERSTRAET

Zie: De CalvemteH I89 I.
91. CAN"ACI(ER, DIE
- in het h e r aan de Heerbaen [GAT R289:44V"-4Sr" (lS42)]
Ganne, mnl. kan. Mogelijk ontleent deze akker zijn naam aan het feit dat bij de bewerking van het land stukken aardewerk gevonden werdea Remntelijk nog zijn hier
vondsten gedaan daterend uit de late-LJzertijd3.
Met de 'Heerbaen' wordt de Goirleseweg bedoeld. Merk echter op dat het stuk
Goirleseweg vanaf de Laarstraat tot aan het huidige viaduct van Xjksweg A58 nog niet
bestond. De 'Heerbaen' lag oostelijker, in het verlengde van de Tafelbergstraat. De
Cannenacker lag ten westen van de 'Heerbaen'.
92. CANNENLANDT, DAT

- in Corvel ackeren aan de Heerbaen [GAT R284:lP (15331

Ze: Corvel Ackr 1121I en opmerking bij I91 I.

92% C m m AEN DIE HASSELT, DIE
- onser l i m r vrorrwen inder capellen aen die Hasselt [GAT R287:6I"-7r" (W)]
Hiermee wordt eenduidig de Hasseltse Kapel bedoeld. Het is de enige keer dat de
kapel als mdanig vermeld wordt tussen 1535 en 1550 (de periode welke aanvankelijk
aan de basis lag van deze inventarisatie).

3 Hendriks, J., en E van Nuenen, Wzertijd in het Leijdal: Wonen en werken aan de boorden van een
kabbelende beek', in: Timg Ejkchnjl vow gachiedm& monumenten en culium, jrg. 6 (1988), no. 3
(juni), blz. 88.
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Kort M 1530 moet ter vervanging en verbetering van een ouder stokske de latere
Hasseltse Kapel ten zuiden van de Ronde Hasselt op de heide van de Teetenbaeck
16541 gebouwd zijn, aangezien bodemondemek ten tijde van de restauratie van de
kapel heeft uitgewezen dat ze op ongestoorde heibodem is gebouwd. De kapel is pas M
de aanleg van de trambaan op Dongen op het midden van het Hasseltplein komen te
liggen.
Mgaande op de inscriptie "Mariais mynen naem. J q e r Moer maeckten mij int jaer orzs
Heeren MCCCC-'
op het Mariaklokje, mogen we aamemen dat de kapel is
gebouwd tussen 1530 en 1535/1536~De oudste vermelding van de Hasseltse Kapel in
de Tilburgse schepenprotocollen dateert eerst van 24 a p d 1540 [GAT R287:6P-7rO (Wro)],
waarbij Laureijs Peter Verschueren in zijn testament 10 stuivers vermaakt aan "orzser
lijever muwen ina'er capellen aen die Hasselt".
Vanaf het midden van de l6e eeuw zal de kapel met een zekere regelmaat in de akten
worden vermeld:
- onser Liever Vrouwe aen de Hasselt [GAT, Not.Archief 3 foL 40 (1M)5)]
- een huis met hof en grond aan de Hasseltse Kapel [GAT, Rechthhief, R97,ongkfol., blz. 89 (1736)l
- 'heeden Klamp, genaamt den Yskelder, beginnende ten 00e;ten van de Hasseltse Capel, van daar door
de Hasselt tot aan de Waterloop die agter het Kasteel omloopt viendklampen, Hoeven 2 (17"8)]
- aan de Hasseltse Capel, door de stmat na de Hoeven tot wor de Tongerlose Hoef mendklampen,
Hoeven 3 (lS)]
- door die Crayvensestraat tot aan de Hasseltse Capel riendklampen, Hoeven 4 (177811

Z e ook Die StocMasselt I6421.

93. CAUIUJT, DIE
(Ookdie Cowijt 1126 I.)

- aan die Heijdsijde [GAT Rzs3:p (E%)]
- in die Heijdsijde aan de gemeijnt [GAT R285:45v0 (153811
- in die Heijdsijde in die Caureijt [GAT R288:14?-Uf' (Wl)]
- in de Heijdsijde [GAT R29537v" (W9)]
- heiveld op die Ruijbraecken tussen een gemeijne waterlaat genaamd die Caurijt noordwaarts [GAT
R296:45P (E5l)l

Gelegen bij de Ruijbmckn 159 I. De Caurijt vormt de oostgrens van Tilburg, tussen
de Rauwbrakenweg en de Waalwijksebaaa De Caurijt is dat gedeelte van de Zwmhyt
I740 I ,dat in west-oostrichthg door de Ruijbraecken liep.
Het toponiem bevat het mnL naamsdeel kouw, een vorm van *kmja-, 'kooi', in de
gelieerde semantische betekenis van 'kudde', bijv. van koeien. Deze werden ook we1
'kouw' genoemd (vgL ne. cow). De naam Caurijt of Courijt is dan te verklaren als
'koerijt'. Typerend is dat de Caurijt alleen ter hoogte van de gemeijnt de Ruijbraecken
zo genoemd wordt. Mogelijx liep er langs de stroom een &ij@ad waarover de koeien
gedreven werden, ofwel liet men hier langs het water de koeien grazen?% de 15e eeuw
(Oisterwijkse protocollen) wordt het toponiem echter gespeld als cauddjt:
- quapshofstat oost aen gemeynt die Rubraken aen die caude rijt [OP FU53:31@ (1443)]
- ter stede geheijten bij die Kouderijt [OP R160:18Vo (14.5211

4 Spapens, P., Kqpeuen in M i B r a b a n t , Tilburg, 1987,blz. 9.
5

VgL comelissen, W., l? de Lang en N. Nagtegaal, 'Nuenen, Geriven en Nederwetten', in: NmraYrabantse
Plaatsnamen, Monografie 2, Uitg. Brabants Heem, Waalre, 1987.
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Eveneens is het daarom mogelijk dat het eerste naamsdeel samenhangt met mnL cout
(caut, mw. m.) en mnL couten (cauten), dat 'keuvelen' betekent, hier in overdrachtelijke
zin bedoeld, nl. kalm, bedaard. De betekenis van caurijt is dan ulveel als: 'de kalme
rijt', en duidt waarschijnlijk op het hngzaam stromen. Dit geeft dan tevens de
mogelijkheid tot een aansluiting bij de waternaam kale, die zich tot b e > kaa kan
hebben ontwikkeld. Opmerkelijk is hierbij dat beide naamsdelen dan op een waternaam
teruggaan: rijt en kale, hetgeen erop moet wijzen dat het eerste naamsdeel niet meer als
waternaam werd gevoeld.
94. CAUWENBERCH, DIE
(Ookdie Coudenberch 1125I.)

De koude berg, germ. Mdan, datief singularis bij kalda- "Id' en berga- (m) 'berg'
(TW I, blz. 575). Voor een alternatieve verklaring van 'Ccru(wen) zie 1!#31.?In dat geval
kan het toponiem ulveel betekenen als 'de Koeberg'.
Alhoewel de oudst bekende vermelding dateert van 1382, waafin het reeds als
Caudenberghe wordt genoemd, i s er nog een d e r detail dat een lid&op de juiste
betekenis kan werpea De naam van de oudst bekende bezitter, Beijs Coelbomer, duidt
op het beroep van hem of zijn voorouders, nl. 'kolenbrander'. Ondanks het feit dat het
reconstrueren van een oudere, niet geattesteerde naam, in zichzel€gevaarlijk is, menen
we dit hier om goede redenen te mogen doea Het eerste naamsdeel van deze
veldnaam kan zijn opgebouwd uit germ *kuld-, '(houts-)kool', en widum (3e nv. mv. bij
germ w i d , %os, woud,), d.w.z. kohcwidum > koldumP De klank -01- ontwikkelde zich
tot -ou-, en de datiefuitgang -um als gevolg van afzwakking tot -em > -en, waardoor
buden ontstond. Aangezien de intervocalische d als gevolg van syncope na -0u- v&r
volgende e tot de OvergangyJhnk w evolueerde, ontstond in het spraakgebruik de vorm
couwenberch, op zijn beurt weer 'gemoderniseerd' tot 'Koudenberg', maar de
oorspronkelijke betekenis was toen al verloren gegaaa De betekenis van Koudenberg is
dan ongeveer 'berg in of bij het woud waar houtskool gestookt wordt'.
- den coudenbergh [GAT R2626vO (#lo)]
den couwenbeqh [GAT R26232v"(#lo)]
- in de Heijdsijde aan de Cauwmberch aan de gemeijnt [GAT R27958f (1531);R28051~(1532)J
- inden Coudenberch aan de gemeijnt [GAT R2823w-39? (#%)I
- in den Heijdsijde aan de Cauwenberch [GAT R28314f (#%)I
- de Gouwenberch aan de gemeijnt [GAT R283:35f (l536)J
- opten Cauwenberch [GAT R283:48f (E%)]
- in de Heijdsijde aan den Cauwenberch [GAT W . 4 9 (#37)]
- in die Heijdsijde aenden Cauwenberch aen die Moerstraet [GAT -36VD-37f
(#3'7)]
- inden Cauwenberch aan de gemeijnt [GAT R286.59V"-6OP,6Op(U39)J
- in de Heijdsijde aan de Cauwenberch en gemeijnt [GAT R28754r%4d' (W)]
- in de Heijdsijde aan de Cauwenberch aan die Moerstrae! [GAT R291:39 (EM)]
- in de Heijdsijde aan de Cauwenberch [GAT R29klW-20f (EM)]
- in de Heijdsijde achter de Cauwenberch aan de gemeijnt [GAT R29355~,.56@ (l546)]
- op de Cauwenberch [GAT R2955hP-SSf (l549)J
- huis, hof, schaapskooi en schop ter plaatse genaamd die Heijdsijde op de Cauwenberch aan erfenis
genoemd de Oude Hoff [GAT R296:Lf (#SO)]
- huis hof schuur en erfenk ter plaatse genaamd de Cauwenberch [GAT R2%2v"-3f (l550)]
- stuk erf in land en wide aan de Cauwenberch aldaar [GAT R2%17@ (L55O)J

-

6 Waar men in het owgm.in ploten syllabe nog u' aantreft, is deze in het mnl. tot 0' geworden.
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- goederen en erfenissen op de Cauwenbergh [GAT R296:70p (lS51)]
- huis, hof, schuur en erfenis p t ea. 14 lopenmet en een stuk land gcoot 6 lopensaet ter plaatse
genaamd die Heijdsijde bij de Cauwenbergh [GAT R29755fl (lSS2)]

Reeds een zeer oude naam. In 1471 pun:l3s] wordt verwezen naar een &e van l382
tGoet ten Caudenberghe in& heidingen, hetgeen duidelijk aangeeft dat dit goed te
midden van de hei lag. Omstreeks dat jaar pacht Aert die Moelneer, de zoon van
Arnoldus Multo& de Westilborcb, de helft van de bonis de coydeplbexh voor 3 mud
rogge per jaar van Lambrecht Be# filius Aert Coelborne, Berijs van Breda en Erijt
Wienric Erijtssone.' Verdere oude vermeldingen zijE
- tgoet ten Coudenberch [OP Rl44:l!-k" (14221
- die putacker in stelaerts hoeve bi den coudenberch die Veltbrake [OP RlM66f (142211
- den Vorsten dijcacker en den langen acker tusschen een stede geheiten den Coudenbexch ende tgoet ten
Haenberch [OP Rl49:35f (143511
- tgoet ten Coudenberch [OP RlS5:2? (1445)]
- in een stede geheiten den Caudenberch bij tgoet ten haenberch [OP RlS514f' (144511.
- die Veltbraeck bij den Caudenberch [OP Rl61:W (14.53)]
- tusschen den Coudenbezch en tgoet ten haenberch [OP Rl64Afl (1446)]
- bij den Couwenberch aen de heijsijde [OP w2:29bis (lS18)]
- aen den Couwenberch [OP R25k3lf (1547)]
- aenden Coudenberch [OP -27
(160111

Ook in latere eeuwen wordt het toponiem regelnnatig genoemk

- Niches Jamsoon de Cock heeft gemijndt dlopensaet vanden Venne, tegens den Cauwenberch comende
inden Comer [GAT, Van V i i e t 741 fol. 23f (1609)]
- 't goet ten Caudenberch vroeger van Aert Hendrick Beys Coelborne [GAT R353:92 (la)]
- op den Coelenbezch ofte Cauwenberch [GAT R360:236 (1646)l
- aan den Heikant op den Kouwenberg piendklampen, Hkikant 6 (1778)]
- door dat akkeqoor en pad tot op den Kouwenberg piendklampen, Heikant 7 (lm)]
- een huijs, schuur,schop en aangeleegen erve zoo ackerland als wide p t m e n twaalffbuunders ofte
daar omtrent, gestaan en geleegen ter plaatze genaamd den Couwenbeq, zuijd de waterloop en noord de
gemeene heijde [GAT R493107@ (1801)]

Uit de vermelding van 1801 blijkt dat deze pachthoeve eeuwenlang de traditionele
grootte van 12 bunder heeft bewaard. De genoemde waterloop is de Lindse waterZoop
ook we1 Middelste Brug gehetea
Ook de kaart van Zijnen (1760) heeft de benaming Kouwenberg, eve& de
kadasterkaart van 1832, waar het de naam is voor het hele gebied omsloten door:
Quirijnstokstraat in het oosten ten zuiden van de waterloop de Middelste Brug,
0 de Moerstraat in het zuiden,
Kalverstraat in het westen,
0 de Hmuijsen 1690I in het noorden.
Dit toponiem Xouwenbq bestaat nog steeds en is gelegen ten noorden van de
Moerstraat aan de Kalverstraat in de noordelijke punt van de Heikant. Het is een lichte
verheffing in een lager gelegen gebied (Topografische kaart 44H).
Indien de laatste van de mogelijke voornoemde verklaringen juist is, dan geeft dit aan
dat vMr pakweg 1uH) waarschijfijk de streek ten oosten en noordoosten van de
Kouwenberg nog em uitgestrekt bosgebied was, een voortzetting van de bossen rondom
Udenhout, dat in de Be en 14e eeuw nog grotendeels uit wouden bestond, zoals kan
worden opgemaakt uit verschillende akten uit die tijd.

7 Smuldes, F.W., Tilburg omstreeks 1450', in:A c t ~ mlWibz@, jrg. 4 (1973), no. 1,blz. 29-31.
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95.

CEELEN HOEVE, DIE

- Ceelen Hoeff in die Stockhasselt aan het Hoelven [GAT R280:26Vo (153211
- aan het eind van het Creijenven aan de Postekehesfmet, waar een waterlaat tussen gaat [GAT =:63P
(wO);R290:4!W49P (W3)]
- Ceelen Hoeve van Claeus =gem aan de Postelstraet [GAT R293:7@-7W (M)]

Het einde van de Kraaivensestraat heet nu Upelareweg-Perosistraat (doorsneden door
de Midden-Brabantweg).
Het Hoelven 13341 lag op de splitsing Stockhassellsche Slraet 16641 en Cmmslraet
1139I. Ceelen Hoeve heeft dus gelegen tussen Kraaivenstraat en Stockhasseltstraat in
het noordelijk deel daarvan, bij de Posiekhzt 15641, tussen deze straat en de zuidelijk
daarvan lopende Sloprijt I6201.
Ceel is de verkorte roepnaam van Marcdis. De betekenis van dit toponiem is dan: de
hoeve van Marcelis. (Voor de betekenis van hoeve zie ook Achtemte Hoeve. 13 I .)
96. CLEUN HASSELT,DIE

-

-

-

-

-

-

-

die cleyn hasselt [GAT R263:22f (1511)]
naast de Heer van Tilburg [GAT R279:7#'-8r",SS@ ( 1 5 3 1 ) ; ~ : 1 5 f , ~ p - ~ @ , S(1532)]
~-S~
hub, met een ander huis, hof en erf in land, heide en wide van de heer van Tdburg [GAT
R281:29P-29P (1533)]
huis, met een ander huis, hof en erf mast de Heer van Tiiburg [GAT R281:33f,34@ (1533)]
aan een waterlaat [GAT R281:4lr" (153311
naast de Heer van Tiiburg [GAT R281:42r" (153311
aan een waterlaat [GAT R28237@ (15391
naast de Heer van T
dburg [GAT R283:39r" @536);W51@-52P (15331
bij de Steenen Camer [GAT R2&i*
(U39)J
naast de Heer van Tilburg [GAT R28T74P (154o);R288:los blad bij 43f',.54? (Wl)]
belendend aan de gemeijnt het Goerke [GAT R290:32v'' (154311
naast de Heer van Tilburg [GAT R291:47#'-48r" (l544);R29>*-55p
(W9)l
(niet nader bepaald) [GAT Rzso:27~,2~-28P,2Z#,2lhf',34@ (1532);R281:3@,@ (1533);R282:hp,
4 7 P 4 W (1535);R28%42P (1538);R287:5@,37P (l540);R29152@-53f (m)]
hub, hof en grond ter plaatse genaamd aen die cleijn Hasselt [GAT R2!36A6Vo-l7#' (USO)]
stuk land groot ea 1lopensaet en 1vierde roede aan die cleijn Hasfelt aan die steenen Camer waar een
arm van een gemeijne waterlaet tussendoor loopt [GAT R296:27P-2W (USO)]
stukje land groot ea 24 roeden en 1vierde roede aan die cleijn Hasselt aan die Steenen Camer [GAT
R 2 % 2 w (USO)]
huis, hof, met grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende aan die cleijn Hasselt [GAT R2%2*

(mi

- huis, hof aan die cleijn Hasselt [GAT R2965lf-SlV" (1551)l
- huis, hof en erfenis ter plaatse genaamd die cleijn Hasselt [GAT R297:3v" (ISSl)]
- huis en hof gelegen ter plaatse genaamd die cleijn Hasselt [GAT R2We3f5-3f'7r"
(USl)]

Op de kaart van Zijnen is de Cleijn Hasselt aangegeven, liggende ten noorden van de
Hasseltstraat, zo ongeveer omsloten door Van Hogendorpstraat, Kapelstraat,
Lakenstraat, Textielpleim en Hasseltstraat. De belending aan het Goerke, [GAT R290:3W
(154311 l2l21, klopt dan volkomen, nl. bij de Kapelstraat. Ook op de kadasterkaart van
1832 heet ditzelfde gebied De Meine Harselt.
Zie Harselt 12511 voor een verklaring van de naam.
97. CLEUN WERFBOSCH

- een beemd genaamd die Bunt aan de Leij in de cleijn Werfboach [GAT R27951@ (1531);R286:20?
(153911
- een
beemd in die cleijn Wertlmch op die Bunten aan de landscheiding en die Leije [GAT
R289:lW-2oP (W2)]
- tussen die Leije en de landscheiding [GAT R292S@ (WS)]
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- (niet nader bepaald) [GAT R29klW-17f ( U ) ]

Een Werfbosch is een wdgenbosCje). De Cleijn Werfbosch heeft ongeveer gelegen
tussen Landscheiding en Leije (= Donge), voordat beide samenvloeiea Het grensde
aan de Bunten 1841.
98. CLEWS BEEMDEKE, DAT

- beemd in Cleverplack tussen de Lege en landscheiding [GAT RZ82Sp (153511
- in Cleverplack aan de Broecksloet genaamd die Leije [GAT R287:lW (WO)]

Cleijs is een vorm van de roepnaam Claeus.
99. CLEIJS WEIJ, DIE

- weiland in de Hasselt aan de straat [GAT R27!k52f -52sf' (fi31)]
Cleijs is een vorm van de roepnaam Claeus.
100. CLEVEapLACK

- cleverplack neven die dongeme meyweyen [GAT R242l3f (UlO)]
- aan de Broecksloet, een gemeijn schouwwaterlaat [GAT R2~23P-23@
(1531)]
- aan die Leije naast de Naebeempt [GAT R28k38vD (1533)]
- aan die Leije en de landscheiding [GAT R28235p (fi35)I
- Cleijs Beemdeke in Cleverplack aan de Broecksloet genaamd die Leije [GAT R287:18@ (WO)]

De Cleverplack lag tussen de Broeclzsloet 1781 en de Leije 14611 (Donge), in de
omgeving van de Bunten 184 I.
Het toponiem valt terug te voeren op het eerste naamsdeel clever, mnl. (en brab.
dialectvorm) 'klaver', en oppluk dat 'plek' of 'weide' betekent, maw. klaverweide. De
naam geeft aan dat hier klaver werd verbouwd.
( Z e ook Nuebeempt 1509I .)
101. COEACKER, DE
(Ook gespeld: De Coeijacker.)

- die meacker en die steltacker int Ghilschot [GAT R263.fiV" (fill)]
- land in het Ghilsschot [GAT R282:25f (U35)l
- in het Ghilscot [GAT R29o:ll~-l2f
(l543)]
- beemd en akker in het Ghikot [GAT R2952!3V"-30f',30f'(l549)]

(Zie: Ghilschot 12081 .)
102. COEIJACKER, DE
(Zie: De Coeacker I101 I .)
103. COELHOEF, DIE
Ze: Die Coelhoeven I104 1.
104. COELHOEVEN, DIE
(Ook gespeld: Die Coelhoef; spreek uit: Koolhoven.)
Dit toponiem kan op tweeSr1ei wjjze worden geduid
0 Hoeve van Cool, roepnaam voor Nicolaas,
mnL coel, een ablautsvorm bij *Ma (koud).
Zegt dit laatste wellicht iets over een onbeschutte Egging, of over de opbrengst van het
land;of geeft de naam mogelijk aan dat deze beemden regelmatig ten gevolge van hoge
waterstanden onder water stonden?
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- die Coelhoef aen die lantscheydingevan Breda [GAT R2783W (Us)]
- die coelhoef [GAT R278:34f (Us)]
- beemd aan de Heijdschestmet in die Coelhoeven aan die Leije [GAT R286:ZlVO (U39)]
- beemd in die Coelhove aan de stroom bij de Weiden van Hulten [GAT R
2
8
7
:
V(WIO)]
- in Coelhoeff aan Maesdijck aan die Leije bij de weiden van Hulten [GAT R291:W (W)]
- beemd in die Coelhoven aan die Leije [GAT R293ASfl-16P (154611
De naam is al owl en komt ook VOM in de Oistemijkse schepenprotocollen:
-

beempt die Coelhof [OP Rl4311W (142111
beempt die groet coelhof [OP Rl4311W' (142l)J
beempt die Ueijn Coelhof bij Lyweg.oer aen den DreijbQem [OP Rl43W7v" (142111
den Bontenbeempt bij Lyevegoer in die Coelhm [OP Rl44:8f (1423)]
beempt in een stede geheyten die gmet ccelhof newn der heystingen beempt [OP R24439f (1422)]
erf die coelhoff [OP Rl9324f (14831
beempt in die Coelhoeve aen de Leije [OP RZkhP,Z9bis (UlS)]

Vermeld op de kadasterkaart van 1832 als Kbohven.
Dit toponiem bestaat nog steeds en het omhelst een weilandengebied tea westen van de
Donge en noordelijk van de Bredaseweg, genaamd Koolhoven. In de 15e/16e eeuw was
Coelhoven mogelijk veel groter en strekte het zich verder z u i d d uit tot aan
Lievegoer 14651 en omvatte het ook de Bloetbeempden 1421. Waarschijnlijker is dat er
v66r de 16e eeuw eveneens een Ck@aCOenof bij Lievegoer lag.
Kadastraall832: sectie P 663-706.
105. COW-T,
DIE
(Zie: Die Koestraet 1422I.)
106. Dit nummer is vervallen.

107. COMMEXSTRAET, DIE
De naam Kommer hoeft hier vermoedelijk niets te maken te hebben met de betekenis
'last, overlast', maar kan veeleer met een vorm van de PN Gornarus (4Commer,
Goemarus), een tweestammige germ. naam gevormd uit God-, 'god', en m-,
'vermaard, beroemd' samenhangen.8 Echter, de aanwezigheid van de Veedjck l46Sl,
QuuZen en (of) Moerbow spijkerhuij? doen anclers vermoeden. In R283 foL 3r" wordt
de oude Tiende of Commer verpacht. Aanvankelijk heeft het g d u m van Tongerlo
waarschijnlijk in de buurt van de Moerenboxh gelegen, voordat de hoeve van Tongerlo
bij de Boclrhamer 1551 de functie van spijker overnam. De straat gaande naar de
Moerenborch en het ganarium bij de pastorie van Tongerlo aldaar, waarover de
'commer' (last, belemmering, arrestatie, beslaglegging, rentelasten, geldelijk of in
natura) werd vervoerd, heet daarom hoogstwaarschijnlijk Commerstraat.
- die commemtraet [GAT R2629f (UlO)]
- die commemtraet [GAT R264:W' (UlO)]

8 Vgl. ook de naam van de baardheilige St.Ontcommer, di de heilige Wilgefortis.

9 Dit toponiem komt voor op een maudptkaartje uit 1620 dat werd vervaardii mor het conflict over
de brug over de L e j 14601 in de commersaaet 11071 of P&&sdyck. Op dit kaattje is het gelegen tussen
pastoirshuijsinge, d.wz de Moer&rch,
en W o e Germ& weij, m.a.w. ten oosten van de Moerenborch.
Vermoedelijk was het de (tiend)schuur waar de tienden en pachten werden opgeslagen, welke aan de
pastoor, en niet aan de abdij van Tongerlo ( z k De S p # k I626l), dienden te worden betaald.
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- hoeve naast Anna Jan Backs achter de Persoon [GAT R 2 8 2 6 f M (Is391
bij de heerbaen [GAT R28253P (153511
- bij de heerbaen naast de persoomchap [GAT R2E261d'(1535)]
- bij het goed van ridder Jan Back [GAT R28354f (1536)]
- bij de heerbaen [GAT R?Ek541+',55f (153611
- bij het goed van ridder Jan Back [GAT R28355@,56f (lS36);~3V",6v"(l537);Rzss:4v" (153811
- bij de heerbaen [GAT R285:46#' (l53S);R289:1Of-lOv'' (154211
- bij de erfgenamenvan ridder Jan Back [GAT R29l5f (W);R2%:35P-3.5P(W9)]'0
- in de buurt van Eijnthoven [GAT R29545vD-Q6f(lS49)]
- bij de heerbaen [GAT R29%W49r" ( W 9 ) ]
- stuk erf nu ter tijt in weije liggende groot ca.3 lopensaet gelegen in die Commeixtraet n o r aan de straat
[GAT R297:3SP-36I"
(USl)]
- stuk heideveld ter plaatse genaamd bij die Commenlmet met een waterlaat door het genoemde stuk
lopend [GAT R297A4fl (U52)]
- in 't Commentraatje, aan de Waterloop, van daar door dat straatje over Moerenborg, door de Postdreef
riendklampen, Loven 5 (1778)]
- over Moerenbor& door de Postdreef, tot in 't Commentraatje aan den Waterloop, h g s die waterloop
tot op den hoogen Dries piendklampen, Loven 6 (1778)l
Ook vernoemd in 1481: [OP ~187:7fl.

-

De kaart van Zjnen (1760) geeft de Commemin& als lopend van de huidige kruising
St. Josephstraat-Prinsenhoeven lasgs de Wmmuiekens naar de Pastoirsdyck. Op een
huidige plattegrond van Tilburg geprojecteerd betekent dat vanaf de genoemde kruising
in een schuine lijn naar de maaikom in het huidige Wilhelmkhmal tegenover de
Waterzuivering Oost en vervolgens vandaar over de nog steeds bestaande
Kommerstraat, tot aan de Leij b i het Grollegat. De heerbaan is de St.
Josephstraat4isterwijksebaan.
In de 19e eeuw (kadasterkaart 1832) wordt met de naam De K o m m e i s ~niet alleen
de straat aangeduid, maar tevens de akkers en weilanden in het westen aan beide zijden
van deze straat. Enerzijds zijn de akkers gelegen tussen St. Josephstraat-okterwjjksebaan en Kommerstraat (kadastraal 1832 sectie B837-851), anderzijds tussen de
Kommerstraat en de Korvelse waterloop (kadastraal1832 sectie B 851-868).
108. CONINCXVOERT
Een voort of voorde (mnl. voert) is een doorwaadbare plaats door een stromend water;
haar oorspronkelijke betekenis is 'doorgaug'.

-

de conixvoert [GAT R262l5P (1510)l
- bij Corvel bij C o n i n m r t aan de heerbaen en aan de Tussengraft [GAT R279AOf (1531);=5?
-

(1532)i

in Corvelacker bij Conin-rt
[GAT R279:25? (153111
bij de Laemhe Acker [GAT R280:@-7f' (U32)]
aan een waterlaat [GAT R28252r"43f'(153511
in Co-rt
waar een waterlaat Tilburg en Goirle scheidt [GAT R282:6hp (l.53.5)]
- in C o n i n m r t waar een schouwwaterlaat tussen gaat [GAT R282:63V",67P-67? (l535)]
- in Coniucxvoert waar een scho-terlaat
tussen gaat tusen Tiiurg en Goirle [GAT R
2
8
3
:
V(1536);
R
2
8
8
:
w(1541)]
- moerveld, deek in Tilburg deels in Goirle, op C o n i n m r t [GAT R288:34P-35P,35P-36f(Wl)]
'
- in de Laemhe Ackeren bij Conincxvoert [GAT R29MOf (W)]
- bij een waterlaat [GAT R2Q8P (WS)]

10 Dit is jonker Wolfert van Bredemde, heer van Urntinge en Zwammerdam, die g e h d was met Adriana,
vmuwe van Asten, dachter van ridder Jan Back en Adriana van Wijlick Ze was de w e d m van Jan IV,
heer van Heukelom (t lSl2), uit het geslacht Van Arkel.
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moenreld deels in Tilburg deels in Goirle op Conincmoert [GAT R292:419-42f (W5)J
een stulrje erf genaamd de Tussengraft op Conincxvoert [GAT R2Q63f (W5)]
ConitlCxMea te Tidburg [GAT R293:19-2P,3$',3P-4f
,4f-W',49-5f (l.546)J
te TilbUrg op COninexMert [GAT R294:hP,36f-W (W3]
- in die Laemhe Ackeren op ConincxMert [GAT R2W45f4 f,46f-47f (W7)]
- te Tiiurg op Conincmoert [GAT FC2W.48d' (W3]
- stuk land groot 1 lopensaet gelegen in de parochie van Tilborg aan Coninxvoert aldaar met die Heijstraet
aldaar ander einde [GAT R297Mf #v" (U52)]
-

Bij het eerste naamsdeel dienen we niet in de eerste plaats te denken aan de moderne
betekenis van het woord. Veeleer dient gedacht te worden aan een oudere betekenis,
namelijk die van 'afstammeling van een (belangrijk) geslacht' (e *kunja, 'geslacht', vgl.
lat. genus>.
Vermeldenswaard in dit verband is wellicht de volgende gebeurtenis. Op 6 december
l244 oorkondt hertog Hendrik It van Brabant dat hi. Giselbert III van Taurg, die hi.
toestemming
noemt ' o m getrouwe' (fidelis noster) en 'zijns gelijke' (suorum pari-),
heeft verleend om de tiende van Oost-Tilburg, welke hi. in leen hield van de hertog, te
verkopen aan de St.-Geertrudisabdij te Leuven vanwege een teltort aan bestaansmiddelen:
In nosbra constiturn presentia nobilis vir Gilbertus de ThiIborch jidelis noster nobis
insinuavit quod propter urgentem necessitatem scilicet di$ecium vidualium oporteret eurn
de bonis suis aliqua vendere. Unde nobis supplicm-t ut decimam quam habebat in
panvchia de Thilborch, et quam a nobis in feodum tenebet, Iiceret ei vendere."
Vervolgens maakt Giselbert op 14 december daaropvolgend bekend dat hij door mare
noodzaak gedwongen bepaalde goederen moest verkopen: quod gavi necessitate
complsi oporteret nos aliqua de bonis nosbis vendere.'2 Dan bemiddelt Franco, een
secretaris van de hertog en medezegelaar van de tweede van de eerder genoemde twee
akten, op 7 mei 1259, in een geschil tussen de St. Geertrudisabdij en het convent van
Porta Celi (Baseldonck) bij 's-Hertogenbosch, omtrent de tiend van Tilburg (= OostTilburg) die voorheen bezit was van Giselbert, in deze akte 'Giselbert dictus Rex'
genoemd, d,w.z. Giselbert genaamd (de) K ~ n i n g . ~
Mogelijk duidt de naam erop dat deze voorde in de heerbaau mar Goirle ooit is
aangelegd door een belangrijk persoon, die mogelijk op Corvel woonde (zie 11201). Dat
er bij Coninmoert een vonder lag,blijkt uit de volgende akte:
Lenaert won van wijlen A&iaen Mutsaerts ve&oopt aan Jan Michiel Quaps een stuk land
in Corvel Acker bij Conincwoe~tussen *enis van Jan Mihiel maps een zijde en een
einde, Lena& voom. waar een gemeijn voetpad tussen gaat ander einde en de gemeijnt

11 Camps, H.P.H., Oorkondenboekvan Noord-Brabanc De M k j q van 's-H&iogenbosch(met de heerl,ijM
Gemert), dl. I, no. 24%.

l2 Ibidem, no. 206.
13 Ibidem, no. 271.
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van Tilboxh genaamd Coninczwoeti mder einde, onder voowaarde, dat Lenaeti en Jan
voors. de voors.pad ge@k zullen dragen half en ha@?en de stap die staat aan het eind
van het pad aan de voors-gerneynt ook half en half te maken en ondedwuden nu en ten
eeuwigen
Overigens werd de naam Quaps uitgesproken als Kaps. Deze Kaps beat een bocht bij
de waterloop die de grensscheiding vormde tussen Tilburg en Goirle en waaraan deze
waterloop later zijn naam m u ontlenex Kapsbochte 4 Katsbogte.
De naam Conincxvoert is later overgegaan op het 0-ende
heidegebied, dat deels bij
Tilburg, deels bij Goirle hoorde. Op de kaart van Zijnen ligt ze in haar geheel in
Goirle, do& in de 16e eeuw was ze groter en lag ze gedeeltelijk ook op Tilburgs
grondgebied. Op dezelfde kaart is Coninavoert gelegen tussen:
0 de Katsbogte,
het verlengde van de Trouwlaan, nu Stappegoorweg,
0 de oude weg van Tilburg naar Goirle.
De Goirlese bosjes zijn er nog een restant van. In de 16e18e eeuw,heette het gebied
waar nu de stadssporthal zich bevindt eveneens Coninavoert.
- tot op 't KoningsMort Fiendklampen, Laar 1(1778)I
- door die Galgstraat tot op 't Koningsvoort in de Gmlse Baan aan den waterbop die Tilborg en Goiile
scheid Fiendklampen, Laar 2 (1778)]
- ten miden langs die Limiten tot op 't Koningsvoort in de Goolse Baan of Dreef' op den waterloop,
zynde aldaar teffens de Scheidmg der Jurisdictie piendklampen, Schijf 10 (1778)]

Het is een mer oude naam; hij wordt al vermeld in de Oisterwijkse protocollen:
- [R2436W (1420)]
- bij Corvel [R2&11Op]
- bij Hoeffkensdries in Goirle [R245:19P (1426)]
- aan de Laemhe Ackeren p O 1 W (1436)]

en wordt ook in later eeuwen nog vermeld:

- het Conincxvoirt [GAT' Van Visvliet 741 fol. 1W (1601)]
- een eijeke schaerbm ter plaetse genaempt opt conincxvoirt inde heijningen, streckende metten eenen
eijnde aen langen driesch ende metten anderen eijnde a m seeckere straete aldaer [GAT -156
(165711

109. COPPENHECKEN, DAT

- alsuleke schome in Coppen hecken [GAT R2744W (152711
- aan de Herstal bij Coppenhecken aan de coppenstraet [GAT R279:'UP(1531)]
- Goeens weij aan de Herstal bij Coppenhecken [GAT ~ W ' - l O f ' , 4 1 ~(1532)]
4~
- Coppenhecken aan de Vlasstraet [GAT m44P (1532)]
- bij de Bedbuer in de Schijve [GAT R288:W (Wl)]
- bij de Wasstmet [GAT R293:18vo (lS46)J
- het Coppenheden [GAT R297:4W (U52)]
- int Coppenhecken [GAT R617:lv"-Z6' (156011

Voor een verklaring van Coppen zie: Coppensacbr I111 I.
(Zie: VIasslraet I695 I .)
110. COPPENHOFF, DE

- weiland aan de Coppenstraet [GAT R290:27P-27? (l543)J

Zie 11111 voor verklaring.

14 GAT R279:Bv"(1531); stap = 'vonder'.
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lll. COPPENSACKER, DIE
Misschien van germ. copele, lat. copula 'gemeenschappelijk' (TW I, 572), of van germ.
koppingo, bij mnl. coppe, 'spinhaarbos, plek met &cht struikgewas' ('I" I, 572). Dit
stemt overeen met de Werft.
Een andere mogelijkheid is dat de naam afkomstig is van Coppe, een vorm van de PN
Jacob, welke naam sink de vroege middeleeuwen in mang was. Wij zijn deze vorm van
de naam in de door ons geraadpleegde akten tegengekomen in [GAT R288:37f-3W (MI)]
(Aert Coppen) in relatie tot een belending in Loven, echter nooit met betrekking tot
deze akker in de &hi# 16101. Dit sluit echter een herkomst uit de PN voor deze
veldnaam niet uit. De oudste bekende vermelding dateert van 1415:
- een streep land in Coppenacker [BP Rl185:l36p (1415)]
- in de Schijve aan de Werft [GAT R282:W (1535)]

(Zie: We@ I7l31.)

112. COPPENSTRAET, DIE

-

in den Holssum aen die wppenstraet [GAT R26Q:w
(UU)]
- den holssum aen die wppenstraet [GAT R267:l(ipJ
- bij de Herstal [GAT R279:W (1531);R290:27p-27V" (l543)]

Mogelijk is hiermee de Vi'uWraet 16951 bedoeld of een zijstraat daarvan.
Zie ook 11111.
113. COPPENWEIJ, DIE
Dit toponiem duidt heblfde stuk land aan als de Coppenhoff 11111.
- m i h d aan de Heer~tal[GAT R28o:W-W (153211
- stuk erf nu ter tijd in land en wide liggende genaamd Coppen weijke ter plaatse genaamd in die Schijve
op die Vlasstraet aldaar [GAT R297:4W (US2)J

114. CORCK ACKER, DE

- in het Sonderlock bij de Heerbaen [GAT R2938P (E%)]

De Cor& acker lag in Loven aan de Oisterwijksebaaa Mogelijk is de naam van deze
akker (Corck) ontstaan uit k m k ten gevolge van depalatalisering van -e- v66r r +
gutturaal tot -a- (karck) en deze vervolgem weer door ronding tot -0-. De betekenis van
deze akker is dan 'kerkakker', wat mogelijk wijst op eigendom van de kerkfabriek.
115. CORT ACKERKJZ, EET
- akker in Corn1 A c k a n [GAT R289:16~-17~,17~-17,lW-lW
(W2)]
Dit toponiem spreekt voor zich.
116. CORT CAMERE, DIE

- in de Heijdsijde buiten de Dreijboem [GAT R291:ufp (E&)]
- land ter plaatse genaamd die Heijdsijde buiten den Dreijboem aan die Cort Camere aldaer [GAT
R2%:69P-7OP (1551)]
- een huisje met de grond en erfenis ter plaatse genaamd die Heijdsijde aan die Corte Cameren [GAT
R298:6@-7f' (1552)l

Een van de betekenissen van Cumere (4)
is: 'bepaald stuk land dat afgedeeld is van
water of land', ook we1 gebruikt ter aanduiding van een gereserveerd bosgebied.=

15 Moerman, HJ.,'Nederlank plaatsnamen', in: Nomina Geographica ,Flandrica, Studien W (1956), blz.
1u).
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Waarschijdijk wordt hier een kleine ontginning van of uit gemene gronden bedoeld,
waarop (op een gegeven moment) een woning is gezet. De betekenis van Cort Camere
is daw W
i stukje afgedeeld land'. (Vgl.Bocht 1461). Hiemit blijkt duidelijk dat zowel
hoeve als camere (nL m e r ) primair een grondmaat aanduidde en dat de betekenis pas
later op de erop opgerkhte bebouwing is overgedragen
Waar deze Cort Camere precies gelegen was, is moeilijk te zeggeq in elk gevd moet
het ergens oostelijk van de Cromsb.aet 1139I, tussen de Stockfmselt I642I en de Schans,
ten westen van de Moersirat I493I geweest zijn
117. CORTEN WITTEN ACJCER, DE

- akker in de Stockhasselt [GAT R28953f-53p (lS42)]

Wtte (mnL weit) betekent 'tarwe', ma. de zachte of witte tarwe (spelt (Tritium spelts),
of gewone tarwe (T. Vulgme)), ofwel boekweit (Fagopyum esculentum), ook
beukentarwe genoemd vanwege de beukenootachtige vorm van het zaad, die in het
verleden veel werd gekweekt op zandgrond. (Vgl. du. Weken, 'tarwe'. versus We@, bret.
p n i z , 'tarwe' < gwenn, 'wit', maar ook wit in witbier, 'tarwebier')?6 De naam van het
toponiem geeft in elk geval aan dat op dit stuk land vermoedelijk voomamelijk tarwe of
boekweit werd verbouwd. Dat er in deze contreien tarwe werd verbouwd, blijkt uit [GAT
R282:lW-lV (1535)]: noch ist voerwaert tusschen Wouteren [=Wouter Faessen] en& sijn
meester voerseet [= Henrick Kemp] dat alle rog, wren, boeckwegh v h , hava, g m t en&
oejl en& alIet tgheen dat opten hoeven v%eet wassen sal tusschen heen beyden ghedeylt
sal werden halff en& halff en& dat hoeg dat men buijten huert oeck halff en& halff te
betaelen.
Het laat zich &en
dat deze akker in het verleden deel uitmaakte van een groter
akkercomplex, de Wttenacker 17241 geheten Na opdeling ten gevolge van erfdelingen
heeft men aan een van de hierdoor ontstane percelen het adjectief corte gegeven, om
het te onderscheiden van de andere akkers uit hetzelfde complex.
118. CORTENACKER, DIE
- akker in de Avenbraecke [GAT R284:49p-5op (1537);R286:4?-5f (1539)]
- 2 stukken land ter plaatse genaamd in die Schijve in de Avenbraecken, het een genaamd de h g e n
Acker en het andere stuk daaraan gelegen genaamd de arten Acker [GAT R2WSf- 5 9 (USl)]

De Avenbraecke 1111 lag naast Korvel in de Schijf, tussen de huidige Berkdijksestraat
en Korenbloemstraat.
119. C O R ' I S W T , DIE

- aen die Hasselt aen die coastraet [GAT R267:W (151711
- in de Hasselt, bij de Langhstraet [GAT R282:36f (1535)]

Op de kaart van Zijnen (1760) is deze weg aangegeven onder de naam &r&tr@, ze
liep van het Hasseltplein in een rechte lijn in zuidwestelijke richting tot waar nu de
kruisii van de Predikherenlaan met de Kruisherenstraat is.
120. CORVEL
Dit toponiem kan op verschillende manieren worden verklaard, doch geen ervan is
werkelijk bewedigend of afdoend.

16 Vgl. bo& in Dk Bockhmner 1551.
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Mogelijk is het ontstaan uit goor-aptilauha > gor-epe-lo, waarbij de eerste e ten
gevolge van pretonische elisie is weggevallen, evenals de onbeklemtoonde o in de
uitgang. De intermediaire -pin apa is door lenitie of aspiratie veranderd in v. Goor
betekent: lage, moerassige pond; apa is een wateraanduidend s a Korvel betekent
dan mveel als bosje op hoge zandgrond aan het water in het goor.
De bewwte waterloop kan de Katsbogte zijn, maar waarschijnlijker is de waterloop
ten oosten van de Tafelbergstraat, in de Poelen.
Een andere verklaring voor dit toponiem is dat het zich heeft ontwikkeld uit een
oorspronkelijk ‘Korte Hovel’ in analogk met b.v. Lohmen (6e Loven 14741). De
ontwikkeljngsgang m u dan geweest kunnen zijn: kort(e) hovel 4 korhovel 4 kor-avel e korveL
Kort betekent: dichtbij, op geringe afstand, maar ook van beperkte omvang. Het
woord is voor de Duitse klankverschuiving overgenomen uit het? lat. curtus.
Ogenschijnlijk hebben we hier dan te maken met een andere hovel/hoven (vgl
Velthoven, Loven, Broeckhoven), die ter onderscheiding de aanduiding kort(e)
meekreeg.
Een andere plaats met hetzelfde eerste naamsdeel is Grbeek-Dijle in B e w .
Gysseling (TW I, 572) heeft dit naamsdeel verklaard als afkomstig van germ. lauta(kort)?’
Een derde mogelijkheid is dat het eerste naamsdeel inderdaad afkomstig is van goor
en het tweede naamsdeel (ho-)vel is. In dat geval is de betekenis van Korvel terug te
voeren op een oorspronkelijk ‘goorhovel’: de ho(e)ve(-1/-n) bij of aan het goor?8
0 Een vierde verklaring voor het toponiem Corvel werd reeds in 1976 aangedragen
door Vromans, die voor de naam uitgaat van de &gang -lo c la&, ’waterloop’,
waarmee dan de Korvelse waterloop bedoeld zal zijn.” Bet eerste naamsdeel mu
terug te voeren zijn op het woord b$ of de verbogen vorm brve-, ’vlechtwerk, korf
van gevlochten biezen of teenwilg, als ahluitsel in de toegang tot een
De
betekenis is dan mveel als ’vlechtwerk aan een waterloop’. Deze verklaring komt om
onwaarschijnlijk voor als benaming van een nederzetting. Wanneer we kijken naar de
namen van alle andere (oude) ‘herdgangen’ dan moeten wij constateren dat de
naamgeving daarvan verwijst naar een topogcafische omstandigheid.
Opvallend is dat in alle oude akten Corvel geschreven wordt en niet Coervel of Curve1
(KiirVel), zoals het tegenwoordig in het Tilburgse dialect wordt uitgesproken. Dit mu er
op h e n wijzen dat de umlaut in het Tilburgs dialect pas laat is opgetreden en
aanvankelijk alleen bij verkleinwoorden, mals ‘Goerke’ (Gurke), en in het geval van
0

17 Of moeten wij in het geval van Corvel misschien zelfk denken aan lat. & (ti.cow = ‘hof’, ‘erf‘), dat in
zijn oorspronkelijke betekenis synoniem is met saepes en ‘omheining‘ betekent, meer in het bijzonder de
omheining die is qgetrokken rondom de woning. In dit geval mu Koml ook kunnen betekenen: de
hoeven bij de omhehde woning (mnhoeve?).
18 Mogen we hieruit concluderen dat er wellicht in Tilburg aatrvankelijk 4 primaire mnkernen waren:
Broeekhoven, Veldhoven, Koml(c Goorhovel) en h n (c Lohoven)?
19 Weijnen, A, ‘Loo’,in:Nomina Gkogqhica Neerlandica XIII (1949), blz. 71-78.
20 Vmmans, J., %om1ontstaan uit Komlo?’, in:A c m Tzigwgk, jrg. 7 (1976), no. 2, blz. 33-39.
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Korvel dan zelfs nog in analoge navolging. D
it duidt er dan tevens op dat de vorm
Corvel mogelijk ouder is en van v66r de 8e eeuw stamt.
Een tweede feit dat in deze richting lijkt te Wijzen, is dat men nooit het bepalend
lidwoord gebruikt in relatie met Corvel, do& de naam wordt verbonden met behulp van
de locatieve prepositie 'in'.21Ook dit kan wijzen op een ontstaan v66r ca. 800P
Vermeldingen in de Tilburgse protocollen:
- corvel [GAT R262ll@ (151O);R263:Uf (Ull)]

- corvel daer een ghemeijn molenwech doer gaet [GAT R263:3lf (Ull)]
- corvel [GAT R264:llg (15l2)]
- huijss, hoff met sijne gronde ende metter erff. daer aen li@ende ghelegen ter steede gheheijten Corvel
[GAT R27P57f (152111
- Corvel [GAT R278:54f (U30)]
- een huis in Corvel aan die gemeijn straet [GAT R279:6P (1531)l
- bij de heerbaen in Corvel [GAT R279:1@,2lf,21@ (U31)Ia
- die gemeijn straet die naar Corvel gaat van de kerk af [GAT R279:38p (1531)]
.
- huis in Corvel aan de straat [GAT R279:45f,47f,55f (1531);R280:6f (1532)]
- huis in C o ~[GAT
l
R280:2W-W,W (1532);R281:8f,W (1533);R282:6f ,5W (1535);R283:25@,32vD
(1536)l
- herberg in die Halff Maen op Corvel [GAT R280:SW (1532)]
- in die Schijve after Corvel [GAT R2805W' (1532)l
- in de Berckdijck bij Corvel naast de herberg in Halff Maen [GAT R281:6p (1533)]
- een huis in Corvel,west van de molenstraet en nmrd van de Corvelschestraet [GAT R281:9f,W

(153311

- brouwhuis etc. in Corvel en grond bij de molen bij de Molenweerff [GAT R281:23f (1533)]
- huis in Corvel vlak bij de herberg [GAT R281:29f (1533)]
- weiland in Corvel [GAT R281:34@ (1533);~641@-64@
(153511
- land in Corvel [GAT
(1535)]
- huis en hove in Corvel [GAT R2837P (153611
- een huis genaamd die Moeck in Corvel [GAT R28321@ (153611
- huis en grond in Corvel en Corvel Acker [GAT R283:29f (1536)]
- huis op Corvel [GAT R2t&21@,22r" (153611
- land in Corvel aan de gemeijnt [GAT R28336f (153611
- land in Corvel aan de Poelstraet [GAT R2tW32f (15391
- een erf op Corvel [GAT m
4
6
f (15391
- een huis genaamd die Moeck in Corvel [GAT R2855f (153811
- huis in Corvel [GAT R285:14@-15P,27P,?8f (1538)]
- huis in Corvel bij de Molen aan de Molenstraet [GAT Rzss:30?',37f
(1538);RzSs:6f'-6V" (153911
- huis in Tilburg bij Corvel [GAT -17f
-1W,17if' (153911
- huis tussen Corvel en Oerl aan die Juijpt [GAT R
z
S
s
:
w(153911
- aan 3 zijden omsioten door een straat weiland in Corvel [GAT R286.23f (153911
- land in Corvel [GAT R286:las blad bij 37f (153911
- Herberg in die Halff Maen op Corvel [GAT R28720&2lf (WO)]

21 In de ettelijke duizenden door om geraadpleegde akten over de periode 1350-1830 hebben wij geen
enkele maal het bepaald lidwoord aangetroffen bij Cowel.
22 Het gebruik van de locatieve prepositie 'in' mnder bepalend lidwoord (de, die) in relatie met plats- of
veldnamen duidt in de regel op een ouderdom V%
I
ca. 8M), dit gebruik treffen we in Tilburg onder
andere aan mor de herdgangen: Corvel, Broeckhoven, Oerle, Loven, hetgeen duidt op een hoge
ouderdom. Het gebruik van de locatiefprepwities 'in' en 'op' samen met het bepaald lidwoord duidt in
elk geval op jongere neder&tingskernen.

23 Met de Heerbaen is hier de Poelstraat of de Laarstraat bedoeld
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in Corvel aan de Werft [GAT R2872P-219 (W)]
huis aan die Juijptsche heijde aldaar men tot Corvehert gaet [GAT R28T459 (W)]
huis in Corvel [GAT R287569 (W)]
een stede genaamd Corvel aan de Werft [GAT R28E7lf-719 (W)]
huis en grond in Corvel [GAT R28T7i%78f (W);R288:32P-32@ (Wl)]
een huis in Corvel [GAT FUB857vD(154111
huis genaamd de Moeck in Corvel [GAT R28914f (l542)]
hub en grond in Corvel, in de Beddijck bij Corvel en in Corvel Acker en bij de Poel [GAT
R2891W-17f ,17P-lW,18f-W,W-l9f,19f-lW (154211
huis en grand in Corvel [GAT R289:36f (l542)l
huis in Corvel [GAT R28946f (l542)]
huis en erf in Corvel [GAT R 2 B 6 P W (l543)]
2 huizen in Corvel aan de Moelenstraet [GAT R290:6?-7P (l543)]
huis op Corvel [GAT R290:7v"-8f ,Sr"-Sv" (l543)]
in die Schijve bij die Wijntmoelen van Corvel [GAT R29O:W(l543)]
een huis in Corvel [GAT R2WW-13f (l543)]
huis tussea Corvel en het Rijlaer [GAT R29&33xf'-3W' (l543)]
een huis in Corvel [GAT R2W37P,38f (l543)I
in Corvel in die Schijve omtrent die Wijntmoelen aldaar [GAT R29IX41-P (l543)] '
huis in Corvel [GAT R29lA4#',149-15f,SW (l544)]
land bij de Wijntmoelen van Corvel [GAT R292:26rO-27P (l545)]
huis in Corvel [GAT R2Q63f' (l545)]
land in Corvel [GAT R292T2f (154511
huis in Corvel [GAT R2B33P,6lf-619 (l545);R2%SP,W,W,369-379 (l54'7)I
miland in Conre1 [GAT R2W3OP-5lf (l547)]
de Molen in Corvel [GAT R295:hP (l549)l
huis in Carrel [GAT R295:4V"-SP,S9P (l549)]
gronden in Corvei [GAT R2955W(W9)J
huisje met een hof ter plaatse genaamd Corvel [GAT R296:619 (155l)l
een stedeke te weten hub, hof en erfenis gelegen in Corvel aan de Rerckdijck, met een kersenboom
genaamd de Thuijnboom, een noteboom daarbij staande en een eik staande aldaar tegen de weg
tegenmr de schuur over de straat [GAT R2979d'-lW (155111
een huijs, hoff, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende met nog een stuk
erf in weiland liggende en met een steegie daar achter aan komende, ter plaatse genaamd Corvel [GAT
R2n21P (155111
4 stukken erf gelegen in de parochie van Tdborg ter plaatse genaamd te Corvel en in Corvel acker in alle
grootte ah deze drie stukken erf aan eUraar rakende en het vierde stuk daar apart gelegen zijn, het eerste
stuk genaamd die Streep aldaar, het tweede en derde stuk genoemd ander zijde, die Poelstraat ander
einde, met het stuk genaamd Nijuwe Bocht gelegen aldaar, het derde stuk genaamd 't Sandsche land
gelegen aldaar, het vierde stuk erf in weiland liggende genaamd de Poel gelegen te Corvel tussen de
Corvekhe stmet een einde, die Poelstraet ander einde en daartoe 's-Heren schouwen van Corvel acker
en van de waterlaat lopende door het vierde stuk erf zal onderhouden naar oude gewwnte en ook dat
deel als men schuldig is te onderhouden van het hek hangende te Corvel aan die Schijve bij Lijnke
Beerten [GAT R297:26f-2@ (1551)]
hub, hof met de grond en een weitje daar achteraan liggende in alle grootte als die samen aan elkaar
gelegen zijn ter plaatse genaamd Corvel [GAT R29753f ,539-54f (1552)]
huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende groot M 6 lopensaet ter plaatse genaamd
Corvel en een stuk erf in weide liggende groot ca 355 lopensaet ter plaatse mors. [GAT R297:93f-W
(155211
huis, hof, schuur met de grond samen groot ca. 13 lopensaet ter plaatse genaamd Corvel [GAT
R2W64f (1552)]
huis, hof, grond en een stuk erf daaraan liggende gtoot ca.4 lopensaet ter plaatse genaamd Corvel [GAT
R298:lf-19,19-2I" (U52)]
huh, hof, schuur met de grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende ter plaatse genaamd Corvel,
de straat een einde, een gemeijne Molenwech ander einde [GAT R298%V"-W(1552)]
huis en hof ter plaatse genaamd Corvel, de gemeijn straat een zijde en een einde [GAT R298:14f
(fi5211

- huisje met een hof, grond en toebehoren ter plaatse genaamd Corvel [GAT R29tkl4f-14~'' (l552)]
- huijs op Corvel bij tgoet erfgenamen Dierck Back [GAT R3[f858f (U62)]
- gelegen ter plaetse bij dat goet ter Rijt aen dat hecke bij der kercke naar Korvel belend d'een zijde en
tussen die pad daer naar ter kercke gaet behorende tot het goed van de Rijt [GAT R32V (1576)]
- ter plaetse Corvel aen die Juijpt bij t goet vander Rijdt [GAT R325:lf (157911
- een parcheele vanden gemeijnte geeocht gelegen tegens over de stede van Claeus Aerdt Laureijs Lens,
ende de weduwe wijlen Mr Jan Berijs beneffens den wech M Corvel aldaer [GAT, Van V i e t 741 fol.

-

-

-

-

-

-

(16091

seecker stuck saeijlandts geheijten deckers stede, vier lopensaeten ende een quartier offte daer ontrent
begrijpende nochtans MX) groot ende cleijn als t'selve is binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse
genaempt Corvel aldaer, streekende metten eenen eijnde aende gemeijne straet ende metten anderen
eijnde aenden lijckwech [GAT -155
(1657)l
weide genaamd de Henninckweij in Korvel, mid een waterlaat [GAT R374l22v'' (1676)l
te Corvel voor de Poelstraet Fiendklampen, Laar 1(1778)]
te Corvel aan de Halve Maan viendklampen, Laar 4 (1778)]
door de Berkdyksestraat tot wederom te Corvel aan de Halve Maan Fiendklampen, Laar 4 (1778)l
door de straat tot in Corvel Findklampen, Hewel 1(1778)l
door den grooten weg of straat tot aan 't begin van Corn1 piendklampen, Schijf 4 (1778)]
in de Reit aan de steede van Doctor Mutsaers, en aldaer in het spoor, dat van de Oostzyde van dit0
steede loopt, langs de Werff en vool?lan in Corvel inkomt FiendkIampen, Schijf 5 (1778)l
in de Werff ter plaatse daar de waterloop van die zelve naam zyn begin neemt, aldaar in 't spoor of
akkerweg, door of lane dat spoor, tot in Corvel viendklampen, Schijf 6 (1778)l
zuidwaards door Corvel, langs die huizen, westwaards door den Berkdyk langs die huizen, tot dat men
komt ter plaatse, daar den Melkpad in de Berkdyksestraat komt Fiendklampen, Schijf 6 (1778)l
te Oerle langs den grooten weg of dreef die van daar op Goirle loopt, tot aan den karweg of spoor die
uit die Goolse Dreef, op Corvel loopt, genaamt de Poelstraat Findklampen, Schijf 9 (1778)l
door de straat of weg die van Corvel op Oerle loopt ViendkIampen, Schijf 9 (1778)]
een ham huijs, naar den noordenkmt, scheijdende op de binnenmuur, met de helft in het gebruijk en
onderhout van den put, en den hoff, zoo als is afgepaalt, groot een half Loopt, p t a a n en gelegen ter
plaatse Corvel, aldaar west de straat, mid den Pael, en noord de Gemeene straat [GAT R490:5*,59v
(179311
de vaste goederen staande in het Collectboek der -le
omslagen over Tilburg onder de Heertgang van
C~rvel[GAT R490:62v (179311
een parceel weide groot 3 loop" gelegen tot Corvel [GAT R4Q2lf-22r" (179711
een parceel weide Mor 't geheel groot een en een vierde loop" ofte daar omtrent, ter plaatze Corvel,
aldaar in de Poelstraat, ooat de wed. Gijsb. &IX,mid de gemeen weg en verclaaren de CondMdenten
dat het voors. parceel geen leen subject is aan den leenhove in S' Boseh [GAT R49227@ (1797)]
een huizinge meerhuizinge met den hoff, p t 2 lopt ofte 8cc geleegen als voor ter plaatze Corvel [GAT
R4!Z:45f (1797)l
huis staande en gelegen ter plaatse Corvel en een parceel akkerland groot een en een halff lopenzaaten
[GAT R49343v0-45f (1800)l
een huisinge stal en verder getimmer met den hof en boomgaart groot twee lop" ofte daar omtrent
gestaan en gelegen alhier ter plaatze Corvel, item een klijnder huijs met de schuur en hof groot een lopt
ofte daaromtrent ter plaatse als Mor [GAT R493:W (1801)'J
een parceel mi& groot 3 Lop' gelegen ter plaatze Corvel den witten paal [GAT R49398f (180111
een parceel weide groot 3 lop" geleegen ter plaake Corvel [GAT R49398f (180111
een parceel akkerland genaamd de Poel groot vier lopensen ter plaatse Corvel [GAT R493:198rO (180411
de helligt in zeeker huijs gestaan ende geleegen tot Corvel met den hof groot ontrent negenenveertig
ares /anderhalf lopen/ [GAT R49453r" (1806)]
een parceel akkerland gelegen tot Corvel groot negen en veertig ares /anderhalf loopen/ [GAT
R49453P4W (1806)l
d'un tiers d'une petite et mawaise maison et jardin contenant dix perches ou environ, sise en cette
commune ?I Corvel Ne 201 [GAT R467:48,53 (18ll)l
une maison avec jardins au quartier dit Corvel numerot& W [GAT R46751(1811)]

...

Oudere vermeldingen in de Bossche en Oisterwijkse schepenprotocollen zijn:
- pacht uit land in low Corvel [BP Rl179:447f (l393)]
- die Scijve bij molen van Corvel [BP Rl185:3f (1407)]
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- huis en land in Corvel P P Rl185:44v" (1407)]
- bo^ Henrici Wysse in quadam villa dicta Corvel in parochia de Westilborch ~ P l 2 1 4 : W(144311
- Corvel in Tijlborch [OP Rl435P (1418)l
- inden heertganc van Coml aen die Juijptstraet [OP Rl47:25p (1430)]
- int nuwe gel& aen die Rijt neffen den wech die tot Corvel waert gheet [OP Rl4Z29P (1430)]
- erfenis dat oude lant &r Corvel int nuwe geloect [OP Rl526p (144011
- inden heeaganck van Corvel aenden Berckdijck [OP Rl5255r" (144011
- Corvel in die Avontbraeck [OP W&SP(14SO)l

In een Bossche brief van 1350 die wordt geciteerd in [GAT R2%34f (UU)] staat:
Molendinum Venti in villa de Gnvelk ofwel de m o b in de stee Corvelk. Een ander
opmerkelijk feit is dat in een akte uit 1443 het plein wordt aangeduid als Corvel aenden
Hovel [OP Rl5314Vq en niet de buurtschap zelf (in 1450 echter wordt het plein aangeduid
als de plaets). In 1511 nog spreekt men van die Hovel van Corvel [GAT -13fl.
Overigens wordt de naam al vermeld in 1331 als CorveZe.a
Korvel was een van de herdgangen die rondom de Schijf I610 I lageq de .andere zijx
0 Hoevel,
0 Berckdijck,
Rijt en He(e)rstal,
0 Hasselten
Velthovea
Zjnen (1760) vermeldt op zijn 'Kaarte der heerlykheeden van Tilborg en Gokle'
eveneens Cornel.
121. CORVEL ACJCER, DE
Oisterwijkse schepenprotocollen:

- in die korvekche ackeren p 4 3 W (141911
- in den ackere van Corvel p 4 3 6 1 9 (1420)]
- bij Noertacker in die gemeijn ackeren van Coml p 4 2 2 4 p (1430)]
- aen mugghenseel in den ackere van Corvel W 4 9 6 9 (1435)l
- Vergheijlenstreep inden ackere van Corvel IR15032p (1436)l
- poelacker in die ackere van Corvel IR15221v" (144011
- land Eefsendal in die ackere van Corvel [R152:6op (144011
- in die ackere van Corvel aen een stede geheyten Muggenseel bij Smeetslant [R154:37vD (1444)l
- den Noertacker in die Corvelsackeren [R155:23v"(144511
- in die ackere van Corvel aen een stede geheyten Muggenseel bij Smeetslant [R156:38vo (1446)l
- Ekfsendal in die ackere van Corvel pu522v"(144911
- in die Corvelsackerein die Venackere pi163219 (1455)l
- in die Corvelsackeren den Bolck p M 8 f (145611
- in die ackere van Corvel den Santsche acker pi164:42f (1456)]

Vermeldingen Tilburgse schepenprotomllen:
- die Corvekche acker [GAT -231''
(Ull)]
- die Corvelsche acker, Oerle, die herstraet aldaer [GAT -27f
(Ull)]
- een stucken e& ter plaetsen geheijten in Coml acker [GAT R265:uhp (151311
- twe vemheijden stucxken landts ter stede geheijten in Corvel acker dat een geheijten die vaertten [GAT
R267:6r" (l517)]
- een stucxken landts Yz lopemet ter stede geheijten in Corvel acker [GAT R2626f (1517)]
- die Vaert in Coml acker [GAT R27852f (l53)]
- bij de gemeijnt Conicxvoea [GAT R279:25#' (153111
- in Corvel Acker [GAT R27!k29r",29P,38P,4lv",SSr"(ti3111

24 Erem, M A , Oorh-ondenvan Tmgerb, dl. 3, no. 733.
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aan de Heerbaen [GAT R280:2pp-3oP (l532)l
de Poelacker in Corvel Acker [GAT R280:30f (1532)]
in Corvel acker [GAT R280:39f (1532);R2812f (1533)]
in Corvel acker en aan die Scheijtsteegde [GAT R28lASf;llN) (l533)J
aan de Heerbaan [GAT R281:2Of,22d' (1533)]
Santsche Acker in Corvel Acker [GAT R282:6vD-7f (15331
in Corvel Acker [GAT R2821os blad bij 1Sf,39f,62v" (153511
Jannen Acker en de Hmghen Acker in Corvel Acker [GAT R28262p-63p (l535)l
de Bolck in Corvel Acker [GAT -67f
(15391
in Corvel Acker [GAT -29f
(153611
het Muggezeel in Corvel Acker aan de Heerbaan [GAT R283339 (1536)l
aan de Heerbaan [GAT =36f
(1536)J
in Corvel Acker [GAT R283:38p (153611
Cannenlandt aan de Heerbaan [GAT R284:lf (1537)J
weiland en heide in Corvel Acker aan de waterlaat genaamd het Stappegoer [GAT R284:Uf (1537)]
geheten den Heijnege Acker in Corvel acker aan de Heerbaan [GAT R284:349 (1537)]
in Corvel acker [GAT R284:35f (1537)]
land aan de Scheijtsteeehde in Corvel acker [GAT m 5 4 f (1537)]
in Corvel acker [GAT R ? 8 5 : W - ~ , l 3 f ; l 9 f - l(153811
~
de bgenacker in Corvel acker [GAT R285:27p (1538)]
in Corvel acker opten herwech [GAT R286.4f (1538)J
de J3ellick in Corvel Acker aan de Poektraet [GAT -43f
(1539)]
in Corvel acker [GAT R288:119,32I"-32v" (Wl)]
in Oerl in die Corvel ackeren [GAT R288:"f'-35~'',359 (Wl)]
een stuk land en de Kijnderbocht in Corvel acker [GAT R288:36f-37f (Wl)]
in Oerl in Corvelacker [GAT R288:37r"-37v" (Wl)]
in Corvel acker aan de Hee&
[GAT R28fk52f (Wl)]
de Sterrenput in Corvelacker [GAT R28fk58f (Wl)]
de Hazenacker bij t Zansche Hecken, de Bellick in Corvel acker, t Zansche Landt daar, t Cort Ackercke
daar, die Bocht en de Lange acker in Corvel Ackeren [GAT R289169-17f (l542)]
in Corvelacker op de Gruenewech [GAT R289:lSf-lW (W2)]
bij t Zansche Hecken de b n a c k e r , de Langenacker en de Bocht in Corvel acker [GAT R28918vo-19f
(154211
aan de Heerbaan [GAT R289:24f (W2)]
bij de gemeijnt het Stappegoer [GAT R28926f -Z? (W2)]
de Hazenacker in Corvel acker [GAT R2894rkp-4sf,45f4
.59(W2)]
aan de Heerbaen [GAT R289:49f,49f49v" (l542)]
in Corvel acker [GAT R290:lf-lP,W-l3f (l.543)]
de Sterput in Corvel acker [GAT R290:Xf (W3)]
aan de Heerbaan, achter Heijn Bruijnen Stede, waar een voetpad naar Goirle is [GAT
R 2 W W , W -l 3 f (l544)]
aan de Heerweg [GAT R291:49f (W)]
aan de Heerbaan [GAT R29298?'-39f,39f'-39V"
(1545)]
in Corvel acker [GAT R2Q419 (1545)]
aan de Poektraet [GAT R292.63f (WS)]
aan de Poel [GAT R2Q63f (SI511
in Corvel Ackeren [GAT R2Q7ovO (l545)]
in Corvel acker [GAT R2!X347P,6Of,76?-77f (W7)]
de Bocht in Corvel acker [GAT R2WlN) (W7)]
aan de Heerweg [GAT R2Wl3f 1
3
9(154711
in C o r d acker [GAT R2W26f (354711
de Heijningen acker in Corvel acker [GAT R2W.43f 4 3 9 (154711
aan de Scheijtsteegde [GAT R2W46f47f (15431
Heijningen acker in Corvel acker aan de Heentraet [GAT R294:47f47@ (W7)]
aan de H&aan [GAT R2W569-5710 (W7);R2953f (l549)]
in Corvel acker [GAT R295:9? (W9)]
de H W m g [GAT R2953hP-33f (W9)J
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- op de Heerwech [GAT R29551f-51vD (lS49)]
- stuk land in Corvel Acker [GAT R2964f-4V" (USO)]
- stuk land genaamd de Hoeck groot ca. 2 lopensaet en 1 vierdevaetsaet in Corvel Acker op die
Scheijtsteeghde [GAT R2%28f (USO)]
- een zekere waterlaet beginnende in Tdburg in Corvel Acker en vandaar lopende naar en door het
Ekeken gelegen achter Oerl [GAT R296:29r'-2W (U50)]
- 2 lopensaet land gelegen in Corvel Acker [GAT R29~43P-44f(USl)]
- land genaamd de Sterput in Corvel Acker [GAT R29657f (USl)]
- land in Corvel Acker [GAT R2%:6Sv"-66P (155111
- stuk land groot ca 1lopensaet min 6%. roeden ter plaatse genaamd Corvel Acker op de Heerwech aldaar

-

4 stukken erf gelegen in de parochie van Tiborg ter plaatse genaamd te Corvel en in Corvel acker in alle
p t t e als deze drie stukken erf aan elkaar d e n d e en het vierde stuk daar apart gelegen zijn, het eerste
stuk genaamd die Streep aldaar, het tweede en derde stuk genoemd ander zijde, die Poelstraat ander
einde, met het stuk genaamd Nijuwe Bocht gelegen aldaar, het derde stuk genaamd 't Sandsche land
gelegen aldaar, het vierde stuk erf in weiland liggende genaamd de Poel gelegen te Corvel tussen de
Corvelsche straet een einde, die Poelstraet ander einde en daartoe 's-Hexen schow&~van Corvel acker
en van de waterlaat lopende door het vierde stuk erf zal onderhouden naar ou& gecKoonte en ook dat
deel afs men schuldig is te onderhouden van het hek hangende te Corvel aan die Schijve bij Lijnke
Beerten [GAT R29726f-26? (USl)]
- land genaamd de Hoeckacker ter plaatse genaamd in Corvel Acker, die gemeijn heerbaan ander Zijde
[GAT R297SvD-52P (U52)]
- erfenis groot 3%lopensaet in die corvelsche Acker [GAT R297:6p43?' (USZ)]
- land &root 4 lopensaet ter plaatse genaamd die Corvelsche Ackeren [GAT R297:67f (lS52)]

De Corvel Ackeren lagen ten zuiden van het Korvelplein. De akkers waren aanvankelijk
het gerneenschappelijk akkerland van de nabwen van de herdgang Korvel. Op de
kadasterkaart van 1832 gedeeltelijk Groeneweg Akkms geheten, rond de Poelstraet I560I
tot aan het Stappegoer 16321, in het zuiden begrensd door Conincxvoert 11081 en de
Katsbogte. De Poelstraet liep erdoorheea De Heijningen akkers op de kadasterkaart
vallen hier ook onder.
In 1502 schrijft pastoor Rutger van Holten in het kerkelijk register:
Invenintr antiquissimo libello. Item habet pastor altemis annis modium siliginis ex parte
Capituli de Beka, qui competit nobis ex eadem ex parte Capintli quandi @si habent
decimam de Corvelacker
waaruit blijkt dat zowel het Kapittel van Beek als de pastoor een tiend krijgt uit deze
akkers?S In de Verdeeling van de Renden uit 1778 wordt gesteld dat uit de Rende van
de Schyfdker, waartoe ook de Negenden Klmp, Genaamt De Poel, die de voormalige
CorveZ Ackr mee insluit, vier klampen toekomen aan het kapittel van St. Pieter te
Hilvarenbeek.

...

- Ista sunt bona et emolumenta et terrae Investiti de Tilborch Item habet decimam dictam den
Corvelacker cum die Scijve et (videlicet) die Schijve XVIII modios &ginis [AAT bundel Tiiburg I, no.
6911

1u.CORVELSCHE MOELEN, DIE
(Ook genoemd: Die Wijntmoelen van Corvel, Die Wijntmoelen in die Schijve.)
- die Corvelsche moelen [GAT R263:hp(Ull)]
- die schijve ontrent die corvelsche moelen [GAT W . 4 r " (Ull)]
- die molen van Corvel [GAT R264:los blad bij 11(Ul2)]
- huis ter plaetsen geheijten die Corveh Molen [GAT R273108p (U23)]
- eenre wijntmolen gelegen tot Corvel [GAT R27756f (U29)]

25 AAT bundel Tilburg I, 3.
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- aan de Molen weerff bij de Molen [GAT R281:22@-23f (1533)l
- in die schijve bij die corvelsche Wdndmeulen [GAT R2825V"(15391
- huis bij de Comlsche Molen aan de Molenstraet aan de gemeijnt die Juijpt [GAT RZk30P-3lr''

(153511

- in die Schijve bij de conrelsche Molen [GAT R283:29V" (153511
- aan die Corvelsche Moelen aan de Molenstraeten Juijpt [GAT RBk6Op (1537)]
- in die Wjve bij die conrelsehe Molen [GAT R285:lr" (153811
- in Corvel bij de Molen aan de Molenstraet [GAT R285:3Of',37f (153811
- in die Schijve bij die conrelsehe Moelen [GAT R285:4lf (353811
- in die Juijpt bij die conrelsche Moelen aan de Moelenstraet [GAT R286Wa
'f (153911
- in die Schijve bij de Corvelschen Moelen aan een gemeijn Moelenwech [GAT R286:19V"-2(hp(U39)]
- molenwech in de Schijve van de Berckdijck naar de conrelsche Molen [GAT R286:41?4P (1539)]
- omtrent die corvelsche Moelen [GAT Fl2lBS6f (Ml)]
- bij de Wdndtmoelen van Corvel [GAT R29226f-27f (MS)]
- in die Schijve bij de Wijndmoelen [GAT R292:79r" (WS)]
- in die Schijve bij die corvelsche Moelen in het Molenstraetke daar tussen [GAT R293&' (W)]
- in die W j v e bij die corvelsche Moelen [GAT R2!X356f (W)]
- stuk land in die Schijve bij de corvelsche Moelen aan die Molenstraet of Ack-h
[GAT R29bSlr''
(15591

De windmolen op Corvel was gelegen op het driehoekig stuk dat nu omsloten wordt
door de huidige Capucijnenstraat, Paterstraat en Meelstraat. Hij wordt reeds expliciet
genoemd in 1407:

- die Scijve bij molen van Corvel [BP Rl185:3f

(lw]

doch waarschijnlijk wordt de molen al indirect vermeld in een akte van 1310, wanneer
Gerardus genaamd van Esghe aan Hentic genaamd Bac van Westilborg ten behoeve
van de abt en het convent van Tongerlo een aantal pachten uit goederen te Tilburg
verkoopt, waaronder 1 mud rogge de medietate molendini consistentis in Wmtilborch
iuxta cimiterium ibidem?6 Hierbij doet zich echter een probleem voor. Indien hier
daadwerkelijk de Korvelse Molen bedoeld is, dan doet de mededeling 'juxta' (nabij) het
kerkhof, ervan uitgaande dat hiermee het kerkhof bedoeld wordt dat om de kerk aan de
Oude Markt (huidige Heikese kerk) gelegen was, vreemd aan. Sedert wanneer
begravingen binnen dit kerkhof (lees op deze begraafplaats) plaatsvonden, is niet
bekend. Het is aannemelijk dat dit pas veel later gebeurde, aangezien het in oorsprong
om een domaniale kerk handelde. Op grond Kervan mogen we veronderstellen dat de
begravingen v&r die tijd elders plaatsvonden, en de meest in aanmerking komende
plaats is dan in de directe omgeving van de Bedbuer I161. Hemelsbreed is de afstand
tussen de Korvelse molen en de hoek Boomstraat-Ehnstraat slechts f 550 m (tegen f
650 m naar de Heikese kerk).
Ook in latere eeuwen wordt hij nog vermeld:
- een parceel saeijlapts vier lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans MX) groot ende cleijn als
t'selve metten maeten bmnden sal mrden, gelegen binnen de prochien van Tilborg ter plaetse genaemt
de Schijve, ontrent de corvelsen molen aldaer tusschen erEfenisse Geraert van Osch, de Ehffgen: muter
jan Goijaert Crillaerts aen d'een sijde oostwaerts, ende tusschen erffenisse adriaen somers aen d'ander
sijde westwaerts, streckende metten eenen eijnde aende erve anthonis aert peter Thielemans metten
ackemg, ende metten anderen eijnde aenden lijckweg aldaer [GAT R36738oTo (166211
- voorby het conrels Moolenhuis, van daar ten westen door den Moolenweg, tot aan den Moolen en
Marts van den Moolenstaander, in een regte 1yn door den Akker, tot aan het Hagelkruiis op den steenen

26 CampS, RP..H., Oorkondenboek V M N m r d - a h . Lk Me#* VM S'-HW@Xh
(met de h I i j j k h e i d
Gemerz), dl. 52, no. 831 (16.10.1310): uit de helft van een molen gelegen in West-Tilburg naast het
kerkhof aldaar.
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Paal aldaar piendklampen, Schijf 3 (lS)]
- aan het Hagelkruis aan den steenen Paal, van daar in een regte 1yn op den Stander van den Corvelsen
Kooren-Wind-Moolen, van daar, door het spoor,dat van de Moolen aan de Weskyde van 't Moolenhuk
in de straat komt piendklampen, Schijf 4 (1778)]

De kaart van Zijnen (1760)vermeldt de Orvelsche Mole.
123. CORVELSCHENWECH,DE

-

land genaamd de Vekensche Acker ter plaatse genaamd in de Berckdijck tussen de kerckpad en de
corvelschenwech [GAT R295:49v'-SW (W9)]

Opgemerkt dient te worden dat de naam van deze weg niet alleen kan aangeven dat hij
naar Corvel 11201 voerde, maar ook dat hij in Corvel gelegen was. Dit geldt voor
meerdere straten of wegen die de naam van een herdgang voeren, vergelijk bijv. Die
Creijenvensche straet Il33I, Die Harseltschestraet 1254 1, Die Stockhasseltsche straet
16441. In het onderhavige geval is er waarschijnlijk sprake van . de huidige
Berkdijksestraat; het kerkpad is dan mogelijk de Ruysdaelstraat, die vmeger met een
wijde boog doorliep tot in de BercMjck 1221 (kruising Burgemeester Beckersstraat/Burgemeester Damsstraat).
124. CORWLSCHESTRAET, DIE

- een huis noord van de Corvelschestraeten west van de Molenstraet [GAT R
2
8
1
:
w(l533)]
- het vierde stuk erf in weiland liggende genaamd de Poel gelegen te Corvel tussen de Corvelsche straet
een einde, die Poelstraet ander einde en daartoe 'S-Heren schouwen van de waterlaat lopende door het
vierde stuk erf zal onderhouden naar oude g m n t e en ook dat deel als men schuldig is te onderhouden
van het hek hangende te Corvel aan die Schijve bij Lijnke Beerten [GAT R297:26r'-2@ (l55l)l

Dit is de Korvelseweg tussen Diepenstraat en Paterstraat.
125. COUDENBERGH, DIE
(Zie: Die Cauwenberch I94 I.)

126. COURWT, DIE
(Zie: Die Caurijt 193 I.)
127. CRABBEN, DIE

-

een beemd genaamd die Crabben aan de crabben naast de pemnschap en ridder Jan Back [GAT
R28355P (l536)]

Deze beemd heeft aan de Leij gelegen ten zuiden van de Commers&zet ] 107I. Aan de
naam van deze beemd te zien, heeft de mens hier al ingegrepen in de loop van de Leij.
Crabben, mnl. crabbe betekent onder andere dijk- of oeverversterking uit palen of
vlechtwerk. Dit mu erop kunnen duiden dat de Leij of reeds is gekanaliseerd of men
heeft een vlechtwerk geplaatst in een buitenbocht van de stroom om verdere afkalving
tegen te gaan.
In de Oisterwijkse protocollen komt echter het toponiem die Crafte (die Cratte omtrent
de huysinge van de pastorye van Tilborch) of de hooge Craet (de hooge Craet neven de
Heukelme gemeijnt) voor. Reeds in 1334 wordt de Crat venneld in een charter waarin
abt Walter Bac en het Convent van Tongerlo aan Bertout Bac van Tilburg een beemd
met deze naam tegen een jaarlijkse cijns geven:
Kenlec si allen den ghenen die deze jeghewordeghe Ietteren selen zien en& hoeren, dat wi
abdt en& convent v m Tongerlo hebben ghegheven Bertout Bac v m lZborch onsen beemt
die men noemt de Crat gheleghen TUborch in qualem de brouc om xv117 o& conincx

grote van Vrankerike ope de werde der af jaerlex te betaelne op omer vrouwen dach als
men kensen &aeght te Tilborch in omen spiker.n
fiat duidt een loshangend, gevlochten shot van een boerenwagen aan; mnl. matte,
‘gevlochten mat’, oe. cmt, ’wagen’, vgl. oiers gnnne (*grend-n-io), ‘bundel van twijgen7.
De basisnotie van zowel crabbe als m e is die van vlechtwerk, 0.m. waarvan de
wagenkorf gemaakt werd.
Het is niet onwaarschijdijk dat die crabben als een (over-)schrijffout, lees leesfout,
gezien moet worden, te meer daar men in 1526 schrijft aen Qualenwiel die Crat bij de
persoen [GAT R27252P (152211. De verwissekg van t en b in schrijfschrift is niet zo
vreemd.
Naar het zich laat aanzien bevond deze beemd zich aan de Lkje 1460I,nabij CdenwieZ
IsSl. Mogelijk ontleent hij zijn naam aan het feit dat hij gelegen was aan het
vlechtwerk dat de inlaat van de voonnalige watermolen van Calenwiel tegen a€kalvhg
beschermde.
Zie echter ook Creijven 1134I voor een andere betekenis van crut < 4t. cratii.
328. CRAENBRAECK, DIE

- een akker gelegen aan de Voert genaamd de Voertackeq Aert Coppen noordwaerts naast de gemeijnt
langs de straet ter Craenbraecke waart [GAT R288:37f-37@ (l541)]

De genoemde straat ter Craenbrake waart moet een straat geweest zijn die ongeveer in
het verlengde van de huidige Jan Aartestraat gelegen heeft en naar de Prhsenhoeven
liep (vermoedelijk het oostelijke deel van de huidige Hoogvensestraat). In de
wegenlegger van 1872 komt deze straat voor onder de naam Jan Aurten weg. De
Craenbraeck kan dus in de buurt van de huidige Prinsenhoeven gelegen hebben. Een
exacte lokalisatie is helaas aan de hand van de beschikbare gegevens niet mogelijk.
Voor de betekenis van craen zie 11291, maar er is nog een andere bijzondere
omstandigheid die niet mag worden veronachtzaamd. Bij het uitzanden van een (vlak!)
stuk akkerland bij een eeuwenoude eik genaamd Jan Aerte boomke werden in l841 a m
de regter zijde van den weg op Mmrgestet ter zijde van de nieuw gebouwde kazenze (de
zogenaamde Lancierskazerne, de latere Be&-fabriek en huidig Gemeentearchief)
enkele urnen gevonden van het zogenaamde Drakenstein-type, behorend tot de tweede
fase van de Hilversum-cultuur, terwijl een zeer dikke dtuurlaag de akker bedekte.=
Het is niet onmogelijk dat deze akker oorspronkelijk deel uibnaalre van de
Craenbraeck. Amgezien het Jan Aerte boomke op de hoek van de huidige Jan
Aartestraat en de Lanciersstraat stond, mogen we veronderstellen dat de Craenbraeck
gelegen was, hetzij westelijk van de Lanciersstraat tussen St. Josephstraat en
Hoogvensestraat, dan we1 oostelijk van de Lanciersstraat, tussen genoemde St.
Josephstraat en Havendijk (Piushaven). Hier moeten oorspronkelijk eveneens
bronstijdgrafheuvels hebben gelegen.
Bovendien is het mogelijk dat het eerste lid van de naam Craenbraeck een
samentrekking is van cruyen, een genitiefvorm bij mnl. cruye of craeye (> nnl. kmai). De
owgm. 6,die aan een ogm. i-2 beantwmrdt, (< idg. 9, in enkele gevallen ook aan een

27 Archief Bisdom ’s-Hertogenbasch, map Tilburg, charter van 5 februari 1334.
28 Zie ook Die Paekberch 1548bl.
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ogm. 6,vindt men in het MI. terug als 6.In het woord haui heeft zich uit de ogm. &
v66r j een klankcombinatie ontwikkeld, die men met recht een diphtong mag noemea
Echter, het l i j . erop dat dit niet altijd het geval was; de vorm cram duidt op een
jongere ontwikkeling uit een vorm cra (vgl. nh& &%e)
oudere vorm uit creye. (Zie
ook Dat Creyeven 11541.) Opvallend is dat mwel de Kraanbraak als het Kraaiven als
eerste lid het woord ha, ‘kraai’,hebben en dat op beide plaatsen bronstijdgraoleuvels
te vinden warea Nu laat zich de vraag stellen of er weEcht een causaal verband bestaat
tussen het woord kra (kraai) en de aanwezigheid van grafheavels.
++

129. CRANEBORCH, DIE

Cmnaberga (TW I, 577) van germ. hana- (m), ‘luaanvogel’, en berga- (m), ‘berg‘.
- een acker die craneborch in stertshoeve LGAT R267:lW (151711
- heide en weide in Sterts hoeve [GATR28936f-W,37P-37@ (W2)]
- een stuk erf in weide liggende groot ca.3%lopensaet genaamd de Cranenbmh ter p@atsegenaamd die
Hasselt [GATR29683f (USl)]
- de Cranenberch W37:lW (ISW)]
- de Cranenberch, een stuk saylants in de Stershoeve aen die Hasselt [R34o:l2v” (159411
- een parceel weijde groot een hopensaet offte genaemt de Cranenbergh, noort de gemeene heijde
fGAT R47k174P-175V” (171911
- WiUem de Beer cedit den k e n b e r g genaamd de Wrange aan Norbert Jan van Beurden p a 9 5

won1
. _-

Eveneens in de Oisterwijkse protocollen vermeld:
- lant den Cranenborch [OPR236A6V” (153111
- lant den Cranenberch in die Hasselt [OP R260:16v’’ (155611
- lant den Cranenberch [GATR266:3lP (l562)]

Voor plaatsbepaling Zie: Sterts Hoeve 1639 I.

130. CREIJENVEN, DAT
(Zie: Dat Creijven 1134 I.)
131. C R E W E ” S C H E ACKEXEN, DIE

(Ook Creijvens Acker)(spreek uit als: Kraaienvense Akkeren)

-

land in Creijvens Acker [GATR28o..l2r“ (1532)]
de Hogen acker in die CreijenvenscheAckeren [GATR285:W‘,lW (l538);R288:6@,56@ (Wl)]
de Wittenacker in Creijvens Acker [GATR288:32p (Wl)]
de Ruijsackers en het Lege Stucken aldaar [GATR289:25P (W2)]
de Wjsackers in Creijenvenscheackeren [GATR289:43P (1542)1
de Hoge acker, de Cruijsacker en het I&e Stuck in die- CreiJenvensche ackeren [GAT R291:W-9P

W441

de &-ijsacker

aldaar [GAT~ 2 9 1 : 9 (w)]
~ - ~
de Hogenacker aldaar [GATR291:W (W)]
het Leech Stuck aldaar [GATR291:9V“-lW,lOr‘-lW (W)]
land in de Creijenvensche ackeren [GATR294A#’(W7)]
2 stukken land in de Creijenvenscheackeren [GATR2W4lP (154711
- het W l a n d t in de Creijenvenscheackeren [GATR29k4P (W9)]
- de Hogen Acker in de Creijemrensche ackeren [GATR29SW (W9)]
- land groot ca.2 lopensaet in die CreijenvenscheAckeren [GATR2W4f (USl)]
-

Op de oudste kadasterkaart van 1832 wordt dit akkercomplex De fiaaivensche &IS
genoemd. Deze akkers waren mwel ten westen als ten oosten van de Kraaivenstraat
gelegen, op de oostelijke hew van het industrieterrein Het Kraaiven. De westelijke
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akkers lagen tussen de Creijenvensche struet 11331 en de Sloprijt 16201; de oostelijke
akkers strekten zich uit langs de oostzijde van de voornoemde straat. De naam geeft
weer aan dat deze akkers oorspronkelijk toebehoorden aan de reen- of buurtgenoten
van het Cwijven IW4 I.
132. CREIJENWNSCHE HEcI(EN, DAT
- bij de Hogen Acker in Creijenvensche Ackeren met alle recht van wegen door het Creijenvensche
Hecken over Peter Gherit Jan Maes Geenen en Peter Jan Winen em. [GAT R288:fjv" (Wl)]
133. CREUENVENSCHE STRAET,DIE
- stuck erff gheleghen aen die Hasselt in die Creivenstraet geheyten dat bossch [GAT R25825@ (BM)]
-

-

-

-

dat bosch ghelegen bij die creyvense straet [GAT R26314r" (1511]
in de Langen Acker [GAT R28o.W(1532)]
de Creijenvemchestraetin de Hasselt aan een waterlaat [GAT R281:10v"-llf7llf
(1533)]
land in de Hasselt in de Creijenvenschestraet[GAT R2&235@,36p (U35)]
het Gheloeckt in die Creijenvenschestraet[GAT R286:25v" (153911
land in de HasseltscheAckeren aan die Creijenvenschestraet [GAT R2863w (l5%)]
land in die Hasselt aan de Creijenvenschestraet[GAT R288:26P-2W7W,26@-27P(Wl)]
land in de Hasseltsche ackeren aan de Creijenvenschesimet [GAT R288:34P-34@,W(Wl)]
land aan die Creijenvenschestraet[GAT RZ89~-36@,371@-37V",37@-38r",46f'-46~''
(WZ)]
aan de Creijenvenschestraetin de HasseltscheAckeren [GAT R
2
%
m
(W3)]
land aan de Hamelt in de Creijenvenschestraet[GAT R293A9v"(W)]
land in die Creijenvenschestraet[GAT R2935Sf'-SS@ (154611
door die Crayvensestraattot aan de Hasseltse Capel piendklampen, Hoeven 4 (lnS)]
langs den Kerkpad die van daar op 't Crayven loopt en uitkomt bij het Armhuis aldaar, van daar ten
Westen, door de Cmyvensestraat, tot agter op de Werf van Adam van Riel aan den steenen Paal aldaar
piendklampen, Hoeven 6 (1778)J

Wanneer de percelen dicht bij de HarseZt 12511 liggen, spreekt men van de Creijenvenschestraet, anders van het Creijenven 1134 1. Wet begin van de Creijenvenschestraet, die
naar het Creijenven liep, lag in de Hasselt. De Creijenvenschestraet liep van de
noordwesthoek van het Hasseltplein noordwaarts, ongeveer langs de huidige
Kraaivenstraat, naar de PosteZstruet (nu IJpelareweg) I564 I. De straat was bochtiger en
slingerde meer dan de huidige straat.
134. CREUWN, DAT

(Ook geschreven: Dat Creijenven)(spreek Uit: Kraaiven).
Gewoonlijk neemt men aan dat de naam afkomstig is van germ. bq-on- (v), os. biju,
ohd. chriju, oe. miwe (> ne. mw), 'kraa? (TW I,576), vermoedelijk een onomatopee
(klanknabootsend woord), en germ. fanju- (n), 'moerassige plas' (TW I,1002). Het
NEW (770) geeft echter voor ven ook 'mort zandgrond'. Het woord bad is hogerop
verwant met de idg. wt. *ger (schor schreeuwen), dat ook aan de basis ligt van onze
woorden kraaien, (4
crueyen) en kemen.29
Nu is het bekend dat er ook in het Kraaiven grafheuvels gelegen hebben. Soms zijn om
grafheuvels wondere geruchten blijven hangen. Gebleken is dat deze overleveringen een
tijdsspanne van 3000 jaar of meer kunnen overbruggen en dat daarin, zij het zeer
makke, stemmen uit de bronstijd naklinken. Opgravingen hebben evenwel uitgewezen

29 kermmt, mnl. c m m a , met a > e wor r + comnant, mhd kmmen ('kermen', 'klagen,), oe. ciemuur ('een
sterk geluid Voortbrengen') < c e m , cierm ('krachtig geluid,). Vgl. os. kmm ('weeklacht') en gr. g h ,
lat. gmrio ('babbelen'), oiers. gar- ('mepen7),g h , gCiir ('schreeuw').

*

dat deze generatie op generatie doorgegeven verhalen op iets meer moeten berusten
dan alleen het vage besef dat de heuveltjes waarop zij betrekking hebben “nieten z q t de
n w , m a r van menschen handen ghemaeckf’ zijn, zoals de Coevorder predikant Johan
Picardt schreef in 1660. Evenals geruchten h e n ook toponiemen eeuwenlang
ogenschijnlijk vrijwel onveranderd blijven. Echter, mede als gevolg van morfologische
veranderingen in de taal kan de oorspronkelijke betekenis van een woord veranderen,
doordat de betekenis van een gelijkend woord op het eerste woord wordt overgedragen.
Daarnaast bestaat nog de hypothetische mogelijkheid dat het eerste lid van de naam
teruggaat op een idg. wt. *hiwaaruit
,
zich later o.a mnL ?ijs en ohd. hris, laag
~truikgewas~,
heeft ontwikkeld. De uitgang -e@) < germ. -In- < idg. -fn- diende om
van het znw. een stoffelijk adjectief (bnw.) te maken. Indien dit juist is, betekent dit dat
de naam zeer oud moet zijn, aangezien hij niet meedeed aan de ontwikkeling van de
idg. stemloze explosief k > oergerm. stemloze spirant b (x, steeds geschieven als h);
deze x verzwakte in het wgerm. steeds meer, vandaar h in de &ut
en later
verdwijning van de anlaut in hr (en hZ). Dit duidt er mijns inzienS op &it de naam reeds
stamt uit een v66r-germaanse, doch reeds indo-europese periode. De oorspronkelijke
betekenis van het Kraaven is dan zoveel als: ‘heide(ve1d) (ven) met laag struikgewas’.
Het woord is dan verwant aan de vorm kreiiel, waarvan men veronderstelt dat hij
teruggaat op lat. cruticuhm, een afleiding bij crafis, ‘rijshout’, oorspronkelijk
‘moerasbos, Wild struikgewas’, gewoonlijk op laag moerassig land.
Omstreeks 1300 v.Chr. komen vanuit Midden-Europa dragers van de Urnenveldenculu
ts zich in de Lage Landen vestigen, waar ze zich vermengen met de inheemse
bevolking. Het mag niet uitgesloten worden geacht dat zij reeds sprekers van een
Indoeuropees dialect waren. Dat de naam zich in deze oude vorm kon handhaven, geeft
tevens aan dat er een vrijwel ononderbroken bewoning in het betreffende gebied sinds
ten m h t e de midden-Bronstijd moet zijn geweest. Toch zijn de sporen van menselijke
aanwezigheid in dit gebied nog m’n 4ooo jaar ouder. Archeologisch onderzoek heeft
vele sporen en vuurstenen werktuigen opgeleverd die gebruikt werden voor de jacht op
klein wild en de visvangst, daterend uit de laatste fase van de Midden-Steentijd

30 De Umenveldencultuur 0 heeft meerdere eeuwen geduurd en ontwikkelde zich in het gebied van
de Zuidduitse Grafhemlcultuur, waar men de eerste sporen aantreft van de WR, als een reeks
indringende groepen, de zgn. Fr-m
(oa. Riep-groep, Mels-Rixheim-groep). Uit de
samensmelting tussen beide is dan vanaf de Halstatt A-periode (Ha A) de klassieke UVK ontstaan met
haar woegxte groepen, de Rijns-Zwitseise groep en de Nedermains-zwaabse groep. Als gevolg van nog
onbekende ooaaken kende de UVK een expansieve fase. Vanuit het gebied van de Rijns-Zwitserse
groep trokken bepadde groepen naar het westen en zuiden, terwijl andere stammen de Rijn afzakten
naar het noorden, waarbij een groep zich vestigde in een gebied begred door de Rijn in het noorden,
de Demer in het zuiden en de benedenloq van de Schelde in het westen tot Diisseldorf in het m e n
(maw.0.m. het gebied van het latere T-drie).
Belangrijke grafvelden van deze groep bevonden zich
0.a. te Tilburg, Goirle en Hilvarenbeek, die gekenmerkt worden door een originele synthese.van de UVKen inheemse elementen, zoals de gewoonte om boven de urn met crematieresten een grafheml op te
werpen omgeven door een randstructuuq daarnaast treft men in d e meeste Kempkhe grafvelden ook
langwerpige Ovate gceppektructu=n aan, de zgn. ‘langebedden’ met een minimale lengte van 30 m en
een gemiddelde breedte van 3,W m (type Goirle). Dit zijn geen grafmonumenten, maar ze worden
meestal gehterpreteerd als akkertjes van het type Hochdck-er, die in verband zouden staan met bepaalde
rituele gebruiken in de dodencultus: ze muden voedsel geleverd hebben dat gebruikt werd bij de
dodenmaaltijden. m e t , S.J. de, prehistorische kultrnen in het aciden der Iage landen, 2e hem. uitgave,
Amsterdam, 1979,blz. 455,467470).
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(Mesolithicum, ~5500v.Chr.)?' De vondsten in het Kraaiven behoren tot de groep van
het Zuidnederlands b o r e d mesolithicum van de zgn. microlithische dtuurprovincie,
vroeger aangeduid als het Tardenoisien. Deze groep wordt gekenmerkt door een grote
verrijking van het microlithischinstrumentarium. De aanwedgheid van een waterloop of
plas schijnt voor de dragers van deze d t u u r keuzebepalend te zijn geweest voor de
ligging van een woonplaats.32 Gezien de hoeveelheid artefacten die op het Kraaiven
gevonden zijn, moeten deze lieden hier ettelijke jaren vertoefd hebben.%
Hiermee behoort het Cmijenven ongetwijfeld tot de oudste, zo het niet het oudste nog
bestaande toponiem in Tilburg is.
-

-

-

-

-

-

-

craeijven [GAT R261:21P (UW)]
t creijven [GAT R262:18v" (Islo)]
dat creijven [GAT R26223f (UlO)]
t creyven [GAT R263:4f ,14p (UlO)]
aent creyven geheyten den h g e acker [GAT R263:W (Isll)]
stuck erffs eensdeels tot hoijen ende eensdeels tot weijen liggende sestalff lopemet ter stede gheheijten
aent creijenven [GAT R27k37P (UZl)]
achter dat Creijenven [GAT R279:W-5? (153111
aan de straat [GAT R279:13f (153111
in die Heijdsijde op het eind van het Creijenven aan de gemeijnt [GAT R27953r" (153111
achter dat Creijenven [GAT R280.4-P (1532)]
op het eind van het Creiienven aan de gemeijnt [GAT R280:7P (l532)]
een huis in het Creijenven aan de straat [GAT R280:8v",8@-9r" (l532)]
een stuk land de Hoge Weije aan de straat [GAT R280:17P (l532)]
een huis aan de straat [GAT R280:2ld'-22f (153211
land aan het Creijenven [GAT R280:23f (l532)]
een stuk land die Hoge Weije aan de straat [GAT R280:28f-28V" (1532)]
een huis aan de straat [GAT R280:35P-35@(1532)]
stuk land de Cruijsacker in dat Creijenven [GAT R280:44P(153211
een stuk land de Goennan after dat Creijenven [GAT R280:48fM (153211
een weiland in het Creijenven aan de straat [GAT R281:5f (1533)]
land in het Creijenven aan de straat [GAT R281:llf' (153311
land in het Creijemren [GAT R281:llvO,12P,l2v" (l533)]
de Hoge Weije in het Creijenven aan de straat [GAT R281:W (1533)]
de Lange acker in het Creijenven [GAT R281:39P-3W (U33)]
een huis aan de straat [GAT R281:@4Ov" (l.533)1
de Heijningen en de koetsenacker in het Creijkven aan de straat en een voetpad [GAT R2822P
(l535)l
&d &I het Creijenven aan de straat [GAT R282:56\P (15391
de acker van Postel in dat Ckeijenven aan de straat [GAT R283:W (l536)I
de Cruijsacker in het Creijenven [GAT R28369 (153611
land in het Creijenven aan de straat [GAT R28314vO (I%)]
huis in de Postelsche Hoeve in het Creijenven aan de gemeijnt [GAT R283l5P (US)]
huis in het Creijenven aan de straat [GAT R283:15? (1536)]
een huis in het Creijenven aan een waterlaat en de straat en een huis aan de straat [GAT R28W&O
(153fj)I
land in het Creijenven [GAT R283:27V"-28f (l536)I

31 Peeters, RM.,"et ondenoek van de Mesolithische kultuur te Tilburg', in: Histonkche Bijhagm, jrg. 2
(1971), no. 4, blz. 1-63.

32 Laet, SJ. de, a.w., blz. 131,136.
33 Peeters, RM., a.w., blz. 8 en 16.
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-

een huis in het Crejenven [GAT R28357&28f' (1536)]
- de Geeracker in het Creijenven [GAT R2tB31-P (1536)]
- de Hogenacker in het Creijenven [GAT R283:32f (1553611
- huis in het Creijenven aan de straat [GAT R283:33f (153611
- land in het Creijenven aan de straat [GAT Rzs3:34v",3%"',3%" (1536)]
- huis in de Postelsche Hoeve in het Creijenven [GAT R283:39vD (153611
- stuk land genaamd die Hoeven aent Creijenven [GAT R283:39V" (153611
- land in dat Creijenven [GAT R283:4WY49P(153611
- wiland aan het Creijenven aan de straat [GAT Rzs3:49P (153611
- land in het Creijenven [GAT Rzs3:49#' (153611
- de Heijningen en de Roetsenacker aant Creijenven aan de straat [GAT R2&357f (153611
- land aan het Creijenven aan de straat [GAT R284:W' (lS3'7)l
- huis in het Creijenven aan een waterlaat en de straat [GAT R284:33r" (1537)]
- huis en land in het Creijenven aan de straat [GAT R284:39v" (153711
- land in dat Creijevenae aan de straat [GAT R285:4P (1538);R286:W' (153911
- huis in het Creijenven aan de straat [GAT R286:l39 (1539)]
- land in het Creijenven aan de straat [GAT R286:14v" (15391
- huis aan het Creijenven aan de straat [GAT R286:27V" (1539)]
- huis in het Creijenven aan de straat [GAT m 4 l r " (1539)]
- land in het Creijenven [GAT R286:4lr" (153911
- huis in dat Creijenven aan de straat [GAT R28654I@(U39)]
- huis aan het Creijenven aan de straat [GAT R287:3*-32d'
(W)]
- heide in dat Creijenven aan gemeijnt en waterlaat [GAT R287:W (W)]
- erf met huisje genaamd Reijnenhmn in het Creijemn aan straat en waterlaat [GAT R287:4W (WO)]
- huis in dat Creijenven aan de Postelstmet [GAT R28752r'-52d',~42d' (W)]
- Huijben acker en de Bocht op het eind van het Creijenven aan de Postelstraet [GAT R28763f' (W)]
- huis aan het Creijenvenne aan de straat [GAT R28764r"&V",64v" (W)]
- huis aan het Creijenven [GAT R288:8P (l541)]
- huis aan het Creijenven aan de straat [GAT R288:56vD (Wrl)]
- huis aan dat Creijenven aan die Postelstraet [GAT R28856@-57P,57P (Wrl)]
- land tussen Creijenven en Stockhasselt [GAT R288:62p(l54l)l
- land in dat Creijenven aan de straat [GAT R289:3p (l542)]
- huis en land aan het Creijenven aan de straat [GAT R289UV"-l3P(l542)]
- huis aan het Creijenven aan de straat [GAT R2892lr" (W2)]
- land aan het Creijenven aan de straat [GAT R2892
:21-!2'2v"
(l542)]
- heiveld de Heijhoff achter het Creijenven aan de gemeijnt [GAT R289:36ro-36s,37P-37V",37V"-~P7
38P-38P746P4P(l542)I
- huis aan dat Creijenven aan de straat [GAT R28951-P (W2)]
- huis in het Creijenven aan de straat [GAT R2%25P-25PY45v" (l543)]
- land en mi& aan het einde van het Creijenven aan die Postekhestraet [GAT R290:49P49P (W3)]
- de Huijbenacker en de Gmtenacker aan het einde van het Creijenven aan die Postekhestmet [GAT
R2905W (l543)]
- hub, de Putacker, de Ruetsenacker, land en wide in dat Creijenven aan de straat [GAT R29k16r"-16-P
(154411
- land in het Creijenven [GAT R291:16vD-l7I@ ( W ) ]
- huis en land in het Creijenven [GAT R29k17P (W)]
- land in het Creijenven [GAT R291:17I@-l" (154411
- huis aan het Creijenven [GAT R2W5WM (l545)]
- land aan het Creijenven [GAT R2Q72f' (WS)]
- huis aan het Creijenven aan de straat [GAT R292TW'-8Of (l545)]
- land aan het Creijenven aan de straat [GAT R293239-24f (M)]
- huis in het Creijenven aan de straat [GAT R293569-57p (M)]
- land in het Creijenven aan de straat [GAT R293:8W(2x)(M)]
- 2 huizen in het Creijenven aan de straat [GAT R294:lf (154711
- land in het Creijenven [GAT R294:lr"-ltf (E4711
- land aan het Creijenven [GAT R294:26p (l547)]
- huis aan het Creijenven aan de straat [GAT R294:3lr" (154711

-

weide en heide in het Creijenven [GAT R295:8p,4lP41P (l549)]
- huis, hof, schuur en erfenis ter plaatse genaamd het Creijven [GAT R2%:3v"4P,4P (l.550)]
- huis, schuur, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende ter plaatse genaamd dat Creijenven
[GAT R296:21P-21P (USO)]
- huis, hof, schuur met de grond groot ca. 9 lopensaet gelegen ter plaatse genaamd 't Creijenven in de
Postelstmet en een stuk land genaamd die Bocht groot ca.5% lopensaet gelegen tegenover het huis en
hof aan de straat aldaar [GAT R2W6lr" (USl)]
- hub, hof, schuur met de gmnd en erfenis ter plaatse genaamd aen dat Creijvenven [GAT R296.70~''

(155111

- huis, hof, schuur met de gmnd en erfenis daaraan liggende ter plaatse genaamd 't Creijenven [GAT
R296mP-78P (l.551)J
- huis, hof, schuur, schaapskooi met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende ter
plaatse genaamd aan het Creijenven en een stuk land groot ca. 5 lopensaet [GAT R296:8lf,8hp (USl)]
- hub, hof, schuur met grond en erfenis groot ca. 16 lopensaet ter plaatse genaamd op het einde van het
Creijenven in die Postelsh-aet [GAT R2rn6P-6~'' (1552)]
- stuk erf groot een weinig meer of minder ongeveer dan 6 lopensaet ter plaatse genaamd Creijenven
[GAT R298:13P-l4f (U52)l
- aen 't Crepven in de Vennen [GAT R361:173@ (164811
- acker den alleman aan 't Creyven [GAT R892 fol. 9 O f (1661)l
- perceei akkerland en bos aan het Kraaiven [GAT, Rechterlijk archief R97, ongefol. blz. 89 (1736)l
- akker aan het Kraaiven [GAT, Rechterlijk archief R97,ongefol. blz 89 (1736)]
- een half huis met hof aan het Kraaiven [GAT, Rechterlijk archief R97, ongefol. blz. 89 (1736)l
- een dubbel huis met schop, hof en aangelag aan het Kraaiven [GAT, Rechterlijk archief R97, ongefol.
blz. 89 (1736)J
- zuidwaarts door den pad en alr%erspoorwe& uitkomt in 't Crayven Fiendklampen, Heikant 1(1778)l
- langs den voetpad genaamt den Hasseltsen pad, langs welken pad men reent tot aan den steenen Paal,
staande aan dien pad agter Adam van Riel in 't Crayven Wiendklampen, Hoeven 4 (17791
- door de straat van 't Crayven tot dat men komt aan 't Armhuis aldaar, van waar men, ten Noorden,
reent langs den Kerkpad, die van daar door den Akker loopt op de Stokhasselt Fiendklampen, Hoeven
5 (177811
- langs den Kerkpad die van daa? op 't Crayven loopt en uitkomt bij het Armhuis aldaar, van daar ten
Westen, door de Crayvenwtraat, tot agter op de Werf van Adam van Riel aan den steenen Paal aldaar
Fiendklampen, Hoeven 6 (1778)l
- ackerland ter plaatse de Hasselt aan 't Cxaijven [GAT R490:37@ (1792)l
- de helft aan den westenkant van een parceel b w h groot int geheel vijff Loopn geleegen als voor ter
plaata het Craijven aldaar rondsom in de gemeene heijde [GAT R493A37P (1802)]
- de helft aan den oostenkant, in een parceel bosch, groot vijff Loop" ter plaatze het Craijven aldaar ronds
om in de gemeen heijde [GAT R4B14lf (1802)]
- huijs en hoff, groot veertig roeden gelegen ter plaatze het Craijven, west de gemeen straat [GAT
R49'3142P (1802)J
- item een parceel akkerland groot twee en een halff lopemen aan het Cqven, west de straat [GAT
R494:W (1805)]
- in de straat genaamd 't Craayven onder de Wdk de Hasselt [GAT R46269 (l811)]

Op de kaart van D. Zjnen uit 1760 vinden we het naye Ven. Dit is het voormalige
Kraaiven, het huidige Industrieterreia Het lag ten westen van de Kraaivenstraat, die
vanaf het Hasseltplein in noordelijke rich@ loopt (iets ten westen van de voormalige
Kraabenschestraat [Creijenvensche strat I133I]). Het Creijven liep verder noordwaarts
door en eindigde bij de Postekchestrat 15641 (nu het doodlopende stuk van de
Dpelareweg).
In een Bosch protocol uit 1429 wordt dit gebied aaugeduidt als dat Creyenvelt [BP
RllW2331''l.

34 D.wz de Stokhasseltsestraat.
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(Oudere) vermeldingen in de Oisterwijkse protomllex

- aent creyven [OP RlM118 (1423);Rl456vo (1426)l
- ter stede geheyten dat uqenvenne [OP Rl4954#’(142+)]
- aen dat Creijeven land die hoeve van Postel [OP Rl5&34f (1437)]
- aent Creijeven [OP RlS4:25f (14441
- ter stede geheyten dat Chyven in de goermansacker [OP Rl56:38f (144611
- die heyninge en den roetsen acker aent Rrepwen [OP Rl60:Bf (1452)]
- aent creijeven [OP Rl6k27f (1453)]
- aent creijeven den eijckacker [OP Rl63:2W (1455)l
- aent creijeven dat leegh stuck land [OP Rl&25f (1455)]
- aent creijeven die poaitelsche hoeve aen creijevensche straet [OP Rl6325f (14591
- lant aent creijeven in Jam roden hoeve [OP Rl64:9f (145611
- gruenstraet aen lant dat creijeven [OP Rl895-P (1483)l
- aent Creijeven [OP R25348f (1549);R26LSlf (155’7)]

135. CREJJVENS ACKER

(Zie: Die CreijenvenscheAckren I131I .)

136. CROMMEN ACKER, DIE

- aan de Vlasstraet aan de gemeijn k e r c k h [GATR280:41#’-42f (1532)]

Born, mnl crorn, crornp, een zuiver westgerm. woord, betekent ‘gebogen’. Gewoonlijk
duidt deze aanduiding op de vorm van een van de perceelscheidingen.
De Wasstmet 16951 liep langs de Bedbuer 1161, vanaf de huidige Ehnstraat naar de
HentuZ 1265I , en heette in 1832 de Boomstraat. De hier genoemde Kerckwech I419[ ,
ook we1 Hoaensche Kerckwech 13501 genoemd, is de huidige Boomstraat. Deze akker
lag vermoedelijk in of aan een bocht in de straat.
137. CROMMENACIEIER, DIE

- in de Heijdsijde [GAT R28244#’-45f (1535);R292:53@-54P (WS)]
Deze akker moet ergens in het noorden van de Stockhasselt gelegen hebben, helaas is
onduidelijk waar. Uit een vermelding in de Oisterwijkse schepenprotocollen echter
wordt om ietwat meer duidelijk omtrent de l o d e :
- lant den Crommenaeker in locum dictum des Roiien hoeve [OP Rl46AS#’ (142911

138. CROMPTE, DIE

- akker in de Hasselt aan de Laughstmet in die sloprijt [GATR295:13P-13@ (l549)]

Crompte is een gesubstantiveerd adjectief. Deze akker lag naar het zich laat aanzien
aan de noordzijde van de Lmghstraet I443I,tussen deze straat en de Sloprijt 1620I.
139. CROMSTRAET, DIE

- bij het Hoelven in de Heijdsijde [GATR279:Wf (1531)]
- in die Heydtsijde aan die Cromstraet [GAT=8@
(Vi331
- die Cromstraet in die Stockhasselt [GATR284:9r“ (15371
- stuk erf in land, heide en weide aan het einde van de Stockhasseltschestraetaan die Cromstraet [GAT
R28654v”,Sf (l539)]
- een huis, hof en erf‘in de Heijdsijde aau het eind van de Stockhasseltin die Cromstraet [GATR288:56f
(l541)l
- in
die Heijdsijde in die gemeijn straet die Cromstraet [GATR288:62P,64v” (l541)]
- in die Stockhasselt [GATR29051#’ (l543)]
- in die Heijdsijde in die Cromstraet [GATR292:8@,W-98(WS)]
‘
- in de Heijdsijde buiten de Dreijboem die gemeijn straet een zijde, de gemeijnt van Tiiborch ander zijde
en die gemeijn straet genaamd die Cromstraet ander einde [GATR293:8Or“~(l546)l
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-

aan die Heijdsijde bij de Heijdsijdsche Dreijboem in die Cromstraet [GAT R295:35@ (W9)]
- huis en hof met de grond hem toebehorende gelegen aan het Hoolven op het eind van die Stockhasselt
die Cromstraet aldaer ander einde [GAT R296%? (1550)l
- stukje erf groot ca 42 d e n of m groot en klein als dat gelegen en afgepaald is ter plaatse genaamd die
Heijdsijde in die Cromstraet [GAT R2W.l2d' (USl)]
- een parceel wide groot twee loopnter plaalze in de Cromstraet [GAT R493:WW (1802)]
- een parceel aekerland groot vier L.a$ ter plaatze de Cromstraat [GAT R493:14Zv" (1802)]

Tot voor de stadsuitbreiding in Noord liep de Kromstraat van de Stokhasseltstraat naar
het Moleneind, de huidige Lebarstraat (kaart van 1960, al deze straten zijn nu
verdwenen). De KroIilstraat begon ongeveer op de plaats waar nu Dirigentenlaan en
het Hoolven 13761.
Stokhasseltlaan bijeenkomen. Daar lag vroeger een branVandaar liep de Kromstraat naar de huidige krnising Leharstraat-Stxausslaan.Om deze
reden wordt de Cromstraet in de oude stukken opgegeven als liggende in de
Stockhasselt 1642I en die Heijhijde 1274 I. Op de kadasterkaart van 1832 heet deze
straat Net fiomstraaije, terwijl het gebied tussen Hei Einde, Mole Einde en fiomstra@e
op dezelfde kaart eveneens de benaming De fiom Straat draagt.
De M~III
is al oud en komt reeds voor in de Oisterwijkse protocollenf
-

-

Cromstraet [OP R l e 2 5 f (1433); Rl4%6f (1435)l
Loesbosch bij den Cromstraet [OP Rl49:lhP (143!5)]
land dat stuck aen die mmstmet aen die Cromstraet [OP R35214? (1440)]
die Cromstraet aan die Loesberch [OP RlS6:308' (144611
Cromstraet aen die Loesbosch [OP Ru)8:3v"(1504); R225A2r'' (1521)]

140. CRUIJSACBXR, DIE

- in dat Creijenven [GAT R280:44r" (1532);R283:6p (153611
- in de Creijenvensche ackeren [GAT R291:8v'-%",%"-9v",9?
- in Creijenvensche ackeren [GAT R295:4? (l549)]

(154411

Dit toponiem kan op twee manieren verklaard worden.
0 Of hij was gelegen op de kruising van twee wegen of paden, do& in dat geval zou in
de stukken aangegeven zijn geweest dat aan een zijde en/of einde een straat gelopen
had. Dit is geen enkele maal het gevd
0 Of bij deze akker heeft mogelijk een kruis (menkruis?) gestaan. Dat dit soort
kruisen ook in Tiburg geplaatst werden, moge blijken uit een menbrief [GAT R284:los
stuk bij 6op (153711, waarh als een van de eken voor de zoen wordt gesteld:
item e a ijseren cruijs te setten en te rechten ter plaetse daar de do& ajlijvig
gemaect was en dit cruijs van de maarte en d e l als in de manier als het m i j s
dat staat tusschen Goerle en Riel.
In een andere menbrief [GAT R280:11? (1532)l wordt gesteld:
(...) en& oflparhje van&r dboder sijden een cruijs &e& maecken ter memorijen vander
doode soe sullen sij dat mogen richten op @meijnsfm?t en& dieen commer van t
ghemeen weege sal hij misdadighe aj.7 doen sonder parhje costen (...)
Helaas is niet aangegeven waar de doodslag in deze gevallen plaatsgevonden heeft.
Voor deze laatste verklaring spreekt het feit dat in een Bosch schepenprotocol wordt
gesproken van:
- aen dat CNF int Creijenven pP1180:89 (1394)l.

Helaas is niet nader aangegeven waar exact in het Creijenven dit kruis gestaan heeft.
Ook is het mogelijk dat het hier om een hagellavis gaat dat het akkercomplex van het
Creijenven tegen hageldude of blikseminslag moest beschermen. Overigens gaat het in
bovenstaande vermeldingen om meer dan ten akker met dezelfde naam die naast
elkaar gelegen zija
192

141. CRUWSACKER, DIE

- in de &hi@

[GAT R279:&"-9P (lS31)]

Deze akker heeft mogelijk in de nabijheid van het Hugelmijs 1245I gelegen.
(Zie ook I140I .)

142. CRUIJ§§TRAET, DIE

- op die Cruijsstraet after den Hovel [GAT R283:W (153611
- after den Hovel, naast Ariaen Crillaerts en Aert van Loet [GAT R2&k46P (lS37)]
- achter den Hovel aen die Cruijsstraet een einde en de gemeijn Heerbaen ander zijde [GAT R285:21P
(153811
- land het Hovelbochtken aan die Cruijsstraet [GAT -54
(1539)]
- bij Ariaen Crillaerts en Aert van Vessem after den Hovel [GAT R2tEkSSf (U39)]
- een stuk miland aan die Cruijsstraet (zonder verdere aanduiding) [GAT R2J36xXP-66~
(3539)l
'
- after de Hovel op die Cr~ijsstraet[GAT R28&48@ (U41);R2!N5%",56~(1543)l
- een stuk land tussen Cruijsstraet en Voertstraet [GAT R29k3P (l544);R292&s blad bij 27P (WS)]
- op de Cruijsstraet omtrent die Voentraet [GAT R293:ShP (W6)]
- op die Cruijsstraet achter de Hoevel [GAT R29546P-46~''(1549)]
- tussen die Molenstraet en die Cruijsstraet naast die Molenstraet [GAT R29546P-46@ (1549)]
- zekere onderpanden gelegen te Tilborg aan den Hoevel en achter den Howel op die Cruijsstraet [GAT
IU2P-22P (USl)]

Oisterwijkse protocollen:

-

die cruysstraet bij dat voertveken [OP RlSSW (144511
aendie cmystraet bijden hovel van tilborch bij molenwech en huJlsmanslant[OP RlST8P (1449)l
optie cruysstraet bijden hovel van tilborch [OP Rl6026P (1452)]
land in die cruusstraet aen den cruwtraet [OP Rl62ASf' (1454)]
cruijsstmte achter de hoevel [OP R260:lW (l556)]

Overige bronnen:

- Item habet investitus decimam in manso suo, hoc est in de Huevelbocht by de Crupsstraet. Item inden
Moerenberch [AAT bundel Tilburg I, no. 3 (UCn)]
- Item habet investus decimam in manso suo hoc est in de Bocht by de Cruysstraet Item in den
Moerenborch. Item noch in de Streep. Item noch drie lopensaet in den Lovenacker [AAT bundel Tilburg
I, no. 3 (152711

Een aanduiding 'Cruijsstraet' is geen echte straatnaam, maar geeft aan dat de bedoelde
straat een andere (ongeveer) haaks kruist. Zoeken we achter de Heuvel, dan doet de
naam Crillueits en van Loet of van Vessem in eerste instantie vermoeden, dat hier de
huidige Juliana van Stolbergstraat is bedoeld. De toevoegbg 'Heerbaan7[GAT R285:21P
(1538)] (dit is df de St. Josephstraat, de oude heerbaan naar Oisterwijk, df de Piusstraat,
de heerbaan naar Goirle, df de Enschotsestraat, de heerbaan naar Enschot en
's-Hertogenbosch) en de toevoegbg 'Molenstraetke' (Tivolistraat en het stuk tussen de
Heuvel en de Tivolistraat-St. Josephstraat, in de volksmond Grte Heuvel genaamd,
deze liep naar de oliemolen op Enthoven), geven echter duidelijk aan dat met de
Cruijsstruet achter de Home1 de huidige Hoogvensestraat bedoeld is, die de
Domkentruet ll5Sl (Lanuersstraat) loodrecht kruist. Ook hier hadden Aert van
Vessem en Adriaen Cdherts gronden. Deze Crillaerts b e a t een herberg, ongeveer
waar nu Magazijn van den Brekel aan de Juliana van Stolbergstraat gevestigd is,
genaamd Inden Vos en& Cruen 1314I.
Met de 'm~lenstraethe~kan echter ook de Lovensestraat bedoeld zijn, die de
Enschotsestraat haaks kruist, en die naar de Velfhovensche moelen 16751 liep. Een
vermelding uit 1621doet echter de Lovensestraat vermoeden:
- den hovelbocht aende Cruijsstraet met holen en grachten p
no. 327, blz. 137 (162111

t 18 loopen saet [AAT bundel Tilburg III,
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We moeten conduderen dat er achter, d.w.z. ten oosten van, de Heuvel twee
Cruijssimten waren, die niet altijd even duidelijk onderscheiden kunnen wordea
Zie ook Dat hovelbochtken 1382I.
143. CRUIJSWECH, DE ACETERSTE
(Zie ook De Vom& czuijswch I144 I en Die Cmijswegen I1451 .)
- in de Schijve aan de Achterste Cru&wech [GAT R29k3lP-319 (W)]
- land genaamd de We& in die %hi&
aan die Werft tussen een waterlaat genaamd de Werft en een
gemeijn akkemech genaamd die Achterste Cruijswech [GAT R2Q4*-4w

(WS)]

Een Cruijswech is een straat die een andere straat praktisch loodrecht kruist. Gezien de
tekst van beide geciteerde akten lag de Achterste Cruijswech in de &hi# 16101,
noordoostelijk van de Berckdijck 122 I. Op de kaart van Zijnen en op de kadasterkaart
van 1832 kruisen de huidige Korenbloemstraat en de huidige Diepenstraat
respectievelijk het verlengde van de huidige Meektraat en Akkerstraat. Gezien vanuit
de Berkdijk is de Vorste Cmijswech 11441 dan de Korenbloemstraat en de Achterste
Cruijswech de Diepenstraat. De Achterste Cruijswech lag ook aan de We@ 17131 en
het meest voor de hand liggende is dan dat dit de Diepenstraat is en het verlengde
daarvan, de De Regenboogstraat.
Vermoedelijk is ook in de volgende vermelding sprake van de= straat:
- leengoed in de Schijve aen den Cruijswech, H van Breda,H van Boxtel [GAT R351:719 (la)]

gebaseerd op het gegeven dat beide leenhoven een gedeeld leengoed bezaten in de
Schijve in de directe omgevhg van de Corvelsche Moelen 1122 I.
144. CRWSWECH, DE VORSTE
(Zie ook De Achterste Cmijswech I143 I,en Die Cruijswegen I145 I.)

- die vorsten cruijswegh [GAT R
2
&
k
m
- huis in de Berckdijck aan die Prhthage tussen de gemeijn straet en de Vorste Cruijswech [GAT
R280:37P (U32)]=
- stede aan die Printhage met een akker op de Vorste Cruijswech [GAT R28klos blad bij 2p (1533)]
- akker genaamd Nijewenlandt in die Schijve bij de Vorste Cruijswech [GAT R28k23f (1533)]
- land genaamd de Weeckenacker in die Schijve bij de Vorste C r u i j h [GAT R28k34v"(U33)]
- huis in de Berckdijck tussen deze straat en de Vorste Cruijswech [GAT R2893r"-3@ (W2)]
- land opten Vorsten Cruijswech in die Schijve een zijde en einde [GAT R290:4hp43f (1543);R29k4*

(154411
- de Rijacker in die Schijve op de Vorste Cruijswech tussen deze weg en een akker aan de We& en de
Achterste Cruijswech [GAT 1329234*-4w (WS)]
- land in die Schijve op de Vorste Cruijswech [GAT R2Wl3f-139 (l547)]
- huis, hof, schuur, schop, schaapkooi met de p n d en erfenis ter plaatse genaamd Berckdijck, een
gebuur akkerweg genaamd de Vorste Cruijswech een einde, die gemeijn straet ander einde [GAT
R2%.4W (USl)]

De 'Vorste Cruijswech in die Schijve, wordt vaak gelijktijdig genoemd met goederen in
de Berckdjck 122 I. Met de Vorste Cruijswech wordt de Korenbloemstraat bedoeld.
145. CRUIJSWEGEN, DIE

(Zie ook De Achterste Cruijswech I143 I, en De Vorste Cmijswech I144 I.)

- in de Schijve bij de Berckdijck [GAT R2W.48&4*

(WS)]

35 Met de gemeijn straet is hier de huidige Berkdijksestraat bedoeld
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In de Schijf, oostelijk van de Berkdijk en noordelijk van het Korvelplein, kruiste de
huidige Korenbloemstraat de Van Dijckstraat (verlengde van de Jan Steenstraat/Meelstraat) en de Ruysdaelstraat (verlengde van de Akkerstraat). Ook de Diepenstraat
kruist beide straten. a w e 1 Korenbloemstraat als Diepenstraat zijn de bewuste
Cruzjswegen, want de Meelstraat en de Akkerstraat lagen in de streek de We&. Gezien
vanuit de Berkdijk kloppen dan de aanduidingen Vorste en Achterste.

agmentkaat van ‘Cowell’ door Diederik Zijnen (1759). Rechtsonder de ‘Corvelsche
Moelen’.
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146. DAL, HET

Van germ. &la- (n),

= dal (TW I,255).
- bij een waterlaat de Werft [GAT R290:3f-3v" (W3)]

De naam van twee akkers in de Schiif I610I gelegen in de bmrt van de Rijt in de bocht
van de Werft17131.
147. DALZM
De naam kan gevormd zijn uit:
germ. M a - (n), 'dal', en germ. haima- (n), 'woonplaats' ('IW 4256), en betekent
dan: 'woonplaats in het dal';
0 maar ook uit germ. dahun,datief meervoud bij dah- (n)(TW 4256): 'in het dal'.
Een mogelijke andere herkomst willen wij verderop nog behandelen.

- dalem [GAT R
2
6
1
:
W(UO9);R263:llv" (Fill)]
- dalem aen die ghemeijne leij [GAT R263:16vO (l511)I
- dalem [GAT R26Q:7f (Ulz)]
- Dalem [GAT R278:W (l530)]
- den p t e n beempt Dalem [GAT R278:32f (Sa)]
- een beemd in Dalem aan de landscheiding [GAT
- beemden aan de h g e n sloet en aan de Heijningen [GAT R279:39f-3ppt14p(1531)]
- beemden aan de hgensloet, de Leije en de Heijningen [GAT R279~53f(153111
- beemd in Dalem [GAT R280:34f (153211
- beemd in Dalem aan tslangen sloet [GAT R281:4? (153311
- beemd in Dalem aan Wouwenbroek [GAT R
2
8
1
:
W(l533)]
- beemd in Dalem [GAT R281:lOV" (l533)l
- beemd in Dalem [GAT R281:2hp-231a (353311
- beemd in Dalem aan de landscheiding [GAT R282:l.P (l535)]
- beemd in Dalem aan shgensloet [GAT R282:21vO-22f (l535)]
- beemd in Dalem [GAT R283:3op (153611
- beemd in Dalem naast de abt van Tonged0 [GAT R2&k4f (l.537)]
- beemd in Dalem aan slangensloet [GAT R284:24f (1537)l
- beemd in Dalem aan die Leije [GAT R284:25vO (1537)]
- beemd in Dalem aan die landscheiding [GAT R284:25~+'(l537)]
- beemd in Dalem aan de landscheiding [GAT R285:W (#%)I
- in Dalem in het Broeck van Heusden [GAT R285:36@ (2x) (E%)]
- beemd in Dalem aan de Wouwenbroecksloet [GAT R286:W (153911
- beemd in Dalem aan dat Wouwenbroeck w
:
2
4
r
"
(lS39)]
- beemd in Dalem tussen landscheidingen Leije [GAT R286:31vO (153911
- beemd in Dalem aan tslangensloet [GAT R286:62vD (l539)]
- beemd in Dalem aan Wouwenbroeck [GAT R287:lOP (l539)]
- beemd in Dalem in het Broeck van Riel [GAT R28245f (WO)]
- beemd in Dalem aan de Wouwenbroecksloet [GAT R28757P (WO)]
- beemd in Dalem aan slangensloet [GAT -29f'
(Wl)]
- beemd in Dalem [GAT R2;88::65%67P (Wl)]
- beemd in Dalem aan die Leije [GAT R2894P (W2)]
- beemd in Dalem aan de Landscheiding [GAT R28926f-W (154211
- beemd in Dalem [GAT R291:3Of (154411
- beemd in Dalem aan het Dalems Gat aan die Leije [GAT R29t41vO ( W ) ]
- beemd in Dalem in het Broeck van Huesden [GAT R29158P (154411
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(153111

-

beemd in Dalem aan de Landscheiding [GAT R2925p-53f (W5)]
beemd in Dalem aan de landscheiding en de Leije [GAT R 2 9 2 S f (l.54511
beemden in Dalem [GAT R292:65vo-66vo (W5)]
beemd in Dalem [GAT R292:66v"-67r",6W-68f (l545)]
beemd in Dalem aan het Wouwenbrc#ck [GAT R29.68f (WS)]
beemd op het eind van Dalem in de Bloeck [GAT R295:13~'-14f (l545)]
2 stukken beemd samen groot 9 lopensaet 1 vierdevaetsaet en Y roede ter plaatse genaamd in Dalem
[GAT R2W.W (l552)]
- eenen hoijbeemt int geheel twaelff lopensaten ter plaetse genaemt in den Dalem [GAT R367:2Gm

(lfW1
- een
perceel moer en uitgestoken putten

in de Dalem [GAT, Rechterlijk archie€ R79, ongefol. blz. 89

(173611

- Item een perceel uijtgestoken putten groot twee Lopensaaten aan den Dalem bij het Santdijmken aldaar
oost de Leij en noord het Santdijcken [GAT R48kl9-W' (1774)]
- een parceel torfveld of heijbodem gelegen alhier nabij den Dalem groot circa twee lopemten [GAT
R493:*4lf
(1800)]
- de helft in twee lopematen torfveld gelegen in Den Dalem alhier [GAT R 4 9 3 3 9 f 4 e (18OO)]
- een parceel turfveld groot zeeve loopensaten ter plaatze aldaar genaamd den Dalem oost de Leij west de
Landscheiding [GAT R493:14Of (1802)]
- Item een parceel torfveld groot een lopens of 8ta ter plaatse den Dalem [GAT R49457v" (180611
- een parceel torfveld groot 3 lopn in Den Dalem [GAT R494:109@ (1808)]
- une pi& de p& marhgeux ou champs d'ou on tire des tourbes au Dalem [GAT R46758,59 (1811)]

Vermeld als den Dalem op de kaart van Zijnen (1760) en als Den Dalum op de
kadasterkaart van 1832. Het toponiem Dalem bestaat nog steeds en komt als Dalum
voor op de Topografische kaart 50E ((Gilze), *4O59' OL. en 51"35' N.B.). Het is een
weidegebied eertijds begrensd door de Lanakcheiding I427 I in het westen, de Donge in
oosten, Maesdijck 14781 in het zuiden en de Elf Bunderdijk in het noorden. De
zuidgrens wordt nu gevormd door de spoor@ TilbureBreda. V66r de 16e eeuw
strekte het zich zelfs uit tot aan Klein-Tilburg, mals uit de Oisterwijkse protocollen
blijkt.
Het is een heel oude naam zoals ook blijkt uit de zocven genoemde protocollea De
oudste vermeldiug die Wij kennen, dateert van 1418 [OP Rl43W7: t Broec geheijten
Dalem. Eveneens in 1418 [R143:9pl: in D&m in die Zjer BuendeG in 1435: [OP
Rl49:41pl: aan de Nuwelijnschedijck; en in 1433 [OP ~ l & 4 p l : aan het Houtlaer. De
Nuwelijnschedijck I572 I en het Houtlaer 1280I waren in Klein-Tilbwg gelegen. In de
zestiende eeuw bezaten vele Tilbwgers daar beemden en hooilanden.
Overige vermeldingen in de Oisterwijkse protocollex

- pratum in Dalem [OP RlM9f (1423)l
- beempt Dalem in locum dictum Dalem [OP Rl4527f (1426)]
- Jam beempt in Dalem after dloe neven gheryts bonten heyninge aen die nuwelijjnschendijck [OP
Rl49:31v" (143511
- beempt in die twee buender in Dalem [OP Rl5329@ (1443)]
- beempt Dalem [OP RWkllP (1444)]
- des spmnckembeempt in Dalem [OP Rl55A96' (144511
- der hasselaerbeempt in Dalem [OP Rl5627f (144611
- beempt in Hubrechts Dalem [R157:2@ (1449);Rl58W (145011
- in Dalem in die twee boender aenden maygraft [Rl6&3f (145311
- sbonten groet hephge Mer Dalem [OP Rl63:lW (145511
- in Dalem in der vrouwenbeempt [Rl63:2hp (1455); RlM7v"(1456)]
- beempt in Daelhem streckende vander maijgraft tot den landen van breda totter heyningen aldaer
p65:2x'' (1457)]
- beempt in den Daalem [OP R254:35v"(l550)]

Omstreeks 1350 huwde Beatrix, bastaarddochter van Wdem van Duvenvoorde,
bijgenaamd Snickerieme, heer van Oosterhout en Dongen, met Roelof van Dalem,
baljuw van Zuid-Holland, uit het geslacht Van der Lede waaruit ook het geslacht Van
Arkel is voortgekomen. Op haar huwelijksdag verkreeg ze de heedijhdzeid Dongen van
haar vader. Waarschijnlijk nu is het Tilburgse Dalem vernoemd naar deze heer en is de
naam afkomstig van het Zuidhollandse Dalem bij Gorinchem.
Kadastraall.832 sectie F 707-835.

148. DALEMSE GAT, RET
- in Dalem aan de Leije [GAT R291:41@ (W)]
De Leije is hier de Donge v66r de samenvloeiing met de Lm&cheiding I427I. Volgens
Merckelbach moet er een watermolen gelegen hebben aan de Leije in het noorden van
Ddem 11471 tegen die Elf Buender 11791, die echter in de 16e eeuw, na-de opkomst
van de windmolens, reeds lang verdwenen was? Dit vermoeden lijkt bovendien
bevestigd te worden door de in de onmiddeajke nabijheid gelegen toponiemen Die
Hoge Brugge 13521, W&ckstmet
17161 en &t Wouwenbmeck(s1oet) 1727, 7281. De
naam van het toponiem zelf lijkt daar eveneens op te duidesx het bewuste gat kan een
wijer of molenwiel geweest zijn.
149. DAMEN ACKEX, DIE
- in de Berclcdijck buiten de Dreij3oem een klein stukje land van 34 roeden [GAT R28&52@
- aan de Berckdijl? [GAT R289:44P-Q@(154211
De naam beteke& akker van Daem, een roepnaam voor Adam.

(u41)]

150. DANEEWTRAET, DIE
Wordt in 1444, [R m:llS] al vernoemd ah 'bij die Hasselt'. Ook in het daaropvolgend
decennium wordt de Daneeklraet enkele malen vermeld:
- in die Daneelstraet [OP Rl635" (1455)]
- die middelsten ijnde aen die Danielstraet after die hasselt [OP Rl63:16@ (145511
- aen die Daneelstraet [OP Rl&klSf (1456)]

In de Tilburgse protocollex
- in Sterts Hoeve [GAT R289:w (l542)]
Stem Home 1640I lag tussen Dongenseweg, Langstraat en Hasseltpleh. Misschien is
met de Daneelstraet we1 de Langhstraet 14431 bedoeld. De straat is genoemd naar een
DaniEl, maar welke?

l51. DAVOERT
Davoert is door contractie van het lidwoord met de eigenaam ontstaan uit De Avoert.

- weiland en heide in de Enschotse ackeren aan de Heerbaan [GAT R284:Bf' (l537)]
- beemd op die Zwartrijt [GAT R286:los blad bij 64f'(U39)]
- beemd op die Zwartrijt, waar een waterlaat middendoor loopt, genaamd de Zwartrijt [GAT
R289:8f'-W (154211

1 Merckelbach van Enkhuizen, L,'Stichting der Heerlijkheid Dongen', in:De Oranjeboom, dl. I (l948), blz
141.

2 Dit is niet dezelfde akker.
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- bij de Broeckstraet [GAT R291:W (W)]
- stuck erffs tot weye genaemt die Amirt [GAT R3409f-9v"(159411
Met de Heerbaan is beslist de Oisterwijksebaan bedoeld, gezien de aanduidjng
Broec&aet
1791. Daarmee vervalt de mogelijkheid dat de Enschotsebaan en de
Pelgromsweg hier bedoeld zijn met de Heerbaen.
De naam 'Avoert' (voort door de Aa, letter@ de voort door het stromend water)
duidt op een doorwaadbare plaats (in de Zwartrijt). Dit toponiem is eigenlijk een
generieke naam; iedere voorde door een beekje of klein riviertje was in feite een
Avoort (vgl. ook de 'Aesvoert' in Riel).
Het is niet de naam van B6n enkele beemd, maar van meerdere beemden, gelegen aan
weerszijden van de Zwartrijt. Davoert moet gezocht worden tussen de Oisterwijksebaan
en de Broekstraat, aan beide zijden van de Zwartrijt.
Vermeld in de Oisterwijkse protocollen als:
- land ter Avoert in Enschit [OP Rl435"' (142111
- beempt die Avoert daer die Swartrijt doer loept aen heistraet en die gemep s&t
Rl42los blad 1Od' (1430)]
- erf d'Avoert op die Zwartrijt Tiiborch [OP Rl66:lS (145S)I

Tilborch [OP

152. DEENIUZNS ACKFX

- in de Hassellsche ackeren [GAT R288:Xif-26p (Wl)]

De naam betekent: akker van Deenke, verkleinwoord voor Denijs, roepnaam voor
DionysiuS.
De Hasselt Ackwn 1253I lagen ten noorden van de Hasseltschestraet 1254I.
153. D E W S ACKER

- in Laven Ackeren [GAT R289:lOf-lop (1542)]

De exacte locatie is onbekend. Voor verklaring zie: Deenkns A c k r 11521.
154. DIJCKACKER, DIE
- in de Schijve aan Willemsdijck bij een waterlaat [GAT R288:W (Wl)]
- een stuck lants II lopenst IX royen ende een vierdeel royes ter plaelsche geheyten inde schijve bijden
dyckacker [GAT R
3
0
7
5
8
v
'
5
w
(1561)l

De betekenis is: akker aan een dijck (= weg). Deze akker moet gelegen hebben op de
hoek van de huidige Keldermansstraat en de Pijlijserstraat, ten zuiden van het Pieter
Postplein.
155. DIRCK ZIBBEN HEIJNINGE
- een beemd in Dalem naast het Broeck van Riel, toebehorend aan enige personen van Riel, gelegen aan
Dirck Zibben Heijninge [GAT R287:45f (WO)]

Gelegen in Dalem, naast het Broeck van RieZ 1721. Heijninge betekent o m h e w en
kan een heg, houtwal of sloot zijn, maar ook een stuk land zelf. (zie 12%I .) Hier is
waarschijnlijk sprake van het laatste: het land van Dirk Zibben.

156. DOERTEEN

- beemd in die Bunten tussen landscheiding en de Broecksloet [GAT R279:4f (153111
- beemd naast de Langh Hoeven [GAT R287:6Sv"-69f' (1540)]

Voor de liggiqg zie: Die Bunten 1841. Het gebied dat met dit toponiem wordt
aangeduid, heet op de kadasterkaart van 1832 de Lage Hoef of Lage Weikens.
Voor de verklaring van dit toponiem zie: I527 I.
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157. D O E R E " VEN
De naam is cmtstaan uit een contradie van Dat Oertkens Ven (zie: 1527I).

- gemeijnt genaamd Doertkens Ven gelegen in die Ruijbraecken [GAT R28o:los blad bij 14P,lW-l8p
(153211

De Ruijbraecken 1599I lagen tussen:
m i d de Van Meterenstraat-Dijksterhuisstraat-JXapitein Nemostraat-Enschotsebaan,
0 oost: de gens met Enschot,
noord de HaZennest, en
west: HazennesMweelincklaan-Jac. van Vollenhovenstraat-MeEs Stokestraat-Valentijnstraat tot aan de Van Meterenstraat.
Aan de hand van de beschikbare gegevens is een exacte lokalisering niet mogelijk.

158. DONCKERSTRAET, DIE
Dit toponiem kan op een drietal wijzen worden verklaard.
0 Afgeleid van dunba-, 'donkefi d
it m u kunnen duiden op de kleur of op de
hoedanigheid van de weg (vgl. die Groenendijck 1218I,die Gmenewech 1233I en die
Gruenstraet 1234,235 I).

Af'geleid van dunga- (m), 'donk, zandige opduiking in moerassig land'. Hier
ontstonden de donken doordat gedurende verschillende perioden van de jongste
IJstijd op een mare kleilaag, die Zo'n k l k 500.000 jaar geleden werd gevormd, een
deken van dekzand werd afgezet. Aan het eind van deze IJstijd begon zich in de
diepere kommen veen te vormen, dat geleidelijk over de randen van de kommen
kroop. Waar de koppen in het jonge dekzand hoog genoeg waren, bleven er
zandplekken in het moer bestaan, de zga donken.
In dat geval betekent de naam van de straat mveel als de straat naaryvan, of lmg de
do&. Gezien de ligging van deze straat m u met de donk dat deel van het Goed
Inthout (zie ook I178I) bedoeld kunnen zijn, waar dat Dongensche Land I161I lag.
De derde a f k i i heeft te maken met een afwijkende (en meestal niet meer
gangbare) betekenis van het woord donker, namelijk die van 'vochtig' (vgl. ne. dank,
dial dunk, on &kkY "
,
m. dank, 'moerassige bodem', nl b g , 'modder, mest,,
c idg. clhdng@)-, 'troebel'. Het betekent dan zoveel als vixhtigg, natte of modderrge
weg (laaggelegen weg). Deze betekenis is niet m onwaarschijnlijk wanneer men
bedenkt dat ze naar het Voertveken 1700I voerde.
Voor ons gevoel geniet de tweede betekenis echter de voorkeur.

- huijs hoff gronde ende toebehoerten en& erffenis hom aenliggende ter stede geheijten aen die
b m e c ~ j d etusschen die donckerstraet dander sijde [GAT R2691os blad bij 22 (1519)]
- huis op de hoek van die Voertshiet en Donckerstraet [GAT R279:lW (1531)l
- land aan de Donckerstraet [GAT R28L22P (1533)]
- in die Bmecksijde [GAT R281:28f-28V"(153311
- in de Rijtacker in die Bmecksijde aan die Donckerstraet [GAT R285:19p-2OP(1538)l
- huis aan het Voertveeken aan die Donkerstraet [GAT R285:2W'-21VO (1538)]
- huis de Schaepskoije aan het Voertveken aan die Donckerstraet [GAT R287:7!W*
(WO)]
- huis de !jchaepskoije aan het Voertveken aan het Donckerstraetken [GAT R288:1~-1W,2!h'-XJf'

(l5491
Donckerstraetke bij het Voertveken [GAT R2W.149 (lS43)]
- in die Donckerstraet aan Voertveken [GAT R2=5* (W)]
- die Donckerstraet in die Bmecksijde [GAT R29537P (l549)l
- land van 10 lopensaet aan het Voertveeken bij die Donckestraet [(GAT R2%.45v0,45@-46p (SSl)]
- land groot 3 lopensaet aan het Voertveken aan een waterht een zijde, die Donckerstraet ander zijde,
die gemeijn Heerbaen ander einde [GAT R297:69#' (USZ)]

-

De Donchntraet liep van de Bosscheweg naar Broekhoven. Het gedeelte tussen de
Tivolistraat en de St. Josephstraat, de huidige Dunantshaat, heette in 1% Oude
Donkerstraat en maakte daama tot 1985 deel uit van de Lanuersstraat. De
kadasterkaart van 1832 heeft voor dit gededte de aanduiding Gayezen Donkemirautje.
Het deel tussen de St. Josephstraat en Broekhoven heette vroeger Beeksedijk (thans
Lanuersstraat, Ihkvaardersstraat en Korhoenstraat). Op de plaats waar de
Vendeliersstraat en de Kruisvaardersstraatbij elkaar komen, stond het Voerfveehn 17001.
15% DONCmRSTRAET, DIE
- Donckerstraetkeaan den Hovel [GAT R290.15V” (1543)l
- Donckemtraet aan den Hovel [GAT R290W-W’ (3543);M!J2:31@ (W5)]
Op de kadasterkaart van 1832 is nog een DonkEntrauijtje aangegeven. Dit was de
Fabriekstraat-Poststraat-Karrestraat en liep (nu verdwenen) schuin in noordoostelijke
richting over het terrein van de werkplaats van de spoorwegen naar de westraat. Ook
van deze straat is in de 16e eeuw sprake. Ze staat (onbenoemd) op de kaart van Zijnen
aangegeven en heeft in de l6e eeuw ook al bestaaa Een deel daatvan is de huidige
Karrestraat. In de 18e eeuw heet ze DonkEntr@*e.
- in de Koeiitraat agter den Hewel by het Donkerstraatje riendklampen, Hewel 1 ( l S ) ]
mest- of akkerweg, door het Donkentraatje tot wederom in de Koeistraat Fiendklampen,
Hewel 1 (1778)]
- door de Bos-Baan tot aan het Donker-straatje door dat zelfde spoor tot aan den langen Pad
piendklampen, Hewel 4 (lS)]
- een parceel ackerland p t 5 loopn aan het Donkentraatje [GAT R492:21p-22P (17%9]
- een parceel akkerland, groot vijff lopt geleegen agter den Hewel aant Donkerstraatje [GAT R4Q44Br
(1797)l
- een parceel ackerland groot 5 l@ ofte daar omtrent geleegen aan den Hewel ter plaatze het Donker
straatje [GAT R493:W (180111

- langs den

158b. DONCKERSTRAET, DIE
- in het sonderlock [GAT R282A19 (1535);R284:6OvD (1537)]

Hier is waarschijnlijk sprake van de derde betekenis. Deze Donckerstraet lag in het
Son&rZock 16241 en vermoedelijk is er de huidige Broekstraat mee bedoeld. Ook mag
niet worden uitgesloten dat hiermee de Veedijck 16681 is bedoeld. In dat geval kan zij
naar de Hodonck 1320I geleid hebben, mdat oak hier sprake is van: ’weg naar de
do&.
Zij wordt al in de Oisterwijkse protocollen vermeld:
- die doncke&raet in locum dictum tsonderlock [OP Rl4529f (1426)l

159. DONGENSCHE BROECK, DAT
- beemd in het Dongensche Broeck aan de schomlmt [GAT R28&25I“,25f-259(153211
De schouwsloot is hoogstwaarschijnlijk de BroechZoet 178I. Betekenk broek aan de
Donge.
160. DONGENSCHE COEIJWEIJEN, DIE

- cleverplack neven die dongense meyrveyen [GAT R26213P (1510)l
- de Naebeempt in die GhiIze Vucht aan die Dongensche Cneijweijen en die Leije [GAT R286:34v”
(153911
- beemd in die Ghilze Vucht naast die Dongensche Coeijweijen [GAT R286:36f-369( f i g ) ]

Op een topogcafische kaart van omstreeks 1840, berustend in het Gemeentearchief, is
dit toponiem aangegeven. Ze liggen ten westen van de Landscheiding even voordat deze

in de Donge vloeit, bij de Elibeempt 11811 en de Maaije 1476). Een vucht is een drassig
(vochtig) stuk land
161. DONGENSCHE LAND,DAT

Oisterwijks schepenprotocok
- erfenis dat lant van Donghen [OP Rl44Al@(1423)]
- hereditas dat lant van Donghen loeven [OP Rl44:87f (1423)J
- dlant van Donghen bidat steenveken in Loeven [OP Rl44:109f (1423)l
- dlant van donghen in den ackeren van loeven [OP Rl495f (1435)]
- lijcwech neven dlant van Donghe [OP Rl4919P (1435)]
- dlant van donghen in die lovenackeren [OP RL5236f (1440)l
- lant dat dal news dat lant van donghen [OP RL5246V" (144011
- tlant van Donghen neven die Paracker [OP Rl5517V" (1445)l
- tlant van Donghen neven die Swaluwentonghe in die lovenackeren [OP Rl5517v" (1445)]
- hereditas dlant van donghen in die l m n ackere [OP R
l
5
6
:
w(1446)l
- dlant van Donghen neven tgoet te Loven [OP RllB4@ (148211

Tilburgs schepenprotocok

- die Zwaluwentonghe in de Loven acker aent lant van Dongen [GAT R263:32f (l511)I
- akker dat Dongensche land naast miland dat Elsenbosch bij de Pelgromswech in Loven [GAT R287:W

(u4011
Deze akker lag ten westen van de (voormalige) Fmthovenseweg (Zie: Zijckwech, 1466l),
tussen de huidige Spoorlaan-Nieuwe Bosscheweg en de St. Josephstraat-oisterwijksebaan, waarbij Dat EZsenbosch I182 1 oostelijk aan de Enthovenseweg grensde.
De naam kan mwel betekenen: land toebehorende aan een persoon uit Dongen, als
land aan een donk, een lage zandige opduiking in een drassiger gebied. De laatste
betekenis lijkt de meest waarschijnlijke. Het voorzetsel 'van' is geleidelijk tot
uitdrddhgswoord voor het genitiefbegrip geworden, do& niet enkel ter uitdrukking
van de herkomst, maar ook voor de genitivus partitivus en de genitivus possessivus,
mals m vaak in het mnl. Z o ook hier: het land van de dong (donk).
162. DONGE AA, DIE
Van germ. dunga- (m), 'zandige opduiking in moerassig land', en germ. uhwu, (v)
'waterloop' (TW 1,279 resp. 31)) d.w.z. waterloop langs een zandige opduiking in
rnoerassig terrein.

-

op die Bunten bij de Broecsloet [GAT R28k14f (l533)]
beemd in die spoerckt aan die Dongh Aa [GAT R283:25f (153611
beemd in die Bunten tussen Dongh Aa en die Broecksloet [GAT R2&3:25f (l536);RBt:Sf (l537)J
beemd in die Spcerckt aan die Dongh Aa [GAT R285:14f-l4@ (l538)]
een beemd aan de Vaerdijck en aan die Hoeve van Lichtenberghe, waar die Dongh Aa tussen gaat [GAT
R28239f,39P40f,WW,46@ (W)]
- beemd in die Ghiische Vucht op die Dong A [GAT RZ82 81@-82@(W)]
- beemd op het einde tot Dongen waarts in dat Gmot Goer aan die Dong Aa [GAT R2892W-29P,29P

(W211

- beemd genaamd die Sporct aan die Dongh Aa [GAT R28931P (141211
- beemd aan de Vaerdijck bij de Hoeve van Lichtenbergtte, waar die Dongh Aa tussen gaat [GAT R292:
6 0 ( ~~ 5 1 1
- bij de Ghilsche Vucht en Vijfioeven [GAT R2W45f4&",46f47P (lS47)]
- beemd in die Hoeven over die Dongh Aa [GAT R295:1hp-l4f (W9)]

Van het punt af waar de Landrcheiding 14271 in de Donge uitmondt, heette de Donge
in de 16e eeuw die Dongh Aa; voor de samenvloeiing heette ze eenvoudigweg die Leije.
Waarschijnlijk is de naam Donge ontstaan door samentrekking van Dongh Aa. Oude
vermeldingen in de Bossche en Oisterwijkse protocollen Zijn:

- een beemd den gemeijnen Bunt aan die Dongaa [BP Rl185:136p (1415)l
- die Dong aa [OP Rl432r" (1418)]
- int broeck van Huesden by Wyssenbeempt optie Dong Aa [OP Rl4315v (141911
- broeek op die dongha [OP Rl4458f (142211
- stroem die donga bij clam erijtsbeempt [OP Rl4S:Md' (142611
- stroem die don@ bij clam erijtsbeempt aen die hoeven [OP Rl628f (1454)]
- die Dongh Aa twesten van de Bunt [OPRl&k9r" (1454)]
- die Dong Aa op den bunt [OPRl725f (1465)]
- die Dongh Aa bij de Sporct [OPRun:% (1503)]

Dit riviertje bestond evenals de Lege 1460I reeds in het Pleistoceea
163. DORENBOEM, DE

- aan die Hoeven [GAT R291:47f,los blad bij 49r" (M)]

Waar deze precies gelegen heeft, is niet na te gaan. Uit de belendingen valt op te
maken dat de Dorenboem ergens tussen de Tongerlose Hoef en de huidige
Lage-Witsiebaan gestaan moet hebben.
164. DORENBOEM, DIE

- een erf in die Schijve bij den Dorenboem waaibij die Hooge Zoo loopt [GAT R286:21tP (1539)]
- land in die Schijve aenden Dorenboem aan de gemeijn Kerckwech3 [GAT R287:1W,83P (1540)]
- een stuk land in die Schijve aende Dorenboem aan een waterlaat, de Velthovwscheweg en een gemeijn
ackemech de Hoevenschewech [GAT R?X&4Sf (ml)]
- in de Schijve bij de Doreboem [GAT R289:Mf
(154211
- land in die Schijve aan de Dorenboem aan de Hoevenschewech, een waterlaat en de Velthovenschewech
[GAT R29452P (W7)]
- stuk land in die Schijve aan den Dorenboem aldaar aan de Velthovensche kerckwech [GAT R2W.W93f'(US2)]

De Dorenboem moet gestaan hebben op de voormalige splitsing Noordstraat-Lange
Schijfstraat-Industriestraat, ter hoogte van de voormalige kerk van de Noordhoek (de
Industriestraat bestaat niet meer), daar waar nu de Noordstraat op de Spoorlaan
uitkomt.
In I336 verkopen de kinderen van Walter Bac van Bomale alias van Westerlee hun
goederen te Tilburg, waaronder een stuk land van 1 lopensaat gelegen juxta spinulam
dictam vulgm*terDomeken' (bij de dorenboem in de volkstaal het Dorneken geheten)?
Dit toponiem wordt opnieuw genoemd in 1391,wanneer Gerardus de Broechoven van
Rodolphus de Gravia en Elisabeth 'relicta quondam' Jacobi Anensoen een stuk land
koopt geheten 'dat Dorenstuc' en een huis en erf gelegen te Westilborch p P 1178, fol.
ulhp,2 december 13911.

In de Oisterwijkse protocollen wordt dit toponiem aangeduid als rdcat Dorens&cshzn en

dd hemenstucsken.
- land dat Dorenstuc in die scijve tot Tiiorch [OP Rl4318f (141911
- dat Dorenstueske in die Scgve [OP RlM87f (1423)l
- lant dat doemenstueslum in die scijve van Tilborch [OP Rl47:lOP (143011
- lant dat doemenstucxkenin die scijve van Tilborch [OP RlS248v" (144011
- lant dat Dorenstucsken [OP W S d ' (1444)l

3 Wordt hier mogelijk de huidige Gasthuiming bedoeld?
4 Erens, aw.,dl. 3, no. 815.
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Daarnaast wordt het Gnmaal genoemd een stuck toernken in die Scifie [OP Rl6k7P
(1453)l. Later werd dit stuk abusievelijk ook het Tomtucken genoemd; hier is mogelijk
sprake van betekenisverschuiving onder invloed van de spreektaal. De naam is
a€komstigvan onl. thorn,‘doorn’, met een tussengevoegde woekervokaal > thoren (vgl.
nu nog horn versus doren). Dit geeft eens te meer aan dat we de verklaring van deze
naam wellicht niet dienen te zoeken in een &ghg bij een toren. De naam betekent
simpelweg ‘de doornenboom’ c.q. %et stuk bij de doornenboom’.
165. DORENBOEM, DIE

-

die stockhasselt aenden doerenboem [GAT m 3 7 P (UlO)]
- die stockhaselt bijden doerenboem [GAT R26326IP (Ull)]
- land in die Stockhasselt aan de Doreboem [GAT R289: 51vD (W2)]

Gelegen ergens in de Stockhasselt, geen nadere bepaling beschikbaar.

.

166.DORENBOSCH, DE

- in die Schijve [GAT R295:42r@(W9)]

Niet nader bepaald. Betekenk bos(ie) van doornstruiken.
167. DREIJBOEM, DE
- aen die berckdijck doer den W o e m [GAT R263:31v” (Ull)]
- de berckdijck aen den dreyboem [GAT m-p
(UK?)]
huis in de Berckdijck buiten de Dreijboem aan de gemeijnt [GAT R279:26P (153111
land in de Berckdijck buiten de Dreijboem [GAT R279:WP (1531)]
- huis in de Berckdijck buiten de Dreijboem aan de gemeijnt [GAT R27!k46vo (U31)]
- beemd aan de Dreijjoem in de Berckdijck behoEnde aan een hoeve in de Printhge [GAT R281:los
blad bij Zf (l.533)]
- weiland in de Berckdijck buiten de Dreijboem [GAT R281:BP (lS33)]
- huis in de Berckdijck buiten de Dreijboem aan de Leije bij de gemeijnt [GAT R281:Be (153311
- huis, land en weiland in de Berckdijck buiten de Dreijboem aan de Howen [GAT R281:42v“-43P

-

(153311

- huis, hof, schuur en erf, groot 12 lopensaet en 1vierdevaets, gelegen te Tilburg aan den Berckdijck
buijden den dreijboem [GAT R283256#‘,56v’’ (153611
- land in de Berckdijck buiten de Dreijboem [GAT R28453f-53vO (l537)]
- huis in de Berckdijck buiten de Dreijboem aan de gemeijnt [GAT R286:23f (l539)]
- huis in de Berckdijck bij de Dreijboem bij de gemeijnt met land in de Schijve [GAT
R2&4~-4Zv”(153911
- huis in de Berckdijek b m e n de Dreijboem [GAT R2%44?-45#‘,451? (1539)]
- huis en grond in de Berckdijck buiten de Dreijboem aan de gemeijnt [GAT R286:48vo(1539)]
- huis met hof, schaapskmi, grond en landerijen in de Berckdijck buiten de Dreijboem [GAT
R286:53P-53V0,lo~blad bij 53P;5* (lS39)]
- land genaamd die Bocht in die Berckdijck buiten den Dreij%oem[GAT
(153711
- land in de Berckdijck buiten de Dreijboem [GAT R28656@-57P,571? (153911
- huis in de Berckdijck bij de Dreijboem aan de gemeijnt [GAT R287%v”-27P ( M ) ]
- huis in de Berckdijck buiten de Dreijboem aan de gemeijnt [GAT R28239P (M);R288:7f-79 (Wl)]
- stuk land in de Berckdijck buiten de Dreijboem [GAT R288:lW (Wl)]
- land in de Berckdijek buiten de Dreijboem in Damen acker [GAT R28R52V“(Wl)]
- heiveld in de h k d i j c k buiten de Dreijboem [GAT R
2
W
w
: (W3)]
- land aan de Berckdijck buiten de Dreijboem aan de gemeijnt [GAT R291:llIP-l2~( W ) ]
- huis in de Berckdijck buiten de Dreijboem aan de heide [GAT R292.16IP-17P en los blad bij 17P
(~511
- huis binnen de Dreijbmm aan de Berckdijck [GAT R2Q4Zd‘ (WS)]
- huis in de Berckdijck buiten de Dreijjoem aan die heide [GAT R2935W-53P (l!j46)]
- huis in de Berckdijck buiten de Dreijboem [GAT R293T3P-73~‘
(WS)]
‘

Er waren in Tilburg verschillende draaibomen. Om een indruk te krijgen hoe die er
uitzagen, is het goed eens een bezoek aan Bokrijk te brengen. De draaibomen dienden
om het vee dat op de heide liep van de akkers en weilanden af te houden.
Waar de draaiboom in de Berkdijk gelegen was7 is niet duidelijk. In BBn geval is ligging
aan de Leije aangegeven en betreft het een huis [GAT ~281:W(153311. De Donge kan
hier in elk geval niet bedoeld Zijn, evenmin als het verlengde van de We& voorbij de
Zwartvenseweg, omdat er steeds sprake is van huizen. In [GAT lW2~2vO(WS)] wordt
gesproken over wateroverlast, reden waarom de eigenaars van het huis daar een 'soeije'
graven* Er liep een waterlaat vanaf de BeirWjck 122 I ten westen van de Scaepsdijck
16031 de Blaak in. Dit moet de bovengenoemde Leije geweest zijn.
Ook de 'Barri&e' op het einde van de Berkdijk aan de Bredaseweg lijkt onwaarschijnlijk, omdat ook daar geen huizen stonden
Uit [GAT R283S6P (153611 m u men af kunnen leiden dat de draaiboom ges& heeft be
de kuising Berckdijck en Scaepsdijck.
168. D R E m E M , DE

- huis in die Hoeven buiten de Dreij-m
[GAT R281:BP (1533);R28325P (1536)]
- huis in die Hoeven buiten de Dreijboem aan de gemeijnt [GAT R285:15~-lSv"(l538);R286:39P,47P
(1539);R2m45Vo (Wl)]
- huis in die Hoeven buiten de Dreijboem bij de Abt van Tongerlo [GAT R288:blad mlgend op 62p

(W1)I

- land met timmering bij de Dreijboem aan de gemeijnt [GAT R29k8P (W)]
- land aan de Hoevensche Dreijboem aan de gemeijnt [GAT R291SlP (W)]
- hub, hof met de p n d en exfenis daaraan liggende en daartoe behorende genaamd Bonten Stede, groot
ca.6 lopensaet ter plaaw genaamd aan die Hoeven bij de Dreijboem aldaar aan de gemeijnt van Tilborg
[GAT R297:82@ (#52)]

De hoeve van de Abt van Tongerlo is de latere Bisschopsho& die wat noordelijker van
de TongerZose Hoef aan de Reitse Hoevenstraat lag. De achterzijde van dat perceel
heeft zich zeker uitgestrekt tot aan de 'gemeijnt'.
In de omschrijving van de 3e b p van de Tiende van de Hoeven, genaamd de XorteStraat', in 1778, wordt gesproken van "beginnendeten oosten van de Hmseltse Capel, van
daar door de straat na de Hoeven tot voor de TongerZose Hoe$ van daar ten aciden, door
den Draaiboom voor dit0 Hoe$ vervolgens door het spoor dat van die Hoef van agter door
de Aansteede in de Heide loopt, van daar @are& door de Heide tot a m den Iangen Q k " ,
m.a.w. de draaiboom stond in of aan het begin van een akkerpad dat ten zuiden van de
Tongerlose Hoef westwaarts de 'gemeijnt' in liep. De huidige St. Gregoriusstraat is hier
nog een restant van:
169. DREIJBOEM, DE
(Zie ook Heij&ij&che Dreijboem 12751.)

- die Heydyde aen den dreijboem [GAT R27854P (153011
- huis in de Heijdsijde buiten de Dreijboem [GAT R279:38P,47P (1531)]
- huis in de Heijdsijde bij de Dreijboem [GAT R280:49V",49P-50?'(1532)]

5 MmJUen de n a b m in de toekomst dterht hebben van Overvloedg water dan mgen ze maken en
schieten een soeje vom mast het vmrs. h~& warn ze dat water door PrRen mgen losen en leiden.

6 'verdeeling, splitsing en bereening van de Tienden

WP4.

(...)', aw., (De

Tiende van de Howen; derde

-

-

-

huis met de Berckacker, de Putacker, de Heijhoeff in de Heijdsijde buiten de Dreijboem [GAT
R28054r" (1532)]
huis in de Heijdsijde bij de Dreijjoem aan de gemeijnt [GAT R281:2l?-' (1533)]
huis in die Heijdsijde bij de Dreijboem [GAT R282:35v"(153511
weide en heide aan die Heijdsijde buiten de Dreijboem aan de gemeijnt [GAT R284:llxP (1537)]
heide in die Heijdsijde buiten de Dreijboem aan de gemeijnt [GAT W % v " (1537)]
huis en grond in de Heijdsiide buiten de Dreijboem aan de gemeijnt [GAT -4r"
(153811
land in die Heijdsijde bij de Dreiiboem [GAT R285:33?',33?'-33?
(153811
huis in die Heijdsiide buiten de Dreijboem [GAT R286:63vD (1539)J
huis in die Heijdsijde bij de Dreijboem [GAT R28757r"-57v" (W)]
huis in die Heiidsijde buiten de Dreijboem aan die gemeijnt [GAT RMn:62f (W);R288:28vD (Ml)]
land in die Heijdsijde aan die art Camere aan de gemeijnt [GAT R291:2W,21@ (M)]
huis in die Heijdsiide buiten de Dreijboem aan die Cmmstxaet en de gemeijnt [GAT R293:801?-80@

(=Wl

- huis, hof met grond ter plaelse genaamd die Heijdsijde buiten den Dreijboem [GAT R296:llv"-l2f
(155011
- huis, hof en grond ter plaatse genaamd die Heijdsijde buiten den Dreijboem aldaer [GAT R29635f
(155011
- land ter plaatse genaamd die Heijdsijde buiten den Dreijboem aan die Cart Camere aldaer [GAT
R296:69P-7Or"(l551)]
- huis, hof met de helft van de schuur en met de grond en toebehoren, genaamd de Oude Stede ter
plaatse genaamd die Heijdsijde bij de dreijboem aldaar [GAT R2!37:Ur"-l4P (USl)]
- huis met een hof en erfenis genaamd die Nijeuwe Stede met een halve schuur en een schop nu ter tijd
nog staande op de grond van de Oude Stede, ter plaalse genaamd die Heijdsijde bij de Dreijboem [GAT
R2W14P-l5P (USl)]
- weiland ter plaatse genaamd aan die Heijdsijde door de Dreijboem aldaar, die gemeijnt van T&org
ander einde [GAT R297:15v" (1551)]
- zekere onde&nden gelegen aan die Heijdsijde buiten de Dreijboem aldaer [GAT R2W22P-2hP
WSlll
- huis met half de schuur, met de grond en toebehoren en ertenis daaraan liggende ter plaalse genaamd
die Heijdsijde bij de Dreijboem, die gemeijn straat ander einde [GAT R29724r"-24* (USl)]
- stuk land groot ca. 1%
lopensaet en 1viedevaetsaet ter plaalse genaamd die Heijdsijde bij de Dreijboem
[GAT R2WW (USl)]
- huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende groot ca.18 lopemet
ter plaatse genaamd aan die Heijdsijde bij de Dreijboem [GAT R297:62r" (15.52)]
- stuk weiland ter plaatse genaamd aan die Heijdsijde door de Dreijjoem aldaar aan de gemeijnt van
Tilborg [GAT R297:6&"4W
(1552)]
In de Heijdsijde h e n meer draaibomen gelegen hebbea In [GAT R2~8op-8Op(m)]

wordt expliciet de Cromstraet genoemd, en gezien de namen van de eigenaren en
belendingen in alle bovengenoemde akten is hier steeds sprake van %n en dezelfde
draaiboom, die gelegen was aan de Cromstmt 1139I. Tussen Heieinde (verlengde van
de Stokhasseltstraat), Kromstraat en Moleneind lag inderdaad 'gemeijnt', nl. het
Hoelven 1334 I ? Hier ergens moet de draaiboom gestaan hebbea

7 Het nmrdelijk deel van de Stokhawltstraat heet op de kaart van Zijnen Hei-einde. Vroeger bmg de
Stokhasseltstraatter hmgte van de tegemwrdige Dirigentenlaan af naar het oosten,en eindigde ze aan
het Moleneind In 1909 kreeg het gedeelte tussen de Dirigentenlaan en het Moleneind de naam
Kromstraat (vemallen in 1968). De Stokhasseltstraat liep sindsdien vanaf de lbmstraat verder

noordwaam.

170. DRIECANT, DIE

- een beemd in de Driecant aan de landscheidmg met Breda [GAT R2793lP-31P,32P-3BP,34P-35P

(153111

De hhcheiding 14271 is nogal lang en loopt van de Bredaseweg tot aan de Langendijk-Fflaassendijk.
De DrieCant moet hetzelfde toponiem zijn als de Driehoeck a m de Cleijn Werfj%oschh,
genoemd in [GAT ~2w:W&r"J. Deze DrieCant lag aan de Cleijn Weflosch 197 I. Dit
toponiem komt ook reeds voor in het Bosch schepenprotocok
- een beemd die Driecant P P Rl185:l36P (1415)l
171. DRIEHOECK EEGDE, DIE

- een stuk land, die Driehoeck Eegde, gelegen te Tilborg in die Lovensche Ackeren aan een einde de
heerbaan en aan een zijde de persoonschap [GAT RzS354p--SS#' (153611

Eegd is een dialectvorm van eg. Wet stuk land zal dus de vorm van een eg, die vaak
driehoekig was, gehad hebben. In het algemeen is een eegd een driehoekig stuk land in
de spie van twee wegen. Het is een veelgebruikteveldnaam in Vlaanderen en Brabant.
De heerbaan hier is de Oisterwijksebaan, Het stuk land lag dus aan de
Oisterwijksebaan en grensde aan de Moerenburgseweg.
172. DRIES, DE

-

land in het Sonderloek aan de Heerbaan en de Zwartrijt [GAT R293:8fl

Voor dries zijn verschiuende verklaringen. Een daarvan is een vaak braakliggend of
mager, weinig opleverend bouwland. Vroeger werd Dries ook in verband gebracht met
drie van drieslagstelsel. Ook hier lag het dus vaak braak, onbebouwd, in rustende
toestand. Lindemans zegt van 'dries' dat het het
derde of soms de twee derdeia van het geheel der winnende Ian&rijen van een hojf is,
onbeploegd gelaten en met pas begroeid gedurende een periode v a n drie, zes, negen of
meer jaren ( h c h steeh een meervoud van &e), om weer nieuwe vncchtbmheid fe
wehn?
TW I, blz. 286 leidt het af van Priwiski- (m), 'driesprong van wegen' > 'dorpsplein,
gemene weide, schrale weide'. Soms is een dries een (melk-)weide dicht achter het huis
gelegen, waar het vee bijeen werd gebracht om gemolken te worden. Vgl.:
- een huis, hof, schuur met p n d en toebehoren genaamd de W e Stede, met erfenis daaraan liggende,
met ook een dries daar achter aan liggende, gelegen te Tiliburg in de Berckdijck [GAT R2!2:48P4W
(154511

De& &er lag op de grens van Tilburg en Enschot aan de Zwartrijt en de
Oisterwijksebaan.

8 Lindemans, J., in: M&delingm Vweniging Nuamkmde, 1952, b k 89-90, aangehaald in: Man, L. de,
B&lragm tot em sy-h
glossmium van de Brabantse OorhLeuvens archiefvan Circa I300
tot 1554 Bouwstoffen en studikn voor de geschiedenis en de ledeoga@ van het Nederlamk, dl. W ,
pB~ssel],1955, blz. 89.
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173. EELKENACKER, DIE
De naam betekent ‘Akker van Eelke’, een v e r k l e i i o r m van Eel, wat op zich weer
een roepnaam was VOM Elias. De naam Eelkens of Eeltjens komt als familienaam voor.

- bij de kerk aan het Godshuis van Tongerlo [GAT R286M)f (l539)]

TongerZo b e a t een boerderij aan de Heuvel mast de Tuinstraat. Het gebied tussen de
Heuvelstraat en Poststraat-Telegraafktraat was in de 16e eeuw akkerland en behoorde
grotendeels toe aan de hoeve van Tongerlo. Omdat gesproken wordt over bij de kerk
aun het Godshuis van Tongerlo ligt de genoemde akker aan de noordiijde van de
Heuvelstraat bij de Langestraat en grenst hij in het noorden aan de-akkers van de
hoeve van Tongerlo.

174. EERFFBOSSCHEN, DIE
(Ze ook Wewenbosschen 1714I en Wee,$venbosschen I709I .)
- aan de landscheiding met Breda en een lopend water de Broecsloet [GAT R285:28p (153811
Is gelegen in de buurt van de Bunten 1841, ergens in de buurt waar de Landscheiding
en Donge samenkomen.
175. EGMONS MOER, DAT
- bij dat Loensche Ghericht aan Peter Beijendijck [GAT R286:59P6Orp (l539);R291:19P-2@ (l544)]
- moerveld bij Peter Beijendijck bij het Loonsche Ghericht aan het moer genaamd Egmondts Moer [GAT
R296:lP (#SO)]

Heeft vermoedelijk gelegen ten noorden van de Cuuwenbexh 1941 en we1 ten zuiden
van de Udenhoutseweg, ongeveer ter plaatse waar op de topografische kaart van
1838-1857 het Kommewen en het Witven gelegen djn. Op de topografische kaart 44H
van 1988 wordt ditzelfde gebied met zijn vloeivelden De Zandlei genoemd.
De naam ’Loensche Ghericht’ geeft aan dat het betreffende gebied behoorde tot het
grondgebied vallende onder de schepenbank van Venloon (Loon op Zand). Een gericht
kon meer dan t6n parochie, dorp en/of ‘gemeijnt’ omvatten. Z o vielen onder het
gericht van Oisterwijk, ook we1 de ‘Eeninghe van Oesterwijck’ genoemd:
0 de parochies Oisterwijk, Haaren, Enschot en (v&r ca.1459) Tilburg en Goirle;
de dorpen Oisterwijk, Heukelom, Enschot, Berkel, Udenhout, Haaren en Belver en
(v66r ca. 1459) Tilburg en Goirle; alsmede
de gemeijnten van Okterwijk, Haaren, Heukelom en (vbbr ca. 1459) die van Tilburg
en Goirle.
De gemeijnt van Haaren echter lag eveneens gedeeltelijk binnen het gericht van
Helvoirt, en de ‘gemeijnt’ van Tilburg en Goirle met het zuidwestelijk deel, het gebied
rondom Riel, dat vroeger tot Tilburg behoorde, zoals blijkt uit de uitgiftebrief van de
‘gemeijne’ gronden door de hertog van Brabant uit 1329, onder het gericht van de
Eeninghe van Hilvarenbeek’
Z e ook Peter Bei’jendijck I554I.

1 Smulders, F.W., ‘Dorp, parochie, gemeynt, gericht’, in:Brabunts Hem, jrg 7 (1959, no. 1, blz. 3-4.

176. EIJCK, DE
(Ook De Hoolen Eijck)

- miland in de Schijve bij de Ejck MaSt goed van Wiiem Pijlijsers [GAT R2894P (l542)J
- land in die Schijve omtrent den Ejck [GAT R291:319 (l544);R2%49rO (W)]
- land in de Schijve aan de Hoolen Ejck waar een gemeijne ackemxh en een Metpad over gaan naast
Willem Pijlijsers [GAT R2%:6vo-7P (l550)]
- land in die Schijve aan de Hoolen Eijck [GAT R2%:7P977@ (ISSO)]
- 2 stukken land in die Schijve) het ene stuk land gelegen aldaar aan de Hoolen Ejck het andere stuk
land aan de gemeijne Hoevensche Kerckwech [GAT R2%:43f -43~'' (1551)]
- land groot 2%lopensaet en 3% d e min 1%met ongeveex)ter plaatse genaamd die Mjve omtrent de
Eijck [GAT R296:77@ (l551)I
- stuk land gmot ca. 4 lopensaet ter plaatse genaamd in die Schijve aan de Hoolen Eijck [GAT R2W.48P
)

(155211

- een pareeel ackerland gmot

twee Lopensaten ter plaetse de Schijff aldaar bij den Ejk [GAT R490:W

(179211

In de Oisterwijkse schepenprotocollen wordt deze eik eveneens genwmd, al is het
onduidelijk of het bij de eerste vermelding deze boom betrek

- aen die groet eijcke Westilborch [OP Rl4379P (1421)l
- aen die groet eyck in die scijve van Tilborch [OP Rl5&18P (1450)]

De eik ( Q u e m spp. van het geslacht Fagaceae), is vanouds een boom die een
bijzondere functie bekleedde in het leven en de voorstellingswereld van onze
voorouders. Behalve dat de vruchten van deze boom in het alledaagse leven belangrijk
waren als voedsel voor de varkens, en het hout voor de constructie van woningen en
bijgebouwen, was zijn religieuze functie nog veel gcoter. Grote eikebomen fungeerden
niet zelden als aanduidingen van heilige plaatsen. Maximus van Tyrus (*l25-195)
verhaalt in diens 'Diiexeis' bijvoorbeeld hoe de Kelten Zeus (~w.z. hun eigen
equivalent van de klassieke God) vereerden in enorme eikebomen. De eik was de
plantaardige drager van een symbolisme die de menselijke kennis en de kracht
verenigde, en enkel deze boom was geschikt om dit symbolisme te vertegenwoordigen,
in de afhankelijkheid van oppermachtige goden.' Niet zelden vormde een eik de h e i i e
boom van een stam en stond hij waar de koningen van een stam werden ingehuldigd.
Ongetwijfeld stond de 'stam-boom', evenals de universele Wereldboom of 'axis mundi',
in theorie in het centrum van het territorium van een stam en belichaamde hij diem
veiligheid en integriteit.
Vermoedelijk is M W deze eik de Eikstraat vernoemd. willem PijZijsers was eigenaar van
de zogeheten WizterhM, die aan de HerSaZsestrtm 13171 gelegen was (het stuk
Kwaadeindstraat vanaf de Cornelis Danckertsstraat tot aan de Ringbaan-West bestond
in de 16e eeuw nog niet). De akkers behorende bij de Waterhoef lagen verder
zuidwaarts in de Schijf. Er liep een pad van de Herstalsestraat naar de splitsing
Elzenstraat-Boomstraat. Het thans verdwenen gedeelte ten zuiden van de spoorlijn
naar Breda heette van 1909 tot 1938Eerste Herstalsedwarsstraat, en vervolgens Richard
Wagnerstraat. Het gedeelte ten noorden van de spoorlijn heette van 1909 tot 1931
Tweede Herstalsedwarsstraat. Sinds 1931 heet deze straat Pijlijserstraat. Vanaf de
splitsing Elzenstraat-Boomstraat liep er een pad naar de huidige Bredaseweg, ter
hoogte van de Eikstraat.

2 Guy~mvarc'h,C-J.) 'Keltische Wortsymbolik', in:KZms, jrg. 1963, no. 3, blz 189-197; Roux, I? Le, en CJ. Gupnvarc'h, Les huides,R e ~ e s1986)
,
blz. l52.

Waar deze eik precies gestaan heeft, is onbekend, vermoedelijk echtex ergens op het
huidige goederenemplacement van de Spoorwegen.
In vrijwel alle gevallen vormt een erjfenis van de Heilige Geest van ZUburg een belending
van de genoemde stukken land. In de kadastrale leggers van 1832 bezit de Heilige
Geest nog steeds een stuk bouwland van 46 roeden en 80 ellen (*l553,9 mq, kadastraal
bekend als s h e G853, gelegen aan het eind van de huidige Pijlijserstraat-!ee&uderstraat. Hier ergens, vermoedelijk zuidelijk ervan, moet dus de Eijck gestaan hebben.
177. EIJCKACKER, DIE
- akker in de Hasseltsche ackeren [GAT R27!k4V"-53,48r"(153111
Ook in het Oisterwijks schepenprotocol kornt deze veldnaam voor, zij het slechts
eenmaal:
- land den Eijckacker aent creyeven [OP Rl63:ZW' (145511

Betekenk akker bij of aan een e&.
Gegeven het feit dat deze akker mwel in de Hassetsshe Ackeren als aent Cyeven
1134 I gelegen was, kunnen we afleiden dat dit onmiddellijk ten noorden van het huidige
Hasseltplein tegen de Kraaivenstraat geweest moet zijn.
Ze: Die Hasseltsche Ackeren 1253 1.
178. EIJNDTEOVEN
Dit toponiem dient waarschijjnlijk geduid te worden als 'het eind van de Hoeve(n) van
het Goed Inthout'. Dit goed wordt reeds genoemd in het Register van Strick
('s-Hertogenbosch), waarin staat?
Jan Amts Bertout B m soene was: het leen gheheiten Y goet Teyntoven ofi tot Inthout,
mitten toebehobten tot Westilboich @elegen, poet tsmen in heyden, weyden en&
ackerlande ontrent 9 mudmt, ligen& rnitter eender syden zuydweert neven egenisse
Eelken Wevers en& rnitter ander syden noorhueert aen die ghemeyne strate (...)
-

huh in Eijndthoven aan die Leemskuijlen [GAT R281:1'7@ (153311
huis in Eijndthoven [GAT R283:W',1@ (153611
huis in Eijndthoven aan de gemeijnt [GAT R2&k519 (15331
huis in Eijnthoven naast goed van het Godshuis vanden Baseldonck [GAT R292:79@ (WS)]
- huis in Eijnthoven [GAT R293:62f' (154611
- goederen in Eijnthoven [GAT R293:m-73f'(WS)]
- huis in Eijnthoven naast goed van het klooster vanden Baseldonck [GAT R293:76r" (154611
- land in Eijnthoven [GAT R294:hp-3r" (W3]
- hub, hof ter stede genaamd Eijnthoven aan die LeemsEijlen [GAT R296:ZP-ZV" (WSO)]

Eijndthoven werd ongeveer begrensd door de huidige Tulpstraat - Borneostraat Ringbaan-Oost en Pelgrimspad Nu nog bestaat de Enthovenseweg, waarvan de naam in
1909 werd vastgesteld als Enthovenscheweg. De straat liep toen nog van de Bosscheweg
(thans Spoorlaan) tot de Oisterwijksebaan (sinds 1960 St. Josephstraat), langs het
kerkhof. Door de bouw van het (oude) St. Elisabethziekenhuiskwam een deel van de
straat te vervallen. De Enthovenseweg loopt thans van de Spoorlaan tot de Nieuwe
Bosscheweg, tegenover de P.F. Bergmansstraat. Deze weg is al zeer oud als pad In het
noordwesten van Eijndthoven lagen ook de Leemskuijlen 14511. Ook wordt als plaats
van de Leemskuijlen genoemd uhter de Hoevel, wat dus overeenkomt met die bij

3 Sasse van Ysselt, A.F.O., 'Iets over de familie Bacx van Tilburg', in: T
Noordbabmche gachkfenk en vo-nde,
jrg. 30 (1923), 3e reeks, blz. 172.
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Eijnthoven. In de l6e eeuw heette het westelijke deel van de PeZgimswech tussen
Enthoven en de Heuvel ook MoZeWuet I501I. Op de kadasterkaart van 1832 komt een
oliemolen voor in Ehthoven op het zuideinde van de Lovensestraat. In 14u) wordt
Eijnthoven al genoemd in locum dictum teynthoven [OP Rl43:106p1 eve& in 1445:
teynthoven uen die Leemptten [OP R155:11pl.
Het Goet Inthout lag te Eijndthoven, u p d Inthout uZ&u Venn, (leenregkter 1312, fol.
I?), en werd begrensd door Tivolistraat en Pelgrinaspad in het noorden,
Enthovenseweg en Het Ven 16771 in het westen, St. Josephstraat-oisterwijksebaan in
het zuiden en het huidige Wilhelmkhmal in het oostea Inthout, dat een leengoed
was van de hertog van Brabant en door het geslacht Bac werd gehouden, betekent
hout = bos). Hiermee is tevens een mogelijke verklaring
letterlijk 'in het bos' (d
voor Loven I474 I gevonden, dat in het (no0rd)oosten aan het Goed Inthout grensde, nl.
'de hoeve(n) in het lo(o) = laer = hout'.
Reeds in 1407wordt dit toponiem in de Bossche schepenprotocollenvermeld:

-

hub, erf en akker te Tiiborch ter plaetse Teynthoven @3P1185:4P (140711

evenals herhaalde malen in de Oisterwijkse akten van de l5e en 16e eeuw

-

-

in locum dictum teynthoven [OP Rl445'9P (142211
tot teynthoven [OP Rl49:43v" (1437)J
teynthuven [OP Rl5238P (144O)]
tussche den hovel van Tilborch en theynthoven [OP Rl5248P (144011
teynthuven [OP Rl53llf (1443)l
teynthoven [OP Rl60:16' (145211
tusschen den hovel van tylborch ende teynthuven [OP RlM16VD (145611
in locum dictum einthoven [OP R l f i l 2 f (1479)l
teinthoven [OP Rl89:439 (1483)l
teijnthoeven [OP RzosSf' (Urn)]
wyntmolen tot Eynthoven [OP W8:44P (1524)]
Eyndhoven aende leemscuijlen [OP R267:2f' (l563)]
moelen op die heije geheyten teynthoven Tilborch !&lE3, Moergestel, R42 (l538)]

Ook in later eeuwen wordt Enthoven nog regehatig genoemd

-

den weg of straat die van den Hewel op Enthoven loopt Fiendklampen, Hewel 2 (1778)]
door het Hinthamer-eind door den weg op Enthoven Findklampen, Hewel 2 (1778)J
door den Pelrgoms We& m r b y de Arm-Hoef te Enthoven piendklampen, Hewel 3 (1778)l
van Heile Schoor, door het spoor of akkerweg, tot agter de Armhoef te & t h e n in den Pelgroms Weg
piendklampen, Lwen 9 (1778)l
- te Ehthoven, agter de Armhoef in den Pelgroins Weg riendklampen, Loven 10 (1778)l
- langs die Vrybogten in een regte lyn, tot aan het huis van Johanna de Rooy te Enthwen, in den weg die
van den Hewel komt piendklampen, Lwen 10 (1778)]

De hart van Zijnen uit 1760 noemt deze buurtschap Enthove. Ze heeft zich als zodanig
te midden van de akkers weten te handhaven tot omstreeks 1920.
179. ELF BUENDER, DIE

- beemd dat Hornickske gelegen in dat Hoernickske mast de Elf Buender van Tongerlo [GAT R279.13P

(153111

- beemd in Dalem bij de E
lf Bunder van Tongerlo, tussen SLangensloet en die Heijniugen [GAT

R279:39?'-3W,44f

(153111

- beemd het Hoernickske gelegen tussen die +ret en de Elf Buender [GAT R29155~%6P (1531)]
- beemd aan die Elf Buender mast goed van Tongerlo [GAT R2W5lf-52f (154511
- beemd aan die Hoghe B r u m aan die Elff Buender mast goed van Tongerlo [GAT R292:6lf (l545)]
- een parceel so0 moer als uijtgesteken putten ter plaetse bij de Elf Buijnder west en noort de
Lantscheijding belast met drie stuijvem ses penningen chijns sjaers aent comptoir der geestelijcke
goederen tot 's Boseh [GAT R471:174r"-175vD(171911
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Ook in het Oisterwijks schepenprotocol wordt hij genoemd:

- beempt delfbuender der here van tongerloe neven den beempt in hoemixsken bij des jonghen graft [OP
Rl57:llP (1449)l
- die delbuender neven dat homixken int ghilse broeck [OP R205:4f (UOO)]

Het beemdengebied de ElfBuender was gelegen tussen de Landscheiding en de Donge,
ten noorden van Dalem, waar de Langendijk naar het noordwesten afbuigt. Op de kaart
van D. Zijnen genaamd Elle Bunders en op de kadasterkaart van 1832 Erf Bunder
geheten. De naam van dit toponiem geeft een indicatie van de grootte van het
beemdengebied.
Kadastraal1832:sectie F 837-864.
Z e ook Die Hoge Bruge 1352 I.
180. ELSACgER, DE
- akker op die Vlasstraet aan een waterlaat [GAT R28o:W (153211
De naam doet denken aan elzestruiken of -bomen. Hij was gelegen in de Schijf aan de
Vlassaaet I695 1; de bewute waterlaat is de Bedbuer I16 I. Nog ligt daar in de buurt de
Elzenstraat.
181. ELSBEEMPT, DIE

-

een beemd voor den Elsbeempt [GAT R281:lOV" (1533)]
een beemd in de Elsbeempt in het Ghilsche Broeck bij Meeus Hoeve [GAT R283:26vo (153611
een beemd omhent den Elsbeempt in het Ghilsche Broeck op de Grote Soot [GAT R283:56f (E%)]
beempt voor de Elsbeempt in Ghilsche Broeck aan shgensloet [GAT R2&Q:24P(lS37)]
beemd in die Ghilze Vucht tussen sLangensloet en de Elsbeempt [GAT R286:3SP (l539)]
een beemd aan de Elsbeempt [GAT R287:W-lOP (W)]
beemd aan den Elsbeempt [GAT R287:68?49r" (154011
- beemd in de Elsbeempt aan die Wierinckstraet [GAT R292fS?~,6'7@-68f (1545)]
- beemd in de Elsbeempden [GAT R293:75? ( W ) ]
- een beemd tussen de Elsbeemd en het Wouwenbroeck bij SLangensloet [GAT R2W35f-35P(154711

De naam duidt op elzestruiken of -bomen @Inus glutinosa [ m e els]; Alnus incana
[witte els]). Dit is een boomsoort die veelvuldig in waterrijk gebied voorkomt. Het
Wouwenbroeck 1727 I lag h e n Dalem I147 1. Het Ghilsche Broeck 1206 I lag in het
Reck I574 I bij Wouwenbroeck. De G h i h Vuchf I210 I lag in die Langh Home I439 I en
die Maeye I476 I. Het Ghilsche Broeck is een groot moerassig gebied ten westen van de
Landscheiding, ten noorden van de spoorlijn naar Breda. Daar ligt nu het Lang
Wagenbroek, naast Dalem. De Elsbeempt heeft in de buurt van de Elf Buender
gelegen, in de huidige gemeente Gilze en Rijen.
182. ELSENBOSCH, DAT

- weiland in Loven aan een gemeijn kerkweg [GAT R287:6SP(WO)]

In 1553 wordt dit stuk land omschreven als:

- stuk erf in weide in elzen schaarbos liggende genaamd het Elsenboxh [GAT R299:lW (l553)]

het was gelegen aan de Enthovenseweg @e: Dat Dongensche Land I161 I).
De naam betekent: bosje bestaande uit elzen.
183. ENGHSTRAETIUC, HET

- huis in de Rijt aan het Enghstraetke [GAT R2939P (l546)]
- huis, hof, schuur met grond en erfenis ter plaatse genaamd aan die Rijt aan een waterlaet ander zijde en
een straat genoemd die Enghstraet, waar ook dezelfde waterlaat tussen loopt een einde, die gemeijn
straet ander einde [GAT R2%.63+',63+'-64P
(U51)]

- klein huisje met schuur daarbij staande met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende
ter plaatse genaamd aan die Rijt en een gemeijn straat genaamd die Enghstraet ander einde [GAT
R296:119-72P,W-W (USl)]

Vermoedelijk gelegen op de grens van Rijt en Schijf in de nabijheid van de VZasstruet
I695I ,ongeveer ter hoogte van de kruising Ringbaan-West-Hart van Brabantlaan, waar
nu het gebouw Westpoint staat. De naam geeft duidelijk aan dat het om een smal (eng)
straatje gaat. Het was een wegetje dat van de Wmsfraet naar de herdgang de Rijt
I583I voerde.

184. ENSCHOTSCHE BEEMPT, DIE
- beemd gelegen in de Heeze aan de Oude Leije [GAT R288:36f?-37f (Wl)]
Voor verklaring zie 11851. Deze beemd was gelegen op de gens van Tilburg en
Hilvarenbeek tussen Hilvarenbeekseweg en het voormalige Oude Beehepad (Die
Ghemeijne Dijck I 204 I )
In dit geval fungeerde de &de Leije 15381 als grensscheiding.

.

185. ENSCHOTSCHE BEEMD, DIE
- beemd in Dalem [GAT R292fiSv(’@ (WS)]
De naam ‘enschot’ heeft hier niets te maken met het dorp Enschot. Niettemin is de
naam van dezelfde grondbetekenis (zie: I1861) afgeleik eind-schot, ‘schot = scheiding‘.
De naam heeft hier betrekking op de Landwheiding 14271, die in het westen als
eindscheiding van Tilburg fungeerde (en nog fungeert). De onderhavige beemd moet
dus in DaZem I1471 aan de Landscheiding gelegen hebben.
186. ENSCHOTSE ACKEREN, DIE

TW I, 322: Endeschit (1164) van germ. *andja- (m), ‘eind, einde’ en *skids-, ‘houtblok,
paal‘, maw. ‘eindschot’ was een houten paal die als grensmarkering fungeerde.

- aan de Pelgromstraet en de gemeijn Heerbaan [GAT R2&k27V“-Bf?(U37)]

De Heerbaan is of de Oisterwijksebaan of de Enschotsebaaa Hoogstwaarschijdijk
lagen de Enschotse Ackeren, voor zover ze op Tilburgs grondgebied lagen, tussen de
Enschotsebaan en de Oisterwijksebaan en tussen Zonderlokstraat en Zw&n]t I7401.

187. ERWENSTUCK, DAT
- akker in die HeijstingAcker [GAT R282319 (1535)]
De herkomst van de naam ‘Emenstuck’ is onduidelijk; vermoedelijk is hij te
interpreteren als mnl. ewe, ‘grondstuk‘ of erwele, ‘uitgekozen’, maw. de betekenis is
zoveel als: ‘dat grondstuk‘ of %et uitgekozen (uitgelezen) stuk grond‘. De Heijsting acker
13001 moet gezocht worden in de nabijheid van het Lijnsheike en is mogelijk een deel
van de Lijndrche Ackren I4671.
188. ESELVEN, DAT
(Zie ook Eselvenschesfraet I1891.)

-

-

Oerl aent Eselven [GAT R2635r“(Ull)]
een stuk land gelegen aan de gemeijnt in het Eselven [GAT R2803P (1532)l
hub in Broeckhmn aan de gemeijnt aan het Eselven [GAT R281:7f (1533)]
hoktede met erf en land in Oerle aan dat Esehnne [GAT R281:los blad 3 2 (U33)]
huis aan dat Eselven aan de stmat genaamd dat Eselven [GAT R281:38#‘,38Vo (1533)]
een erf met b e r i n g aan dat Eselven aan de gemeijnt en een straetke [GAT R283:42P
weiland aan het Eselven aan een waterlaat [GAT R284:Urv” (15391
huis in Oerle aan hef Eselven [GAT R284:3Sf? (U37)]

(153611
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- erf met timmering aan dat k l v e n aan de gemeijnt en een straetke [GAT R284:36r" (l537);2&%5hP
(153811
- huis in dat Stappegoer aan het Eselven aan de gemeijnt [GAT R285:4OP (l538)]
- erf met timmering aan dat k l v e n aan de gemeijnt en een straetke [GAT R286Av" (1539)]
- huis in Oerl aan het Eselven aan de straet en een waterlaat [GAT R286:34@-35r" (l539)I
- erf met timmering daamp in Oerle bij dat Esehren [GAT R286:las blad 37r" (1539);R287:20~'-21p
-

(wo>l

huis in Oerl aan het Elzeh.en aan de gemeijnt [GAT R28W2P (Wl)]
huis hof en erf aan dat Ezelven [GAT R288:61pdlvO (Wl)]
huis in Oerl aan dat Ezehen [GAT R289:26r"-W ( W 2 ) ]
huis in Oerl aan het Esehren [GAT R290.lP-lv" (W3)]
huis en hoeve aan dat Ezelven [GAT R292$4f'd@ (WS)]
de Grote Acker in dat Ezelven aan die Ezelvenschestraet[GAT R2952P (WS)]
hub aan het k l v e n aan de gemeijnt [GAT R295:3OP,3OP-31f (W9)]
een zekere waterlaet beginnende in Tilburg in Corvel Acker en vandaar lopende naar en door het
k l v e n gelegen aehter Oerl [GAT R2%29&29P (USO)]
- land ter plaatse genaamd Oerl aan d'Eze1ven tussen erfenis van de kinderen van Henrick Marten vanden
Zandt ander Sjde,erfenis van Heijliger Jan Berijs een einde, die Ezelvenschestrpet ander einde [GAT
R2%83f'-83v" (USl)]
- stuk land ter plaatse genaamd Oerl aan t Ezelven aan de Ezelvenschestraet [GAT R2WW (USl)]
- huis, hof, grond en erfenis groot ea 7%lopensaet ter plaatse genaamd aan het Fkelven [GAT R297:67P68p,68r"(USZ)]
- eenen stuck erffenis metter timmeringen daer op staende XXI lopenst vel circiter gelegen ter plaetsse
geheyten Oerle bij dat eselven [GAT R310Alv" (U64)]

Dat Eselven was gelegen in OerZe 15241, ten noorden van de Eselvenschestraet. Het
Eselven werd ruwweg begrensd door de huidige:
e Ringbaan-Zuid (bij benadering) in het noorden,
e Tatraweg (en voormalige Nieuwe Goirleseweg) in het westen,
e Dolomietenlaan in het zuiden, en
Bloemkterijstraat in het oosten.
De kaart van Zjnen toant het EseZven, gelegen in het westen van Broechoven I731.
Bij het verklaren van de naam van dit toponiem dienen we hem in twee delen te
scheiden: het descriptieve eerste naamsdeel Esel (Ezel) en het benoemende tweede
naamsdeel ven. Dit laatste naamsdeel duidt op een heide of veen en is mogelijk een
latere toevoeging. Het eerste is moeilijker te verklaren. Mogelijk is het een
samenstellingvan Eesele, wat een vorm is van ee-sala (waarbij de uitgangs-'a' stemloos
is). In dat geval is de naam te duiden als 'het grote huis, de woning (sala) aan het
water' (aa, c *ahwayvgl. lat. aqua = 'water').
In een Bosch schepenprotocol van 24 maart 1390 is sprake van een bonm-urnprati en
het vivmum dicrum dat EseZvenne p~1~178,fol. 36op (u~o)]. Hier is dus duidelijk sprake
van een visvijver die vermoedelijk behoorde bij die aude hostat, welk stuk land Gerardus
Bac van Broechoven op 5 april 1389 had gekocht van Hubertus Bac p P 1~178,fol. w
(1389)], en waarbij de visvijver vernoemd is naar het gebied waarin hij gelegen was.
men spreekt
Wellicht werd later de naam esek, na het verdwijnen van het huis
h e r s van een stuk land 'die aude hostat' en niet van het huis zelf - niet meer
begrepen en werd de plaats waar het eens gestaan heeft, verstaan als eseZ (ezel) c lat.
asinus ('ezel') via wlgair lat. aseZZus, waar de wisseling n > Z frequent voorkomt.

-
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Bovendien is het fiappant dat de Leij ook we1 wordt aangeduidt als Aa. Gezien de
ligging van het Eselven is het niet onwaarsehijnlijkdat de naam gezien dient te worden
als: het huis aan de Aa (lees: Leij)!
Daarnaast is nog een tweede mogelijke verklaring niet geheel uit te sluiten. Daarbij
wordt uitgegaan van de mogelijkheid dat esel een vorm is van ewel, een a i d i n g van
eeuwen, ’voeren’, met het -sel suffix, dat veelal duidde op een perceel graasgrond van
mindere kwaliteit, geheel of gedeeltelijk omgeven met kreupelhout. Een Leuvense
oorkonde van 5 maart l251 geeft fiaai de betekenis en de aard van de ‘eusel’ weer:
Segetus de tumba et Elizabeth vxor eius vendidemnt magisim fratn’bus et sororibus domus
leprosorum de Bancho apud louanium circiter bunnarium et dimidium padm tern
arabilis partim tern in qua animalia depasmtur que wlgo ewela dicitur [ARA ~ r u s ~ e i ,
Kerkelijk archief, 14258 foL 219 (lul)]’

De ‘eusel’ was van oorsprong een private natuurlijke weide, elke hof be& er een of
meer. In Brabant schijnen de eusels in de middeleeuwen met fruitbomen te zijn
beplant. Opmerkelijk is in dit verband wellicht de aanwezigheid van bet Rabauws Dyge
1573, betekenis 31 die van het Eselven in zuidwestelijke rich@ loopt. De naam esel
ging later over op andere gronden die met een echte eusel enige gelijkenis vertoonden,
mals een stukje heide in privkbezit of een andere woeste, droge bodem.
Het brab. woord ewe1 ‘slechte grond‘ staat naast het zuidn. eeuwsel, ‘schapenweide’ en
komt van germ. *aiWjanan, naast on. q-a, ‘laten weiden’. Het woord heeft geen nadere
(genitief aujijs). Probleem
verwanten, of het moet zijn met ooi, ‘schaap’ < germ. *mf,
echter bij de= verklaring is dat het woord eusel, hoewel veelvuldig voorkomend in
oostelijk Noord-Brabant en in Belgisch Vlaams-Brabanf, in een Tilburgse context
nergens is geattesteerd. Dit mu er eventueel op kunnen wijzen dat, indien het toponiem
‘eselven’ daarvan mu zijn af‘geleid, het reeds een zeer oud toponiem moet zijn, omdat
het woord eusel in Tilburg dan toch reeds in de 14e eeuw, m niet vroeger, in onbruik is
geraakt. De betekenis van het toponiem in dit verband is dan mveel ais: de
schapenheide,m.a.w. de heide waarop men de schapen liet grazen.’
Andere vermeldingen in de Bossche schepenprotocollm
- 3 bunder land ter plaetse geheyten dat Ezelvenne P P RUW275VO (149411

en Oisterwijkse schepenprotocollen:

4

Owrigens is het niet onbelangrijk te beseffen dat de term Aa of Ee eenvoudig ’waterloop’ of ‘beek’
betekent. De naam Lee of Leij mrdt eest dan gebruikt wanneer er vergmingen aan de loop hienmn
plaatsvinaen: het woord &e of Zaj bevat dezelfde stam ZeG dat we terug vinden in het Germaanse m r d
leiden (mnl. le&, leiden, onfrank. leidmr. oe. liedan, ne. &ad in de betekenis van ‘leiden’,’voeren’). Vgl.
SchCmfeld, M., Nea’erWe watemamen,Amsterdam, 1955.

5 Vert.: Zegher van de Graf en Elizabeth zijn muw hebben verkocht aan de meester van de broeders en
zusters van het leprozenhuis van Bank bij Leuven ongeveer anderhalve bunder deels bouwland deels land
waarop de dieren geweid mrden (dat) in de volkstaal eusel genoemd (mrdt).

6 Op taalkundige gronden maakt men een ondemheid tusren
(Nederlandssprekend) en Belgisch Waals-Brabant (Franssprekend).

Belgisch

Vlaams-Brabant

7 Bont, A.P. de, Lklect van K k p e n h d , dL HI, Geogmtisehe m e n , 1969, blz. 147-148, ‘eeuwsel’;
Weijnen, A, en J. van Bake&m.m.v. J.B. Berns, Woordenboakvan de & & m e dialecten,afl. 2: ‘Behuizing
en landerijen, 1969, blz. 211.
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-

land aent Belven [OP Rl45:31@ (1426)l

land bi dat Belven neffen den wetpat [OP Rl4218f (1430)]

Yden stucsken Oerl bij dat Belven [OP RlM33f (143311
die wuestenbeempt bij desehnne [OP Rl54:l5@(1444)]
- bi dat eselven [OP Rw:26f (1444)l
- land bi dat eselven [OP RlSTllf (1449)l
- erfenisse dat ezelvenne [OP Rl91:18f (14891
- erffenisse dat eselvenne [OP RWk39f (1493)l
- dat eselvenne broechoven [OP Ru6:1T2 (153111
Ook M de l6e eeuw komt het toponiem in de Tilburgse &en nog r e g e l m e voor:
- Den Heere van Duffelen, Oirschot etc. van XVIII lopensaet ende W roeijen, mor sijn hoe& aen
d’eselven [GAT7Van V i i t 741 fol. 21f (1601)]
- de herberge genaamt het gmene m u d bestaande in eene huysinge met stal en schuur gelegen alhier
onder Tilborg ter plaatse Broekhoven bij ’t Belven [GAT R445:14W (lS)]
- een parceel weide gelegen onder Oerle op het Ezelven, p t twee en drie quart lopensen of 8ra belend
mid den waterloop en noord de straat [GAT R494Al2f (1808)]

189. ESELWNSCHESTRAETyDIE

- die esehnsche straet [GAT R2’7854-f’ (1530)]
- land in Broeckhaven in die Belvensche straet [GAT R2W.6f-W (1531)]
- het Kerckeackerke en een ander stuk land aan die Eseh.ensehestraet [GAT R285:hp(153811
- in Broeckhovenaan die Belvenschestraet [GAT R288:6lf (Wl)]
- de Gmte Acker in het Belven aan die Ezelvenschestraet[GAT R2952f (W9)]
- land ter plaatse genaamd Oerl aan d%elven tussen erfenis van de kinderen van Henrick Marten vanden
Zandt ander zijde, erfenis van Heijliger Jan Berijs een einde, die Ekbnschestraet ander einde [GAT
R2%83f-83@(USl)]
- stuk land ter plaatse genaamd Oerl aan t Ezelven aan de Ezelvenschestraet [GAT R2fi35@ (1551)]

Op de kadasterkaart van 1832 heet dit straatje Hei EzeZvens struutje.
De Eselvenschestraetliep voorheen van de Groenewoudstraat, vanaf Boerderij Padusse
naar de Nieuwe Goirleseweg. De Dolomietenlaan en Eifelweg liggen ongeveer op
dezelfde plaats.
190. EZELWNyDAT
(Ze: Dat EseZven I188 I.)

F
191. l?LA!3ENyDIE

(Ze ook Wmssen 16% I.)
- een beemd de Teengieter after die plasen [GAT R281:36f (1532)]

- een beemd de Teengieter after die Flasen, gelegen in de Sprckt [GAT R281:36f-36vO (1532)]

Een viaas is een plas stilstaand water in bos- of heidegebied. Het woord is
vermoedelijk ontstaan uit w-sho en is te verbinden met de wt. %el, ‘gieten, stromen’,
waarvan lat.palus, ‘moeras’.
De Sporekt I628 I lag in het Re& I574 I m.aw. aan de Donge’ waar deze tegenwoordig
parallel aan het Wilhelminakanaal loopt. Iets zuidelijker hiervan loopt nu nog de
Flaassendijk in de gemeente Gilze en Rijen, als verlengde van de Langendijk.
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G
192.6AEXWOFF
Gaer is afkomstig van mnL gaer&, hetgeen zowel 'moesterrein' (m) als 'twijg rijsh~ut~
(v) kan betekenen; hoff, van mnl. hof (m), 'omheinde ruimte'. Door toevoeging van het
genitiefsufEx s en eliminatie van de d is de vorm gaemhoff ontstaan. Hij betekent dus:
'omsloten moestuin', of 'met rijshout omsloten hof.
Ook is het mogelijk, hoewel onwaarschijnlijk, dat gams door metathesis is ontstaan uit
gras. In dat geval lsan het topdexu wijzen op een omheinde weide nabiij een woning.
- nog een stuk land genaamd de Gaershoff gelegen in de parochie en plaats voors. aan die Venstmet of
!hepsdijck [GAT RZW16P-16? (ISSl)]
- stuk land genaamd de Gaershoff ter plaatse genaamd de Berckdijck [GAT R297:16#-17P (1551)l

Ook in de Oisterwijkse schepenakten wordt hij genoemk
- land den gaershof [OPRl4376f (142111
- land die gaenhof aenden berckdijck [OP R152:lSVo (144011
- land den auden gaershof Corvel [OP RlS255f (1440)l
- land den gaershof [OP R15264f (144011

De Gaershoff lag aan de Berkdijk ten noorden van de Blaak.
Zie Scaepsdijck 1603I en Vensfraet I685 1.
193.6AGELVELDEN, DE

-

weiland het Gagelveldt in die Gagelvelden aan de gemeijne dijck [GAT R285:34Vo-3Sf
- beemd t zwartlaer in de Gagelvelden op d'Ou Leije [GAT IUSn:29r"-2W (l54.31

(153811

De gemeijne djck 12041 liep van het Eselven llsSl over de Nieuwe Leij en over de
Oude Leij door de huidige Beekse Bergen mar Hilvarenbeek. Het Zwartaer 1739I lag
op de Oude Leij. De Gagelvelden moeten dus gelegen hebben tussen de Oude en de
Nieuwe Leij. Omdat de Gagelvelden in Tilburg lagen, dienen we ze te situeren ten
oosten van het Oude Beeksepad-De Gemeijne Dijck.
Voor verklaringvan de naam zie: 1194I.
194. GA6ELVELDl7, DAT
- weiland het Gagelveldt in die Gagelvelden aan de gemeijne dijck [GAT R285:34@-3SP(153811

Gage1 (Myrica gde L.), ook we1 possem, Brabantse mirt, luis- of vlooienknrid genoemd,
is een struik die veel voorkomt en gedijt op voedselarme, vochtige en m e heide- en
veengronden.
De bladeren en bloemknoppen werden in de middeleeuwen veel gebruikt als ingreGnt
van p * t , een kruidenmengsel dat gebruikt werd bij het brouwen van bier en bedoeld
was om het bier pit en smaak te geven. Andere bestanddelen van de gruit m e n om.
serpentien, rosemarijn, salie, anijs, thijm, duizendblad, hars, wijnruit en bekerkruid.
Rembert Dodoens (Dodonaeus, ca. 1516-1585), arts en botanicus, schreef in zijn
beroemde 'Cruydeboeck', een belangrijk naslagwerk over geneeskrachtige kmiden, met
betrekking tot de gagel:
(...) Het saedt van gagel is seer wann en& dtoogh van aerdt tot scier in den &r&n graed
De bladeren sijn ook wann en& dtoogh, maer veel min&r dan het saedt. De vrucht selve
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met eenighen drank inghenomen is hedigh en& de hersenen schadelijck Daarom a& die
in het bier ghesoden oft daennede ghebrouwen wor4 ’t welck op verscheiden plaetsen
geschiet, dan is die dianck den hoof& seer lastigh, in voegen dat hij het hooft seer ontstelt;
en& den mensche seer haest &onken maeckt (...)
Deze plant werd geplukt op de niet-ontgonnen moerassige gronden die het eigendom
van de landsheer waren gebleven, en die op grond hiervan dus recht had op een
vergoeding, het zga pruiteelld].
Tot de lle eeuw waren de landsheren hier mogelijk de heren van Bostel(-Randerode),
waarna de heerlijkheid Tilburg overging op het geslacht der Giselberten (ca.116o-ca
1250). Na het (ogenschijnlijk) verdwijnen van de Giselberten kwam een deel van de
heerlijkheid in bezit van de hertog van Brabant, die het in leen uitgaf aan leden van het
geslacht Bac, voormver deze niet reeds bepaalde delen als allodiaal goed bezaten.
Net als land konden de hertog of de heren ook hun gruitrechten aan steden of personen
verpachten, die hierdoor dan het alleenrecht bezaten tot het leveren van gruit. Zo had
hertogin Johanna het gruitrecht van Tilburg verpacht aan Johannw de Jode. In een
Bossche schepenakte van 1 februari 1395 beloven zeven aanziedijke inwoners van
Tilburg en Goirle aan deze Johannes een zekere som te betalen waarop deze afstand
doet van de gruit, dat in deze akte wordt aangeduidt als maheria villarum de 7iZborch et
de Goerle et totius jurisdictionis dicte dincbanc de lilborch et de Goerle.
Uit twee akten (van 1347 en 1350) blijkt echter duidelijk dat het gruitrecht (fermenteit,
d.w.z de gruittol) v66r die tijd nog in handen was van W&m Bac van Broechoven (t
tussen 1342-1350), die in de eerste akte (1347) wordt aangeduid als W&lmi
Fermentatoris’ (de grUiter)2 en in 1350 als W&lmi quondam dicti Gruyter‘? Deze
Wiilem van Broechoven had het ‘ M e Goet van Broechoven’ verkregen van zijn vader
Walterus Bac van Baescot @e: 173 I). Hieruit mogen we gevoeglijk concluderen dat a’ut
Gagelveldt en de Gagelvelden 1B31 deel uitmaakten van het Oude Goet van
Broechoven.
Daarnaast verkocht de hertog op zijn beurt de woeste gronden in het begin van de 14e
eeuw (1329), samen met andere rechten, aan de inwoners van Tilburg en Goirle. In
1395 bevestigde hertogin Johanna deze rechten en stelde Zij hen bovendien vrij van
gruitgeld en maaldwang.
De Gemeijne Dijck 12041 is het Oude Beeksepad tussen Oude en Nieuwe Leij.

194a. GANS HOOFF, DIE
- land die ganshoff aen de Herstal [GAT R263:lW (151111
- huis genaamd die Gans Hooff van wijlen Henrick Leijten gelegen in die Rijt bij de Herstal [GAT
r n T 4 3 f -4w (W)]

In de Oistemijkse protocollen:
- weyde den ganshof aenden heerstal [OP lUS0:17f (1436)l

De betekenis is: de Ganzeiahoqf, van ho(o)f, ‘hoeve’ en gans (d
gans, ohd. gam, oe.
g6s en ne. goose, lat. m e r e *hanser, en oiers. geiss).

1 corneliaren, J.F.L.M., Het Bierboeck IJindhoven,blz. 25.
2 Erens, M A , Oorhnden van Tongerh, dL I, m. 907 (AAT 618:akte Den E&&

3 Ibidem, dl. I, nr. 955 (AAT charter 650, Den k
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h 3 juni 1350).

16 augustus 1347).

195. GAT VAN LIEVENGOER, HET
- heide en miland aan die Leije en het Gat van Lievengoer [GAT RZE57VD (E%)]

Lievegoer 146!5l lag langs de Donge aan de Gilzerbaaa Het Gat van Lievengoer moet
daar dus ergens gelegen hebbea De Leije is hier de Donge.
196. GEERKEN, DAT
- akker in die Schijve Mor aan die Kercbtraet [GAT R28O:~-lOf(1532)]
- in die schijve ap die Ho&straet [GAT R285:W-l3P (1538)]
Afgaande op de m e n van de bezitters en belendingen moet het Geerken gelegen
hebben in de Schig I610I bij de Rijt I583 I. De hier genoemde KkrcWaet 1415I liep
ongeveer vanaf het huidige fktstunneltje onder de Ringbaan-West met een boog naar
het Watertorenpleii en via de Prunusstraat naar het HageZmijs 1245 I.
Zie: Die Hmchtraet 1326 I.
Het Geerken vormde hoogstwaarschijnlijkeen deel van de Gheer 11991. Voor verklaring
van de naam zie aldaar.
W .GELOCB;T, DAT
(Ze: Het GheZoect I203 I.)
198. GEMEIJN ACKER VAN CORVEL
- die gemeijn acker van Corvel [GAT R295:16vo-17f (l549)l

Letterlijk betekent dit gemeenschappelijke akker van Korvel en duidde de naam
'ackeren' een tamelijk uitgestrekt complex bouwland aan dat 66n geheel vormde.
Oorspronkelijk waren de akkers gemeenschappelijk bouwland dat we1 door verschillende personen uit een nederzetting werd bewonnen en gebruikt, maar waar niettemin
geen duidelijke kavelscheidingen in de vorm van houtkanten of grachten waren te
onderscheiden,van*
Corvel Ackeren,
CreijenvenscheAckeren,
0 Hasseltsche Ackeren, etc.
De naam duidt dus op oude nederzettingea Een dergelijk akkercomplex werd niet
doorsneden door belangrijke wegen, slechts door smalle akkerpaden, de zogenaamde
servituutwegen.
'Akker' in de betekenis van stuk bouwland is van jongere datum. De Gemeijn Acker
van Corvel is dus niets anders dan die CorvelA c k e n 11211.
199. GHEER, DE
Een geer is een taps toelopend stuk land, dat vrijwel zonder uitzondering gras-, weide
of hooiland was.
- een stuk land in die Schijve aan die Hwkstraet [GAT R293:76vD(WS)]

De Hmchtraet I326 I was gelegen op de overgang tussen Rijt I583 I en Schijf I6101.
(Zie ook Dat Geerkn 11%I.)
200. GHEERACKER, DE
Geer kan afkomstig zijn van gaiuat-,'spits toelopend stuk land' ("w I, 390).
Gheeracker duidt dan op een spits toelopende akker.
- land in het Creijenven [GAT R28O:tW (1532);R283:31v" (153611
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Deze akker was gelegen in het noordelijk deel van het Cmijmven 11301, ten oosten van
de Cmijenvenschestraet I133 1.
201. GHELOECKT, DAT
- akker in die Creijenvenschestraet [GAT R2&25d’

(lS39)]

In de Oisterwijkse protocollen vermeld als.
- land dat geloect aen die heyde [OP F C I S 2 (1446)l
~
- lant dat geloect ad locum dictum die heye in Jan Zeghers goet [OP R187:W(1481)l

Dat het in de eerste van de beide vermeldingen uit de Oisterwijkse protocollen om
hetzelfde stuk land gaat, blijkt uit het feit dat het verkocht wordt door Jan soen
quondam Jan Zeghers.
Een Gheloeckt is een uit h e i i ontgonnen en rondom geheel d i d perceel, ook we1
Look of Blook (Bloek) genoemd. Gheloect betekent letterlijk afgesloten, omsloten. Ze
het Engelse werkwoord to lock, ‘sluiten’.
Het GheZoeckt moet gelegen hebben ten westen van de C’ijenvenschestmet 11331,
tussen deze straat en de Slopnt I620I.
Zie ook De Bloeck 1371.
202. GHELOECKT, HET
- dat gheloect in die Rijt [GAT R
2
6
4
:
W (Ul2)]
- land in die Schijve [GAT R283:48vo (lS%);R286:61d’ (1539);R2W51d’ ( W ) ]
- stuk land genaamd ’t Geloeckt gelegen aan die Rijt in die Schijve [GAT R296:7ld’-721@,72P-73f(USl)]

Voor verklating.zie: 12011.Zeer waarschijnlijk heette dit toponiem in de f i e eeuw Dut
Groet Geloect 121& I.
203. GHELOECT, HET
(OokDat Gelockt)
- land in die Hasselt aan die h g h straet [GAT Rzss:z0vD-2lf (Wl)]
- we& en heide aan die Hasselt in die Langhstraet [GAT R29514f-14d’ (W9)l
Mogelijk betreft het hier hetzelfde stuk land als bedoeld wordt in de volgende
vermeldingen in het Oisterwijks schepenprotocok
- land tgeloect in Stertshoeve [OPRl63:W (14591
- lant tgeloeck [OP Run:llf (1503)]
- lant tgeloect [OP R22757f (1523)l

Was gelegen ten noorden van de Lmghstraet 1443I.
Voor verklaring zie 1201I.

204. GEEMEIJNE DUCK, DIE
Gemeijne Dijck betekent: gemeenschappelijkeweg.
- die Heze aen die ghemep dijck [GAT R264:lOP (lSl2)]
- beemd aan de Ghemeijne Dijck aan het Gruene Dijckske [GAT RZ8!klSf (1532)]
- beemd aen den Ghemeijnen Dijck [GAT R281:3f (1533)]
- beemd aan de Ghemeijne Dijck tussen Oude Leije en een waterlaat [GAT R281:36d’(1533)]
- beemd aan de Gemeijne Dijck in dat Overbmk [GAT R281Jos blad bij 45f (l533)l
- beemd aan de Ghemeijne Dijck aan de Niem Leije een emde en het Gruene Dijckske ander einde
[GAT m 6 f ,7p (lS35)]
- beemd aen den Ghemeijnen Dijck [GAT R28254P (lS35)]
- aan een waterlaat heide en weiland in die Kievietshorsten bij den ghemeijnen Dijck op die zijde tot
Goirlewaerts [GAT R28256d’ (lS35)]
- beemd aan de Gemeijne Dijck [GAT R28262I“ (15391
- beemd aenden Gemeijne Dijck aan de O d e Leije [GAT R285:uhp (lS38)]

- weiland het Gagelveldt in die Gagelvelden achter de gemeijne dijck [GAT R285:34?-3SP (1538)]
- beemd aenden gemeijnen Dijck [GAT R286:22f,22? (U39)]
- beemd in de gemeijne Dijck aan die Leije [GAT Rzss:33v"-34f (Wl)]
- weiland het Goffenbroeck aenden Gemeijnen Dijck [GAT R288:%9 (Wl)]
- een beemd aan de gemeijne dijck [GAT 1328836r'-37f (Wl)]
- beemd en moer bij de Gemeijne Dijck op de Gruene Dijck [GAT R2%59r'' (Wl)]
- beemd aan de Gemeijne Dijck [GAT R2%42r'' (W3)]
- moer aan de Gemeijne Dijck [GAT R29k249,lcs blad bij 25P (W)]
- beemd aan de Gemeijne Dijck tussen Oude Leije en een waterlaat [GAT -6f
(WS)]
- beemd aan de Gemeijne Dijck aan die Leije [GAT R292:7!lf' (154511
- beemd aan de Gemeijne Dijck [GAT R2W569 (154711
- beemd aan de Gemeijne Dijck, waar de Nieuwe Leije tussendoor loopt aan een waterlaat lopende van het
Stappegoer tot de Oude Leije [GAT R295519-52f' (W9)]

Reeds vermeld in de Oisterwijkse protocollen:
- pratum dat gochenbroeck aen die gemeyne dijck [OP Rl4625P (142911
- weyde tgochelbrmck aenden lantgdt neffen den ghemeynen dijck [OP Rw:16v" (1444)l

Ook in de volgende eeuwen wordt deze dijk nog genoemk
- Item no& het gerechte vijffdepart onbedeelt in een hoijbeemdeken

int geheek twee ende een halff
lopensaten, ofte daer ontrent groot sijnde gelegen bmen de pmhien voorsz ter plaetse genaemt aenden
gemeijnen dijck, aldaer tusschen erffenissen Jamb den smith van Beeck westwaerts, den gemeijnen dijck
mtwaerts, maria wed' Wijlen M? herman de Roij noortwaerts, ende de Leije suijtwaerts [GAT
R3622UP-216v (1662)]
- item noch een parceel uytgesteecken moerputten, de gemeyne dyck west [GAT R3702P-3P (166811
- Item noch het vijffdepart onbedeelt in eenen hoijbeemt int geheel vier loopensaten ofte daer ontrent
groot sijnde, aen den gemeijnen dijck gelegen [GAT R37k35P-37v (167011
- een parcheel beemden, int geheel vier lopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans so0 groot
ende cleijn als t7selvegelegen is binnen de pmhien van Tiorgh, ter plaetse genaemt aenden gemeijnen
dijck, aldaer tusschen den voorsz dijck aen d'een sijde Ooatwaerts, h e r eenen waterlaet tusschen beijde
is lopende streckende metten suijden eijnde aenden stroom de nieuwe leije [GAT R37k146P (167011
- over den Bmekhovensen Dyk tot aan Y uiterste der jurisdictie met Hilvarenbeek, ten zuiden daar langs
heen, dwm over den gemeenen Dyk tot aan de Limietscheiding met Goirle piendklampen, Lwen 2

(1sll

- een parceel uitgesteken torfveld of putten gelegen onder Bmekhoven groot 3 lopensen 29 roeden belend
oost een karweg west den Gemeenen Dijk [GAT R4941W (1808)]

De Gemeijne Dijck is het Oude Beeksepad, dat begon bij het Eselven 11881 en over
Nieuwe en Oude Leij door de Beekse Bergen mar Hilvarenbeek voerde. Tussen
Nieuwe en Oude Leij vomt de Ghemeijne Dijck de gens met Goirle. De waterlaat
lopende van het Stuppengoer 1632I naar de Oude Le! in [GAT R295:519-52r" (lS49)] is de
Katsbogte. Vanaf de A58 langs de grens met Goirle loopt er nog een weg genaamd het
Botepud naar het Safaripark van de Beekse Bergen (op de kaart van Zijnen de
Beeksch M e n genoemd); dit is een restant van de voormalige Ghemeijne Dijck. Op
dezelfde kaart van Zijnen (1760) heet deze weg de Gemeenen Q c k .
205. GEIE&E"DT, HET
D.i het land van Giel (Gielis, Giselbert), roepnaam voor Egidius, (zie ook 1358I).
- een stuk land aan het h e r [GAT R29559 (W9)]

Land in het Laar, waar nu het gelijknamige hdustrieterrein gelegen is.
206. GHILSCHE BROECK, DAT
-

dat hornicxken int ghilse broeck [GAT -219
(UlO)]
beemd in de Elsbeemd in het Ghilsche Broeck bij Meeus Hoe= [GAT R283:W (153611
beemd in het Ghilsche Broeck omtrent de Elsbeempt op de Grote Sloot [GAT R2Xk56f' (153611
beemd in Ghitsche Broeck mor den Elsbeempt aan sLangens1oet [GAT R284:24@ (1537)]
beemd in het Ghilsche Broeck [GAT R286:W-lOP (U39)]
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- een beemd genaamd de Hackelaert in het Ghilsche Bmeck [GAT R287:68V"-69r" (WO)]
- beemd int Ghilsche Broeck int Reck [GAT' '14(Wl)]
- beemd genaamd tQuaij Kempke in het Ghilsche Bmeck [GAT R288:2lr"-21v" (Wl)]
- beemd int Ghilsche Bmeck aen dWouwenbmeck [GAT R288SP (Wl)]
- beemd in het Ghilsche Broeck ten einde van de Ghilsche Dijck [GAT R288:W-67I'' (Wl)]
- land in het Ghilsche Broeck in het Reek [GAT R29%42r"42f' (W9)]
- een parael turfveld 8 lopensen ter plaatse genaamd het Gilzes Bmek mid de Hultensche Weijkens en
noord een karweg [GAT R4949P-12VD(180511

In de Oisterwijkse protocollen vermeld als:
- dat homixken en delbuender int ghilse broeck [OP RlW53f' (1474);=4f

(UOO)]

Het Ghilsche Broeck lag ten westen van de Doqge bij het Reck 15741. Het Ghilsche
Broeck en het G h i h Vucht 12101 zijn identiek. Het Ghilsche Broeck lag behalve in
Gilze ook binnen de limieten van Tilburg, tussen de Landscheiding I427I en de Donge,
ten noorden van de E@ Buender I179I.
207. GHLLSCHE DUCK DE
- [GAT R288:65P47I'' (Wl)]

In het Ghilsche Broeck 12061 westelijk van de Donge in Gilze.
208. GHLLSCHOT, DAT
Een schot of schoot is een beboste hoek zandgrond in een uitspringend moerassig
terrein. Er zijn twee verklaringen voor deze naam mogelijk, waarbij de tweede de
voorkeur verdient.
De naam heeft niets te maken met Gilze, do& is mogelijk een afgeleide van de
persoonsnaam Gi(e)lis, roepnaam voor Egidius. De betekenis van dit toponiem is dan
het scho(o)t van Gielis.
Het eerste naamsdeel hangt samen met geel, (i kan zich onder invloed van g
ontwikkeld hebben uit e, vgl gisteren < gesteren; gillen < mnl. gellen, ie. wt. *&I),
waarbij geel de betekenis heeft van de kleur, maar ook kan &den op 'vaal, schraal',
hetgeen de aard van deze schoot aan m u kunnen geven.
- t gbilschot aen die Rijt [GAT R262:34#' (filo)]
- int gbilschot [GAT R263:llf,llv'' (fill)]
- gherit jan maes beren men sijn gedeelt ende recht in twee stucken landts gelegen inder prochien van
tilborch ter stede geheijten tgilschot den eenen acker geheijten den coeacker den anderen geheijten den
steltacker. Item hiertoe sijn gedeelt ende recht in een stuck heijvelts ghelegen aldaer in tgilscot en& daer
toe dat aijerven daer aen ghelegen. [GAT R263:Ud' (fill)]
- land in het Ghilschot [GAT R2'79W' (fi31)]
- land in dat Ghilsoot [GAT R281&"-9r" (fi33)J
- een stuk land in het Ghilsoot opten Zandtacker [GAT R2fQ24P-W (fi35)J
- een stuk land en de Coeijacker in het Ghilschot [GAT R282:24P-25f(fi35)J
- de Steltacker int Ghilschot [GAT R282:Uv'' (l535)]
- land aen die Rijt int Ghilsoot [GAT R284:45P (153711
- land de Zandacker in dat Gilsschot aan die Rijtschestmet [GAT R285W (Ti%)]
- land in de Rijt int Ghilschot [GAT R285:&'-9r" (fi38)]
- land in die Rijt in dat Ghilschot [GAT R2%54P (153911
- de Zandacker en de Coeacker in het Ghilseot [GAT R2!XkllP-l2P (W3)]
- land in het Ghilschot [GAT R292:65vD66vO (W5)]
- de Steltackerin het Ghilsoot [GAT R2Q67vO48I'' (WS)]
- land in het Giiscot aan die Rijt [GAT R293%?-5OP,5W (154611
- de Coeacker in het Ghilschot [GAT R295:29vO-3OP ( W 9 ) ]
- land aan die Rijt in het Ghilschot [GAT R29S3OP (W9)]
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Hij werd al genoemd in de Oisterwijkse protomllex
- land in een stede gheheyten die gllildscot [OP Rl43:W (1421)l
- land int gyltschot aen die Rijlaerstraet [OP Eu56:8f (144611
- land int ghyldschot mid aen steltstucske, nmrd opten wech tot Maes ghenen en Jan die beer behorende
[OP W 6 : 1 7 f (144611
- erFenis dat ghiischot aen die Rflaenhet [OP W & 7 f (1450)]
- int ghildschot ad viam Reestraet [OP Rl63A4f (145511
- int Chielscot, aen die Rijt aen die Heytse straet [OP RW).14P (Ula>]
- int tgilschot [OP R248:l.P (W)]

Naar o m mening dient het Ghilschot, gezien de in verband met zijn genoemde overige
toponiemen, gezocht te worden in het gebied vanaf de parkeerplaats van de Katholieke
Universiteit Brabant, zich noordwaarts uitstrekkend lasrrj de Tiurandriabaan, ten oosten
van het huidige Wandelbos, tot aan (ongeveer) de Eksterdreef! Het bleef zuidelijk van
het rhiertje de We@ 17131, doch strekte zich waarschijnlijk westwaarts uit, mdat de
Oude Wmande nu op land ligt dat vroeger tot het Ghilschot behoorde. .
209. GHILSE WCET, DIE
(Zie: Die G h i k Vucht 1210I .)
210. GHILZE WCET, DIE
(Ook Die Ghilse Vucht)
Afkomstig van d / m d fuchte, 'drassige bodem'; Ghilze wordt door sommigen (HPB,
66) teruggeleid tot *Gisk, wat een samenstellingmu zijn van @il, 'twijg, loot7en lo(o),
%OS' met een wisseling van s en 1 (metathesis).
- beemd in die Ghilse Vucht in die Hoeven [GAT R280:W(153211
- beemd in die Ghilze Vucht achter dat Hoeff van Dongen aan een s c h o ~ l mdie
t Vaert [GAT R280:W
053211
- de Naebeempt in die Ghilze Vucht mast die Dongensche Coeijweijen aan die Leije [GAT R286:34vO
(U39)l
- beemi in die Ghilze Vucht tussen Elsbeempt en shngensloet [GAT R286:3W (U39)]
- beemd in die Ghilze Vucht aan die Maeije [GAT R286:36f (U39)]
- beemd in die Ghilze Vucht aan die Dongense Coeijweijen [GAT R288:36f -36~''(Wl)]
- beemd in die Ghilsehe Vucht aan de Dongh Aa [GAT R287:8lvO-82P (Wro)]

Ze wordt al genoemd in de Oisterwijkse protomllex
- beempt in locum dictum in die Vucht van ghilse in den lande van breda [OP Rl4527f (142611
- die ghilsche vucht ten westen van cleys eryts beempdeken aenden symonsdijck [OP Rl60:28f (1452)]

De Ghilze Vucht moet gezocht worden over de Landscheiding 14271, ten westen van
Ddem 11471 en de Erf Buender 11791 en ten oosten van de Hoge en Lage Made in
(Gilze en )Rijen en is waarschijnlijk de huidige Lange Hoeven aldaar.
De Hoeven in het eerste utaat zijn de Lange Hoeven. De Hoeff van Dongen is mar
d e waarschijnlijkheidde Home van Lichtmberch 1345 1.
Het Ghilze Vu& was deels in het land van Breda, deels in Tilburg gelegen, doch voor
het grootste deel in eerstgenoemde.

211. GOEENS WEIJ
Betekent weide van Goeen, roepnaam voor Godevaert.
- w e h d aenden Heerstal bij coppenhecken [GAT R280.9v''-lOP (U32)]

4 Let wek het Wandelbos bestond in deze tijd nog niet.
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212. GOERB;EN, DAT
Goerke, d.w.z. klein goor, afkomstig van *gura- (n), ‘moeras’ met v e r k l e i i u f f k -ke.

(zie ook 1219I .)
Het Goerke was in de zestiende eeuw een gemeenschappelijk heideveld gelegen aan de
huidige Goirkestraat, waar nu de Goirkese kerk staat, en verder rond het huidige
Julianapark. Ook het stuk tussen Lambert de Wijsstraat, Van Hogendorpstraat en
Kasteeldreef was ‘gemeijnt’. De voormalige Veldstraat, (de huidige Pastoor van
Beurdenstraat), en de Houtstraat liepen naar deze heide en werden dan ook de
Heijdstraet genoemd.
- de gemeynte geheyten t Goerken [GAT R26k22f (Ull)]

- die hoeve voert aent Goerken [GAT R263:W (151111
- huis en erf in het Goerke aan de gemeijnt [GAT R27!kW (153111
- huis en erf als boven en heide in het Goerke [GAT R280:2@,%? (153211
- hoeve van de Heer van Tiiurg in die Goerkenstraet land en weiland aan het Goerke (gemeijnt) [GAT
R281:29P-29P (153311
- huh, hof en erf aan het Goerke [GAT R281:los blad 31f (153311
- heiveld aan het Goerke [GAT R281:W (1533)]
- hoeve en grond in die Goerkenstraet en land en heide van de Heer van Tilburg aan de gemeijnt het
Goerke [GAT R28247P47P (153511
- huis, hof en erf in die Velthoven aan de gemeijnt genaamd het Goerken [GAT
R285:3OP,W-3lP,3lf-31V” (U38)J
- omgmcht heiveld aan die Heijdstraet en het Goerken [GAT R285:319 (l538)]
- huis etc. in de Velthoven en een stuk land aan de gemeijnt het Goerken [GAT R286.58P-58vO (1539)]
- een stuk heiild aan het Goerken [GAT R286:6hp (l539)]
- een stuk weiland in dat Goerken [GAT R28&58vO-S!W‘ (l541)]
- heiveld in dat Goerken aan de gemeijnt van die naam [GAT R289:4@4lVo;42f (l542)]
- weiland aan die Cleijn Hasselt aan de gemeijnt dat Goerken [GAT R290:32#‘-33f (l543)]
- weiland aan het Goerken aan de gemeijnt van die naam [GAT R291:13vo;14P (W)]
- weiland in het Goerke aan de gemeijnt t Goerke [GAT R2Q4P (l545)]
- weiland in de Hasselt aan de gemeijnt het Goerke [GAT -57P-57P
(l545)l
- weiland in het Goerke aan de gemeijnt het Goerke [GAT R29257$‘ (l545)]
- heiveld in die Stockhasselt aan de gemeijnt het Goerke [GAT R2Q80P (WS)]
- weide en heide in die Hasseltschestraetaan de gemeijnt genaamd dat Goerken [GAT R292S4f (l545)]
- heide en weide aan de gemeijnt het Goerke in het Goerke [GAT R293:6f (l546)I
- huis in die Velthoven aan de gemeijnt dat Goerken [GAT R293%1vo-82p(M)]
- weide en heide aan die Stockhasseitschestraet, grenzende aan de gemeijnt het Goerke [GAT R29454v”
- land in het Goerke [GAT R29537P-376‘ (W9)]
- stuk erf tot weide en heide liggende ter plaatse genaamd aan ’t Goerke tussen die gemeijnt van Tiilborg
genaamd ’t Goerke voo~s.ander einde [GAT R297:29P,29P-29P (USl)]’
- stuk erfenis nu ter tijd in land liggende wat eertijds een heiveld was, met de graft daar rondom aan
liggeade ter plaatse genaamd aan die Heijstraet en aan het Goerke en een stuk land groot o. 2%
vander Baseldonck [GAT R29754Plopensaet min 1%d e n aan erfenis van het convent en kl-ter
5 4 (~5211
~ ~
- stuk land groot ca. 5Yz lopensaet en 4%roeden ter plaatse genaamd ’t Goerke met erfenis van het Convent
vander Baseldonck een zijde en einde en een stuk land groot ca.4 lopensaet en 10 d e n gelegen ter
plaatse vuors. in die Heijstraet [GAT R29755P (U52)l
- twee huizen, haven, schuur met de gronden en erfenis daaraan liggende ter plaatse genaamd aan het
Goerke, de gemeijnt van Tilborg genaamd het Goerke ander zijde en einde [GAT R29fk4Vo-5P (l552)]

5 In deze akte wordt t m n s bepaald dat de koper gehouden zal zijn op het betreffende stuk erf met het
huisje dat er op dat moment op getimmerd staat, niet meer dan ten hoogste vier hoenders met een haan
te houden.
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- huis, hof, schuur aen die H o m i r t bij het Goerke [GAT R3oo:w(155411
- stuk erffenis in land, wide en heide liggende genaamd die Heijligen Geest in alder gnmte als dat gekgen
is in de parochie van T i o r g ad locum dictum in die Stockhasseltsehestraet aldaer tussen den worsehr.
Stockhasseltsche straet een einde, de gemeijnt van Tilburg genaamd t Goerken ander einde [GAT
R300:48@43f (ISSS)]
De 'gemeijnt' het Goerke, het deel dat achter de C7eijn HmseZt 1961 lag, grensde aan
de achterzijde van de percelen aan de StochseZBchestraet I6441.
Reeds vermeld in de Oisterwijkse protocollen:
- Cleijn Goerke aan de Stockhasselt [OP Rl44:6f (1423)l
- erffenisse aen die Hasselt ad locum dictum dat Goerken [OP Rl47:30f (1430)]
- huis aan de Stockhasselt aan de gemeijnt het Goerke [OP Rl49MI" (143.511
- tussen die Heijstraet aende tgoerken,die groet heJrhaeveaent laer [OP RlS32lf (144311

Later werd met het Goirke in eerste instantie de buurtschap bedoeld welke rondom het
huidige Julianapark gecentreerd was. Hier situeert ook Zijnen op zijn b t (1760) 't
GOO&.
Item den Heere van Tiborch heeft gecocht die achterste Vaelzijde groot vijff ende tnegentich lopensaet
ende XXIIII roeijen, ende dat Goirken groot sijnde vier ende veertich lopenst [GAT, Van Visvliet 741 fol.

lW-llf (159811

huijsinghe aen tGeurken [GAT, Van V i i e t 741 foL 19f (1601)]
Laureijs adriaenssoon tvoorhooft van sijne stede aen tGeurken [GAT, Van V i i e t 741 foL 19f (1601)]
aen tgeurken twee lopensaet XWZroeijen [GAT, Van V i e t 741 foL 2" (1601)]
Laureijs Adriaen Gheridt Smolders heeft dlopensaet opt Goirken tegens het heijmelt des Convents vanden
Baseldonq tot tShertogenbossche[GAT, Van V i i e t 741 fol. 239 (1609)l
weiland aen het stedeke in het Goirke [GAT R37696v" (1679)]
door dat Goorkens-straatje, over het Goorken, w r b y de Pastorye en Roomsche Kerk, tot op 't Goirken
P~endklampen,Hewel 6 (1778)l
tot aan den waterloop de swartrgt van daar ten zuiden door de waterloop tot daar die komt op 't
Goirken riendklampen, Hewel 7 (1778)]
langs die huizen van 't Goirken tot aan 't begin van 't Lynsheiken, aan den waterloop aldaar
riendklampen, Hewel 7 (1778)]
Agsten Klamp, genaamt de Lind-akker, beginnende ten oosten op Y Lynsheiken door de straat tot op het
Goirke piendklampen, Hewel 8 (1778)l
Negenden Klamp genaamt het Goirken beginnende ten oosten op 't Goirken riendklampen, Hewel 9
(177m
door de straat over het Goirken tot even worby de Roomsche Kerk, van dar zuidwaards om, door het
S p r of 't straatje, dat van daar loopt op de Stokhasselt wiendklampen, Hewel 9 (1778)]
genaamt den Kasteel-klamp, beginnende ten m t e n op het Goirken, by de Roomsche Kerk, van daar,
door het spoor en Goirkens-straatje, tot aan de Velthoven pkdkhmpen, Hoeven 1(1778)l
zodanig regt van weegen westwaards over de ertT en door het Hekke agter een huijsinge alhier op 't
Goirken van een parceel weijland groot zestig roeden gelegen alhier aan den Westenheijkant aan 't
Goirken [GAT R4-169~''
(1802)l
een huh, schop en hoff gestaan en gelegen albier op het Goirken [GAT R494:W-W (18091
een huis en em, schop met aangelegen hof en weide ter plaatse den den westenheykant aant Goirken
[GAT R494:W-lhp (180511
een huk, schop en hoff gelegen ter plaatse het Goirken [GAT R4949P-W (180511
twee parceeltjes schaarbosch nu akkerland ter plaatse het Goirken [GAT R494:W-W (180511
een parceel zoo akker als weiland 5 lopensen gelegen op het Goirken [GAT R4W.W-W (1805)l
een parceel zoo akkerland als weide groot 2 lopensen ter plaatse op het Goiiken west den I€ Geest
amen en noord de straat [GAT R4949f-W (1805)l
en parceel zo akkerland als h0utswaes~4groot K lopens op het Goirken [GAT R 4 W 9 f - W (180511
een huis, schop en hoff groot een lopens gestaan en gelegen alhier ter plaatse het Goirken oost een
straatje, mid de gemeente straat en west een steeg [GAT R494:lSf (180511
une maison et jardin N* 665 contenant un demi lopense iiu lieu dit Goirken [GAT R46264 (1811)]

In het begin van de Ne eeuw behoorde het Goirken nog tot de wijk Westenheijbt. Op
de kadasterkaart van 1832 is het Goirke gesitueert aan het huidige Julianapark.

225

213. GOE-NSTRAET,

DIE

- huis in die Velthoven in die Goerkenstraet met nog een erf, toebehorende aan de Heer van Tilburg
[GAT R279:14f (153111
- boerderij met grond van de Heer van T i i q gelegen in de Velthoven in die Goerkenstraet [GAT
R28k29f-29P(l533);R282:47f -4w (153511
- huis in de V e l t h m aan de Goerkenstraet [GAT It?.M44f4v",44v",5Pr"(15331
- huis in die Velthoven aan die Goerkenstmet [GAT R287:7P-w (EM)]
- stuk w e h d in de Velthoven aan de Goerkenstraet [GAT FU89:30&3lf (W2)]

Dit is de huidige Goirkestraat, mals ook blijkt uit vermeldingen betreffende de
verdebg van de Tiendklampen uit 1778
- door de straat over het Groeseind, tot op de Velthoven, draaiende worts ten zuiden lane de huizen van
de Velthoven tot aan het Goorkens-straatje Fiendklampen, Hewel 6 (1778)]
- door dat Goorkens&raatje, over het Goorken, worby de Pastorye en Roomsche a r k , tot op 't Goirken
[Tiendklampen, Hewel 6 (1778)l
- genaamt den Kasteel-klamp, beginnende ten oosten op het Goirken, by de Roomsche h
k
,
van daar,
door het spoor en Goirkewtmatje, tot aan de V e l t h m Fiendklampen, Hoeven 1(1778)]
- aan de Velthoven tegen over het Goirkensstraatje[Tiendklampen, Schijf 2 (1"8)]

214. GOERMAN, DE
[spreek Uit: Goorman]

- een stuk erf in land, weide en heide genaamd de G&rman gelegen achter dat Creijenven waar een
waterlaat tussen gaat [GAT R2794P-5v" (1531)l
- een stuk erf in land, weide en heide achter dat Creijenven [GAT R279:48f-48vo (1531)]
- stuk land genaamd de Goerman ter plaetse genaamd aan het Creijenven met de weg die van rechtmege
bij het voo~s.stuk land hmrt aan een waterlaat [GAT R2%:27P (ISSO)]

In de Oisterwijkse protocollen vermeld als: den Goemansackm ter stede geheiten dat
Creijven [OP m638P (144611.
Het tweede ~ a m ~ d e eman,
l , is onzeker, maar m u '(laaggelegen) weiland' h e n
betekenea De betekenis van dit toponiem mu dan kunnen zijn: laaggelegen weiland in
het goor. Of moeten we misschien de herkomst van het tweede naamsdeel meken in de
Latijnse term mansus?6 Indien dit het geval is dan m u uit deze mansus de latere
herdgang Dat Creijenven I l34I ontstaan h e n zija

215. W E T TER LUNDE, DAT

- land en heide in het Goet ter Lijnde in die Horemrt [GAT R2824Pf (153511
- de Gmte Acker en een stuk land bij het Goet ter Lijnden [GAT R28763f (EM);R2W50f
(W3);R29k16f (M)]

Reeds in de Bossche en Oisterwijkse protocollen vermeld als:
- Goyaert van Heijst verkoopt aan Gerit Scilder y1 deel, dat zijn broer P a w l s van Heijst @rfd had van
hun oudeIs in de hoeve tgoet ter Lijnden P P Rl187:3oop (141211
- Goet geheijten ter Lijnde [OP Rl44:41v" (142211

6 Een 'mansus' dient men te beschouwen als een stuk grond of complex van gronden al dan niet met huis.
In 1299 schenkt hertog Jan aan de abdij van Tongerlo 8 manses in de spreektaal genoemd hoeven ('octo
inansos vulgariter a'ictos hoeven', in: Camps, H.P.H., Oorkondenboek van Nmrd-&&ant De Majenj van 'sHertogenbosch (met de heer@k.lwid Gemert), dL I,2, no. 583). In het 'Hoevens Chart& van 1268 echter,
waarin Hendrik V, heer van Breda, aan zijn onderdanen in een bepaald gebied bij Etten een eigen recht
schenkt alsmede een reeks worschriften mor de inrichting van dat gebied en waarin nadrukkelijk mrdt
gestipuleerd dat in elke hoeve (erf) een huis moest staan, waarin iemand moest wonen. (Cerutti, F.F.X.,
Mieleeuwse reclusbronnen van Stad en Heer@MBreda, dl. I , 1956, no. 40).
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- ene hof in den goede geheijten ter Lijnden tusschen die Stochasselt en die Horemxt al om en om ieder
gemeynte NM.36f' (1429)J
- tgoet ter Lijnden [R161:27f (145311

Het 'goet' ontleent waarschijnlijk zijn naam aan de lijnde', die midden op het gebied
van het goed ontsprong. Het woord lijnde is een waternaam (< linna (Zenna)) en
vergelijkbaar met kelt. *lindo-, bvater', miers. linn, 'poel', kymr. Ilimt, 'stroom, de
zachtjes stromend', over het algemeen een recht, hngzaam stromend water. De
bewuste waterlaat hief in de Lijnakche ackem I4671 en stroomde in een vrijwel rechte
lijn noordwaarts naar de Kalverstraat en is de latere Mid&lste Bmg. In het 'Register
van de waterleidingen in de gemeente Tilburg, l877 en 1879' komt deze waterloop voor
als Linakche waterleiding op de stadsplattegrond van 1957 Linake waterloop genaamd.
De naam heeft derhalve mogelijk niets te maken met een lindeboom.
Het Goet ter Lijnde was gelegen bij het Lijnsheike, tussen het Lijnsheike en de
Stockhasselt, waar ook de Lijna'sche Ackeren 14671 waren. Het Lijnsheike liep tot 1959
vanaf de splitsing Julianapark-Usselstraat. Het gedeelte ten zuiden van lht W&lminakanaal werd in 1959 samengevoegd met het ten noorden van de Ringbaan gelegen deel
van het Julianapark De straat tussen Ringbaan-Noord en Wilhelminakanaal kreeg toen
de naam Oude Lind.

216. WET TER RJET, HET
Ook genaamk Goet van der Riet. Zie ook De Home ferRijt 1343I.
Het was gelegen aan een waterloop, een rijt, en is daamaar vernoemd. Deze Rijt'
ontsprong bij de Poelen I558 I aan de Poelstmet 1560I (nu Tdelbergstraat) en liep over
het Goet ter Rijt, ongeveer vanaf de Jan van der Leestraat tot aan de Van
Doorenstraat. Een zijtak kwam van een poel in het latere Haringseind (tussen
KorvelseweeTrouwkn-Niemtraat) en kwam ongeveer bij de Nazarethstraat in de
hoofdstroom. De naam Van der Riet is hetzelfde als Van de (of ter) Rijt en is een
oudere uitspraak van Rijt.
Dit g o d is eigendom en mogelijk tevens de woonstee geweest van het geslacht der
Giselberten van Tilburg.In 'Van Heidorp tot industriestad's wordt vermeld dat de kerk
aan drie zijden omsloten was door het Goet ter Rijt. Verwezen wordt ook naar een
akte van 29 november l519,waarin jonker Dierck Back beleend wordt met het Goet ter
Rijt? In deze akte wordt de kerk genoemd als oostelijke belending van het Goet. De
uitdrukkhg 'aan 3 zijden omsloten door het Goet ter Rijt' geeft reeds aan, dat de kerk
op de rand van het goed gebouwd was, als oostelijke belending, d.w.z. in het oostelijk
deel."

7 Korvelse waterloop; zie hmfdstuk 3, 'De Tilburgse waterlopen'.
8 Van Heidorp tot I-,

blz. 77.

9 Akte uit het Algemeen Rijksarchief, archief Nassau;zie: De Hoeve ter Rijt 13431.
10 D.w.z. wat er in 1519 nog van het mmpmnkelijke goed over was. De aanduiding aan 3 zijden omsloten,
geefl aan: west, mid en cost; maw. de kerk lag in het noorden van het ooIspronkelijke goed &
V
Riet.
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Deze kerk 14071 zal vermoedelijk omstreeks *ll60-1170 als domaniale kerk, dwz. als
eigen kerk van de heer, door Giselbert I, gebouwd zijn en kreeg als patroon de H.
Dionysius, die ook de patroonheilige was van de kerk van de heren van Nodebais in het
Deze kerk zal aanvankelijk tegelijk met het oude kerkje in
dorp PEtrebais bij B~uss~L"
de Schijf, de Bedbuer 1161 dienst hebben gedaan en is dit later gaan vervangen.
De erven van de laatste Giselbert van Tilburg waren onder anderen de Van
Gageldonks, (door het huwelijk van een dochter van Giselbert II met Arnold van
Gageldonk, zoon van Arnulf Brabantinus en een zuster van Engelbert van SchotenBreda, en klehmon van Walter Berthout van Grimbergen), en de heren van BoxteL
Een deel van het goed was een allodium, d w z een eigen, vrij er&oed, een zogenaamd
zonneleen, in tegenstelling tot het feudum, waarvoor men leenhulde schuldig was.
Opvallend bij het Goet ter Rijt is dat het een 'onverdeeld' leen is van enerzijds het
leenhof Boxtel en anderzijds het leenhof Nassau. Het deel dat aan de Van. Gageldonks
gekomen was, moet in de 14e/l5e eeuw overgegaan zijn aan Wdem van-der Le& heer
van Berg en H&l, die in 1436 de heerlijkheid Gageldonk verkoopt a p Wdem
~
de Bye,
hoheester van JacOba van Beieren. Deze Wlem somt in 1440 in een dhnombrement
(inventarisatie) de leengoederen van de heerlijkheid Gageldonk op:
Dit siin die Ieene hou&nde siin van mi uut der heerlicheit van Gageldonck Jan Bac
Gielissone, wonende tot Tilbo~~h,
hout te Ieene half die hoeve te Rijt en& akt is een vol
leen;
en:
Dit is alsukn pacht als mi, Willem die Bye, inccomt jaerliiicx; toebehomnde der
heerliicheit van Gageldonck, die ic oec te leene houde van minen ghemadighen heere v a n
Brabant etc...n
In 1460 verkoopt hi. de heerlijkheid weer aan de heer van Breda, graaf Jan IV van
Nassau (1410-1479, zoon van graaf Ehgelbrecht I (1380-1443)van Nassau-Dillenburg

11 Bruijn, M.W.J. de, 'Hoeis Tiiburg aan zijn kerkpatmon gekomen?', in:Actum TBurgi~,
jrg. 11 (1980),
nr. 1,blz. 23.
O p 2 oktober 1192 m d t zij met haar zoon Giselbert II vermeld, wanneer zij de lieden mnende op hun
allodium Helvoirt onder de parochiekerk van Oost-Tiiburgplaatsen. Ab getuige treedt behalve de broer
van Giselbert, Arnold, ook zijn vader op, die in de getuigenreeks als lweede m r d t genoemd M Olivier
e! presbyter (parochiegeestelijke)van de kerk van O a t - T i b q . Hij m r d t in deze akte aangeduid als
Giselberto comite" (6" nv. ev. van 'comes' , dwz. 'de graaf'). (Camps, H.P.H., Oorhmhboek van
N m r d - B r m De MqenJ van 's-H&genbosch (met de heerlj;kheid GemerZ), dl. I, no. 80). Dit leidt tot
de aanname dat Giselbert I een zoon was van &rardus van Landen, verwant aan het hertogelijk huis,
en g d e r e n b a t te Landen, Nodebah (Nodebeke) en Pibtrebais, en dat hij huwde met Alicia van
Boxtel, dochter van Harper II van Boxtel-Raaderode. Zo m r d t hij in 1182 genoemd wanneer de abt van
Hastihe laat weten dat Gislebertus, cognomento Bonus Valeq een molen en weide te Piktrebak van
zijn abdij deze en andere w r e n nu aan de abdij teruggeeft, waarop de abdij deze goederen in leen
overdraagt aan de abdij van Aulne tegen een jaarlijkse eijnsrente van 7 Leuvense denieren @espy, G.,
Les Chmtes de I'abbaye de Waulwrt, dL I (!24&1199), Brussel1957, blz 297 resp. 405-406). Het is zeer
we1 mogelijk dat Giselbert II dezs handeling venkht bij zijn meederjarigworden, hetgeen betekent dat
hij omstreeks 1167 geboren moet I n , mndom het tijdstip waarop ook de kerk van Tilburg m r d t
gesticht.

12 ARA Brussel, k n h o f van Brabant, no. 8 foL 211"; C e ~ t t i ,F.F.X., "liddeleeuwse rechtsbmnnen van
stad en heerlijkheid Breda', dL E,no. 471.
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en Johanna van Polanen van der
Hiemit blijkt dat het 'goed' of de 'hoeve' ter
Rijt tot 1460 een Gageldonks leen was en pas in dat jaar overgaat op de Van Nassaus
en dientengevolgevan dat moment af een leen van Nassau wordt. De andere helft van
het goed blijft een Boxtels leen.
Een deel van het goed kwam omstreeks 1310 in het bezit van Ghizelbertus Bac van
Westylborg. In een Bosch schepenprotocolvan 1310 wordt dit goed aangeduid als V i
der Riek
GhizeIbertus Bac de Wesiylboorg vendidit domino Lcacrencio preposito de Tongherlo ad
opus domini abbatis de Tongerlo et sui conventus supra tern-ampmem bonomm Van der
RieG secundum quod fuemnt domine C.tine &e Kiuiis et sui fraaispresbiteii, tamquam
supra allodium tres modios selifiis bone et dative pepetue necnon predict0 pensionis..14
Wet gaat hier om het derde deel van het Goed Van der Riet, dat in 1310 eigendom was
van Giselbert Bac, een dodiaal goed, en dat voorheen had toebehoord aim Christine
Kariis en haar broer de priester." De twee andere derde delen waren in a 1 0 in handen
van Hendrik en Walter Bac, broers van Giselbert Bac. Giselbert Bac had voomamelijk
bezittingen op Korvel, Walter bijgenaamd van Bomale met name ten noordoosten
daarvan, in de omgeving van de Kerck 14MJ,terwijl Hendrik het noordelijk deel van
het goed, de latere Home ter Rijt bezat ofwel in leen hield. H i e d kan de conclusie
getrokken worden dat het Goet vander Riet eind l2e, begin 13e eeuw ongeveer begrensd
moet zijn geweest door (de huidige) Zomerstraat-Heuvelstraat-Piusstraat-VoltstraatTransvaalplein-Transvaalstraat (de laatste vier gezamenlijk de Heerbaan op Goirle
vormend) tot aan de Katsbogte en Via Poelstraat en Korvel-Korvelseweg naar de
Zomerstraat.
V66r 1392 reeds moet het leen van de tak van Hendrik Bac overgegaan zijn op die van
Arnold Berthout Bac, aangezien in 1437 Jan &lis Bac, e m achterklekmon van
Arnold Berthout Bac van Tilburg, het goed in leen houdt:
- duobus mansis sitis in parochia de Tilborch quorum unus Ten Herstal et &us 't met Ter Ryt nuncupatur
[BP R1207:21l.f (14331

Het goed wordt door de eeuwen heen herhaalde malen vermeld
- Alart Henrick Danelss, Alart Jan Smijderman man van Heilwich Henrick Dane& Matheus Dircx
Gheenken man van Engelberen Henrick Danels dragen op aan Gerit Jan Betten de helft in die hoeve ter
Rijt en behouden het recht om vanaf hun goed die Gmothuijzinge te Westilborch te wegen naar het Goet
ter Rijt met een weg [BP Rl198:72f (1428)]
- in die Schijve bij t goed ter Rijt van de erfgenamen Dierck Back [GAT R313:18f (1567)]
- aen de Juijpt bij dat goet van der Rijdt [GAT R318:3W (En)]
- te Tiorch in de Schijve bij dat goet van de Reijdt [GAT -19
(1576)]
- gelegen ter plaetse bij dat goet ter Rijt aen dat hecke bij der kercke naar &me1 toe belend d'een zijde en
tussen die pad daer naar ter kercke waerts gaet behorende tot het goed van de Rijt [GAT R322f

(157611

13 RA 's-Gravenhage, Nassau domeinarchief, foL 258 n. XXW.

14 Camps, H.P.H., Oorkondenboek vm Noord-Babaa De Meijenj van 's-Hmg&sch
Gemert)),dl. I,2, no. 823.

(met de heerhjWz&i

15 Met deze priester moet welhaast Arnold Pape, de m n van Berthold van Heusden (znon van Giselbert
III, de laatste heer van Tiiurg, en N. van Heusden) bedoeld zijn, ergo: Kristine moet eveneens een
kleindwhter zijn van Giselbert lII bijgenaamd Rex.
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- die besitters van den @en vander Rijdt gelegen bijder kercken van Tiiborch ~omhreven,te leene
gehouden Mor die eene hem vuijten den leenhove van breda ende wor die andere helft vuijt de
leenhove van boxtelle ter andere sijden [GAT R varia (2l.9.1578)]
- ter plaetse Corvel aen die Juijpt bij t goet vander Rijdt [GAT R325:lf (157911
- annex sekeren leenhof gen. tgoet ter Rijdt [GAT R3296OP (1582)]
- leengoet de Rijdt [GAT R34Zl56 (1608)]
- leengoet ter Rijt [GAT R347299f (1609)l
- leengoed de Rijdt achter de kercke [GAT m 4 2 f (161111
- huis aen den kerck int leengoet van de Rijt [GAT R349:48f en 49f (161311
- het goet Ter Rijdt, leen Breda en -el
[GAT R364:159(1654)]

In het leenboek van Breda (Nassau) staat een inschrijvjng uit de 2e helft van de 16e
eeuw, waaruit de begenzingen en de goederen die dan tot het g o d behoren duidelijk
blijken:
- Barthoudt Bacx houd tot eenen wllen Leene de helfft van seekere pameelen en Erve, daar op een hoeve
te staan plagh, gehouden d'andere ook tot eene Vollen leene uijt den Leenhm van Boxef geheten t'goed
van de Rijt, tot Tilborg bij de Kerck gelegen.
E!erst een stuck erffs geheten de SchooMjde, grood ses Loopz: met een hijvelt van 20 Loopz: daar aan
leggende, de Kerk en Kerkweg van Tilborg van de worn Erve eertijts toegelaten, Oostw. Jan Beeris
van Oerle hijvelt, Westw. Jeronimus Rutger van Hoijlten en Bartholomeus Tonisse noorden
strekkende zuijdw. op Willem van Broekhuijse hijveld en met eenen moeras tot den wegh toe van de
Juijpt.
Noch een stuck Zaaijlands geheten den Poortacker grood twaalff Loopz: gelegen Dirk Laurens
kinderen oostw.; en noordw- Cornelis van Grevenbroek westw. en den gemeenen straatweg vandese
e m genomen Zuijdw.
Noch een stuck ZaaijLands daar bij grood thien Loopz: gelegen tussen Marcelis Aartse van Vessem
met meer andere Enre oostier. Jan Beris van Oerle westw. Laurens Hendrix kinderen Zuijdw. en op
eenen gemene ackerwegh noordw.
Noch een stuck Z a a i j h d gent de groene velde grood seven Loopz: ook daar ontrent Leggende
Laurens mors: kinderen oostw.,Dmk en Adriaan Back met Willem Meeus Ansems westw., Noordw.
Jan Beris ~ o r s .en Cornelis van Grevenbroek met Barth. Thonis Zuijdw. [ARA, Nassau
Domeinarchief, Inv. Hingman 1157 fol. 18 (U??)]

Uit verschillende van de hiervoor gegeven vermeldingen blijkt dat dit noordelijke
restant van het voormalige goed gezamenlijk bezit is van de leenhoven van Nassau
(Breda) en van Boael, wat zijn oorsprong waarschijnlijk vindt in de hierboven
aangehaalde ontwikkelingen in de B e eeuw.
Vanaf de kerk liep oorspronkelijk een pad in zuidwestelijke richting mar wat nu het
Haringseind is: de huidige Kloosterstraat.
Het Goet ter Rijt (16e eeuw) is nu te plaatsen als gelegen tussen de huidige
Zomerstraat, Korvevelseweg, Trouwlaan, Niiuwstraat, Varkensmarkt, Oude Dijk, Oude
Markt tot aan de Zomerstraat. Het stuk tussen Korvelseweg-Korveldwarsstraat-Niieuwstraat en Trouwlaan (Haringseind) behoorde eveneefls tot het Goed.
Tot het Goet ter Rijt behoorde de Noeve ter Rijt 1343I.

217. GOF'FENBROECK, DAT
- aan de Gemeijne Dijck, weijland [GAT R288:35$'

(Wl)]

Hetzelfde stuk land wordt in de l5e eeuw reeds vernoemd onder de naam
'Gochelbrmci? (Oisterwijkse protocollen):
- een beemd [OP Rl43:749 (1419)l
- dat Goehenbmeck aan de Gemeijne dijck [OP R l 4 6 S f (142911
- weide dat Gochelbroek aan die h t g r a f t [OP Rl47:28f (1430)]
- weide het Gochelbroek aenden Lantgraft neffen den Gemeijnen Dijck [OP W.16f' (1444)]
- weije dat Gochelbroeckaenden h d g r a f t [OP Rl97:los stuk 521-7
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Met de Lantpgl is de Oude Leije bedoeld, nl. een gracht die een land- of
grensscheiding vormt, bier met Hjlvarenbeelr; De Gemeijne Dijck [2041 is het Oude
Beeksepad
De oudste benaming (Gochelbroeck/Gochenbroeck) kan verklaard worden als broek
waar gage1 groeide (met nasale a, wat de schrijfwijze met o verklaart). De latere naam
Gsffenbmeck lijkt te wijzen op ‘broek van Govaert‘, maar dit is onwaarschijdijk gezien
de oudere benaming.
(Ze ook De Gagelveldin I 193I en Dat Gagelveldt Il94I.)
218. GROENENDIJCK, DE
- beemd aan de Groenendijckbij de Persoonschap [GAT R286:lW-lIP (l539)]

Op kadasterkaart B2 van 1832 is er een Groene Dijve bij de Veedijck 16681. Bij de
verkoop van de Moerenborg wordt onder andere
- een parceel weyde met een weytje daer aen gelegen over den Groenendijk &cootvier La ter plaetse
Loven aldaer oost de Heexen verkoopers, west den groenendijk en noort de waterlaet en sal dit parceel
moeten weegen langs de groenenweg [GAT R438:76P (175011

verkocht. Hiermee is de voormalige Heijsmansdijck 13011 bedoeld, die op de
kadasterkaart van 1832 Net Groene Dijve heet. De Groenenweg was een akkerweggetje
dat van de Gmenendijk naar de Pastoils dyk (Koebrugseweg) liep.
De naam Groenendijck is ontleend aan:
de gesteldheid van de weg (een met gras begroeid pad, op het karrespoor en voetpad
na), of
0 de omgeving waar hij door loopt (weg door weilanden of struikgewas); kan dus in
principe aan elk pad of landweg gegeven worden.
219. GROET GOER,DAT
- aan die Do@ Aa [GAT R289:29P-2W,2W (l542)]
- een beemd genaamd die Sporckt op het einde tot Dongmmert in dat Groot Goer aan die Dongh Aa
[GAT m 3 1 P (154211

In de Oisterwijkse protocollen vermeld als:
- den bemkenen beempt over gemeynt tgroet goer ter stede geheyten bij Donghen [OP IUS331P (144311
- Groet Goer bij die Sporckt op het einde van Dongen bij de Dongensche Aa [OP Run:Z4f (l503)]

Goor, mnL goer ‘slijk, vuil‘, maar ook laagland’, mast gore, < *guru-, ‘moeras’, vgl. oe.
r e f e n , ‘moeras’, houdt verband met hore, ‘modde?. Gewoonlijk duidt men met goor
een w e l e g e n stuk land aan dat nooit geheel droogvalt en in de regel een modderige
of moerassige (venige) bodem heeft, waarop het water blijft staan en die slechts
moeilijk of in het geheel niet afwatert, tenzij het water een tamelijk hoge stand bereikt
en het water weg kan lopen naar een riviertje. Indien men de ontwatering verbetert,
kan een goor tot hooiland worden. Het Groot Goer heet nu de Hoge W ~ e .
220. GROOT HEUVELDT, HET
- heiveld aan de Berckdijck [GAT R
292.48f4W(WS)]
- heiveld tussen de Berckdijck en het h e r aan de gemeijnt van Tiburg [GAT R292:SOf (l545)]

Een heiveld was gewoonlijk een stuk woeste grond dat ingenornen was uit de ‘gemeijnt’
en in partidier bezit als heide gebruikt werd.“

16 LeendeIs, K.A.H.W., Van gemeynten en vroonten’, in:De OrMjebOom, dL X I , jrg. 1987, blz. 45-72.
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Uit de rekeningen voor de herbouw van de (Hejkese) kerkl' blijkt dat 'gemeijnt'
uitgegeven in de vorm van heivelden niet altijd ontgonnen mocht worden, maar soms
heide moest blijven:
Opden xiia- Septembris a" I401 alnoch seeckere parcheelen gemeijnten vercocht aende
iijde van Cleijn TYborch,bij RieldervmG omme nijet innegegraven te worden maer dat de
beesten ende schapen haren ganck sullen houden [14q
Den iii" Octobris a" 1601 aInoch vercocht de navolgende pmheelen om gemeyndt ende
gebleckelinght te mogen worden sonder inne te graven, beginnen& a m Jan Mllem
Meeussoons heyvelt [16rO].
Dit heiveld moet gelegen hebben tussen m w e g Johannes van Zantenstraat-Renk
Norenburgstraat-Burgemeester Van de Mortelplein-Van Oldenbarneveltstraat en Baroniebaan.
221. GROTE ACKER, DE
- p

t 18 lopensaet in het Belven aan de Ekelvenschestraet [GAT R 2 W P (lS49)]+

De grootte van deze akker bedroeg ongeveer 3 ha.
222. GROTE ACKER, DE
- akker Mor aan die Schijve aan de Vlasstraet [GAT R293:UI"-14I",14I"-lSI" (lS46)I
Zie: Vlasstmet I695 I.
Mogelijk is dit toponiem hetzelfde als de Grote Achr genoemd in de volgende

vermelding:
- drie stukken land ter plaatse genaamd in die Schijve, het ene genaamd de Grote Acker, het andere
genaamd Martens Acker en het derde genaamd dat Schipvlies en nog uit een stuk land genaamd de
(USO)]
Gulden W e m [GAT R296:38f'-%P

223. GROTE ACKER, DIE
- (zonder aanduiding) [GAT R289los blad 31f (W2)]
224. GROTE ACKEX, DIE
- bij het Goet ter Lijnden [GAT R28263I'' (wo>;R2W5W (1543);R291:16f' (W)]

Deze akker ligt bij het Goet ter Lvnden I2Wl in de Heijdsi.de.
225. GROTE ACKER, DIE
- in Lwen Ackeren [GAT R2B62f (lS46)I

226. GROTE BEEMIT, DE
- beemd in het Broeck van Huesden aan den Ouden Dreijboem aan die Leije [GAT R280:9r'-W,W-lW

(153211

De Grote Beempt moet gezocht worden tussen het huidige landgoed de Oude
Draaiboom aan de Reeshofweg en de Donge, ten noorden van de Bredaseweg.
227. GROW BOCET, DIE
Voor betekenis zie: Bocht I46 I.
- van Dierck Gherit Back in Broekhmn [GAT R282539-54P(1535);R2&1.:2W
- land in Broekhmn [GAT R28653f ,641'' (lS39);R287:2@-3f Jlf (WO)]

17 Gemeente-Archief Tilburg, Van V i e t 741, fol. 14?, re-sp. 16f.
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(U37)]

- akker groot ca 4! mudsaet in Broekhoven [GAT R29O:Sf (W3)J
- zelfde stuk land van K mudsaet eigendom van Dierck Gherit Back, gelegen in Broechoven Acker [GAT
R291:4vo (154411

Een mudsaet is 3 ha. De Grote Bocht lag ten oosten van de HeijZige E i j c m t 12861,
ten zuiden van de Riqjbaan-Zuid (voormalige Vogelstraat), rondom het Pater Van den
Elsenpleih.
Zie ook Bmckhoven Ackeren I74 I.
228. GROTE BOCHT, DE

- land in de Grote Bocht in Oerle aan die Juijpt [GAT R29Z38f-3e,3!lf-39d' (WS)]
Deze Bocht was gelegen ten noorden van de Oerlesestraat tussen de Veestraat en het
Transvaalplein.
Zie ook Juijpt p03 I.
229. GROTE HOEFF, DIE
- akker van K ha op het Zandt [GAT R27!Mi" (353111
Gelegen in de buurt van het Ghilschot 12081.

230. GROTE SLOOT, DE
- beemd in het Ghilsche Broeck omtrent de Elsbeempt op de Grote %ot [GAT R283Sf (S36)]

De Grote Sloot is hoogstwaarschijnlijk de Donge bij het Reek I574 I.

231. GROTE WERFFBOSCH, DE
- beemd aan de Grote Werffbwh [GAT R2222.5~''(1535)]
- beemd aan de Gmte Werfbosch aan die Leije [GAT R295lhp-14f (W9)l

We kennen m de Grote en de CZeijn W e o s c h 1971, gelegen tussen de Landscheiding
en de Donge bij de Bunten 184 I.
De betekenis van dit toponiem is: wilgenbos.
Zie ook Die Wervenbosschen I714 I.
232. GROTEN ACKER, DE

- de Gmten acker aan die Langbstraet [GAT R282:36f (15391
Zie: Langhstrat I443 1.
233. GRUENEWECH, DIE
- land op de Gruenewech in Corvel [GAT R289:16P-17f,17f-lW' (W2)]
- in Corvel acker op de Gruenewech [GAT R289Wr"-W' (W2)]

Het mu de Oerlesestraat kunnen zijn, aangezien deze voorbij Oerle Groenstraat heet.
Dit is echter niet waarschijnlijk. In de 18e eeuw wordt deze weg naar alle
waarschijnlijkheid eveneens vermeld, nu als:
- Item een parceel ackerlant groot seven L'" gelegen aant J a r , zuijt den groenenweg, west eenen wetpat
en een patreel ackerlant p t drie L'" west den groenenweg [GAT R472143 (1752)]
- een patreel ackerland p t 4 lopn ofte daar omtrent gekgen in 't Laar ter plaatze den groen wegt
[GAT R493:W (1801)]

De Gruenewech lag dus in CorveZ Acker 1121I en grensde aan het Laer I424I. De Oude
Goirleseweg tussen Riqjbaan-Zuid en Generaal Wihanstraat--an-derstraat
bestond in de 16e eeuw nog niet. We1 liep er een smal wegetje even ten westen
daarvan, de Scheijtskeghde 1606I ;het kwam halverwege de Goirleseweg op de heerbaan
uit. Om van Korvel naar Goirle te komen moest men door de PoeWat 15601 mar de
heerbaan. Op de kadasterkaart van 1832 heet het hier GmnewegAkkers.
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234. GRUENSTRAET, DIE
- huis in Oerl bij die Gruenstraet en die kerckstraet [GAT R281:W (1532)l
- huis in Oerle in die Gruenstraet, waar de JX Geest van de Bosch oostwaarts ligt, een gemeijn straat
westwaarts en de Gmenstraet mrd-of zuidwaam [GAT m.w-47f
(153911

De hier genoemde Gruenstraet is zonder meer de huidige Groemtraat. De H. Geest
van den Bosch is de VZimmenhog, maw. het bovengenoemde huis moet gelegen
hebben op de hoek van de Groenstraat met de huidige Radiostraat.
Ook de volgende vermelding in het Oisterwijks schepenprotocol heeft ongetwijfeld
betrekking op deze straat. Het betreffende stuk land moet in de B r m c b e n acker 1741
gelegen hebben, zodat hier sprake is van het oostelijk deel van de Groenstraat.
- een geloect dat vorst geloect en dat groet geloect ad viam gruenstrate [OP Rl637f (1455)l
Andere vermeldingen in het Oisterwijks schepenprotocol zijn:
-

optie groenstraet [OP Rl436f (1418)l
die groenstraet [OPRl4327v" (1419)l
die groenstraet Oerle [OP N43719 (142111
die groenstraet after Mall [OP R156:36P (1446)]
die Rijt aen die groenstraet after Mal [OP FU62.23V" (1454)]

235. GRUENSTRAET, DIE
- een hoktad met timmerhg daarop aan die Gruenstraet aan dat Hangende Rijs [GAT -4Sf-459

(153911

Dit is een andere Gruenstraet, d.die gelegen nabij het Hangende Rijs 1249I, dat in de
Heijdsijde in de Ruijbraecken I595 I lag nabij de Hmennest 1250I. Deze Gruensfraet kan
het thans verdwenen zuidelijke stuk van de huidige straat de Hazemest zijn geweest (nu
Obrechtstraat).
236. GRUNE DUCK DIE
- bij de Grune Dijck op de Gemeijne Dijck [GAT R288:SW (l541)j
- beemd aan de Gruene Dijck achter Broeckhoven aan die Leije [GAT R290.42f (l543)]
- achter Broeckhmn aan de Gruene Dijck [GAT R29528P-28v"Josblad bij 56P (l549)I

Dit is ~ aalle
r waarschijnlijkheid de oude Groenewoudstraat zelf.
237. GRUNE DUCKSJCE

-

beemd aan de Ghemeijne Dijck aan het Grune Dijckske [GAT R28D:lSp (153211
- beemd aan de Ghemeijne Dijck tussen de Ne= Leije en het Grune Dijckske [GAT R2826f77P,W

(153511

Het Grune Dijckske moet een zi3weggetje geweest zijn van de oude Groenewoudstraat,
gelegen ongeveer op het track van het oostelijk deel van de huidige Berglandweg,
tussen Groenewoudstraat en Alpenlaan en verder in het verlengde daarvan. Een oud
restant ervan is het weggetje de Hoge Wal.
238. GULDEN BODEM, DE
- akker in de Schijve bij de Rijt [GAT R293.14r"-15f715~7
t W (1546)]
- drie stukken land ter plaatse genaamd in die Schijve, het ene genaamd de Gmte Acker7 het andere
genaamd Martens Acker en het derde genaamd dat Schipvliess en nog uit een stuk land genaam de
Gulden Bodem [GAT R2963Sf-38~''(1550)l

De naam zegt genoeg over de kwaliteit van het stuk akkerlank het bracht veel op.
Gelegen ter hoogte van de Populierstraat.
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H
239. HACKEMRT, DIE
Voor de verklaring van aert zie 161; hack is vermoedelijk afkomstig van het mnl.
hackelen (ww), 'breken, scheuren'. Gysseling (I,437)verklaart het eerste naamsdeel als
afkomstig van germ. ukwizjo- (v), 'bijl, hak'. De betekenis is dan: een (nieuw-)
gebroken, geploegd stuk land dat voorheen een weiland was.

- beemd die hackelaert in het Ghilsche Broek [GAT R287:68$'69ra
Een vermelding enkele jaren eerder gee& echter

(Wl)]

- een beempt die Hackelaer in dat Eeksken [GAT R2R31f (1530)]

wat kan wijzen op het eerste naamsdeel hacke zoals boven reeds is genoemd, maar
evenwel ook < hag#, 'hoog', met versderping van -gg- tot -H-, en een tweede
naamsdeel laer, 'gebruiksbos', m.a.w. een hoger gelegen gebruiksbos.
Ze: Dat Ghilsche Broeck 1206I.
240. HAECIZSTUCK, DAT

De naam betekent: een hoekvormig stuk land.
Behalve in de Oisterwijkse schepenprotocollen:

- land dat hamtuc in den loven ackeren opten waterlaet [OP Rl45:14f (142611
- land dat haecstuc in die loeven ackeren [OP Rl&30P (143311
- land dat haec stucsken [OP WO26P (1436)]
- land dat haeckstucsken in loven ackeren [OP W3:21f (1443)]

wordt dit toponiem ook genoemd in de Tilburgse protocollexx
- in Loven Acker naast het Convent van Baseldonck [GAT R279:4W (1531)]
- in Loven Ackeren aan een waterlaat [GAT RXk52f (l536)]
- in Loven Acker naast Convent vanden Baseldonck [GAT R287:W (lZ&l);R289:19P-2W,S4P ( W 2 ) ]

De Loven Ackren 14751 lagen tussen P e l g o m e c h 15521 en de Enschotsestraat. De
hier genoemde waterloop liep van de Enschotsestraat iets ten westen van de
Lovensestraat, ter hoogte van de Tulpstraat, kruiste de Bosscheweg bij Enthoven en liep
dan oostwaarts naar de Oisterwijksebaan, waar nu de brug over het kanaal is,
vervolgens naar de Veedijck 16681 en vandaar naar de Leij. Het goed van de
Baseldon& was gelegen bij Enthovea In het begin van de 16e eeuw was de akker het
Haeckstuck al opgedeeld in verscheidene percelen, die alle de naam Haecbtuck hebben
behouden. Het Haeckstuck lag ten oosten van Eijnthoven I1781 en de Lovensestraat.
241. HAEIJEN STUXKEN, DAT
Het eerste naamsdeel is een v e r k l e i i o r m van de persoonsnaam Hadewich, de
naam betekent dus niets anders dan stukje grond van Hadewich.
- akker in Lwen Acker [GAT R287:3lf (154011

Deze akker moet in de buurt gelegen hebben van Dat Haecbtuck 1240I.

242. HAENSBERCH, DIE

Wat betreft de naam van dit toponiem komen twee mogelijke verklaringen in
aanmerking.
Het eerste naamsdeel van dit topodem kan een vorm zijn van mnl. hanghen (soms:
haen). Het gaat terug op een zwak ww. op -on-: *hangon, vgl. os. hangon, oe.
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hongim, met de betekenis van 'scherp afhangend'. De betekenis hier is mogelijk
hetzelfde als die van oe. hmzgra, %os op de helling van een steile berg'. De betekenis
van de Haensberch is dan ongeveer: scherpe verheffhg (heuvel) in het terrein.
De tweede verklaring veronderstelt dat het eerste naamsdeel duidt op een plaats
waar veel korhanen (Tebrrote&) voorkwamen. Deze, in o m streken tegenwoordig
zeer zeldzame vogelsoort, h a m vroeger in groten getale voor op overgangsgebieden
tussen bos en open heidevelden en op de randen van de akkers, moerasgebieden en
broeklanden. De aanwezigheid van bomen, bij voorkeur in verspreide lage bosjes,
grenzend aan open plekken, ontstaan door afbranding, was essentieel voor hun
biotoop. De vogels foerageerden daarbij op de (kleimchlige) akkers en broedden
op de heide? Toponiemen gebaseerd op diernamen kwamen vaker voor, vgl. De
Vossenbeempt I702I en De Vossenberch I 7031.

- aan de gemeijnt [GAT R28lkW-4OP (153211
- beemd in de Haensberch aan die Leije en de gemeijnt [GAT R282:5v" (153511
- beemd aan de Haensbergh [GAT R284:49&'-5W (l537)'J
- beemd aan de J3aensbergh aan de gemeijnt [GAT R286:3OP (1539);R287:13P (CikJ)]
- beemd aldaar aan de gemeijnt [GAT R28'7:4W4!P (1540);R292S5~-36~@
(WS)]
- beemd aldaar aan de Leije en de gemeijnt [GAT R292A8P49P (WS)]
- beemd de Bloemaerta aldaar aan die Leije en de gemeijnt [GAT R29258P-SW (l545)l
- beemd aan de Haensberch [GAT R293:*-25f
(154611
- beemd aldaar aan de gemeijnt [GAT R2B45P45VO (l546)]
- beemd aan de Haensberch [GAT R2B749 (1546);R2%4r%@ (l547)]
- beemd en heide aldaar aan die Leije en de gemeijnt [GAT R295hP-3P (WS)]
- beemd aan de Haensbergh aan die Leije [GAT R295:4lr" (l549)I

De Haensberch was gelegen tussen het huidige Siptenpad en de Puttendijk, het gebied
dat vroeger De Zeepten 1734I werd genoemd.

243. HAENSBERCH, DIE
Tilburgse schepenprotocollen:

- heijvelt III lopemet gelegen inde prochien van tilborch ter plaetsen geheiten den haensberch [GAT
R26k28P-28vo(UOS)]
- lande de Heijdelaer bij de Haneberghe [GAT R287:37tp-38p (W)]

Oisterwijkse protocollen:

- land ten haenberch [OP Rl43ZOr" (1419)l
- huus bij den haenberch [OP Rl4751VO (1430)l
- den vorsten dijcacker en de langen acker tusschen den coudenberch ende tgoet ten Haenberch [OP
Rl4935P (143.511
- den breden acker aen den haenberch w29"(144011
- tgoet ten haenberch bij den coudenberch [OP W 1 W (1444);R155:14f (1445);Rl67W (14.59)]

Deze Haensberch was gelegen ten oosten van de Cuuwenberch 1941 aan de waterloop
genaamd de Middelste Brug, die begint aan het Goirke ter hoogte van de
LijnseSjstraat, min of meer noordwaarts loopt, langs het Moleneind en vervolgens langs
de Kalverstraat en verder noordoostwaarts tot de Houtsestraat. Deze waterloop komt
als Linhche WuterZeiding voor in het Register van de waterleidingen in de gemeente
Tilburg van 1877. De plattegrond van 1957 geeft de naam Lindie wuterZmp?

1 Hhdbook of the Birds of h o p e the Middle Ear;t and North AFica; the Birds of the W
Il, 'Hawks to Bustards', ed. Cramp, S., et al., blz. 416-428.
2 Putten, R van, Geologie en Jydrologie van Tilburg,blz 27 (onuitgegeven manuscript).
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De Haensberch moet dus gelegen hebben tussen Cauwenberch en de Quirijnstokstraat,
d.w.z. in de nabijheid van de weg van Loon op Zand naar Udenhout.
Z e ook Het Goet ten H a e n s b e e 1244 I.
244. HAENSBERGHE, HET GOET TEN
- het Goet ten Haensb[GAT R28k39@~,42@(153311
- de Brede Acker en de Heijdelaer bij het Goed ten Haneberghe [GAT R28237#-38r",50v'-Sl?'

(WO)]

In 1444 W W ,oitemijkse protocofien] is er sprake van het Goet ten Hmsbexh bij den
Ca-udenbexh. Dit goed moet dus bij de Haensbexh 1243I gelegen hebbea
245. HAGELCRUIJS, DAT
-

in de Schijve aan een waterlaat [GAT R28Z43P43V",44f (WO)]
in de Schijve [GAT R291:15@-16P (l544)]
in de Schijve aan een waterlaat [GAT R2QllvD (WS)]
in de Schijve [GAT R2935P (WS)]

Het Hageldjs was gelegen op het hoogste punt van de Schijf, op de splitsing van de
huidige Boomstraat en Elzenstraat. De waterlaat is de Bedbuer I16I. Een hagelkruis is
een in het veld geplaatst kruis ter bemering van hagelschade. Het is niet toevallig dat
dit kruis in het grootste akkergebied van Tilburg stond, nL de Schijf, vlak bij de plaats
waar ook het eerste kerkje van Tilburg zich hoogstwaarschijnlijk bevond. In het
'Quohier van den hondertsten penning' uit 1569 wordt gesproken over een loopensswt
efls daer het Hagelcmijs op staeh gelegen in de Scyve, om welck Hagelmijs men
gewoonlijck is te gaen met processien, en& en wordt tselve Ioopenssaet efls niet besaeyt
noch beteulh noch ook met boomen te deser tyt beplant [fol. 2181. Hieruit blijkt tevens dat
het eigendom was van de parochiekerk. Volgens Knippenberg was het een oud gebruik
om op de kruisdagen bij de hagelkmizen brood aan de armen uit te delen?
Het kruis wordt ook reeds genoemd in de Oisterwijkse schepenakten, doch ook deze
vermeldingen dateren eerst uit de 16e eeuw, hetgeen doet vermoeden dat het toen nog
vrij recent was, tenzij het, mals hierboven al is aangehaald, ter vewanging diende van
de oude kerk vanwaaruit vroeger de processies vertrokken:
- omtrent den hagelcruijs in die schijve [OP R227:29f' (152311
- aen het hagelcruijs ter plaetse die sehijve [OP R23Z14P (153111
- bij t hagelcruijs [OP R22514P (152111

Ook later wordt het hagelkruis nog vermeld:

- door het spoor of akkerweg dat van de ronde schouw loapt door de Schyf tot aan het Hagelkruii aan
den steenen Paal aldaar piendklampen, Schijf 2 (1778)]
- van den Moolenstander, in een regte lyn door den Akker, tot aan het Hagelkruis op den steenen Paal
ddaar piendklampen, Schijf 3 (1778)]
- aan het Hagelkruii aan den steenen Paal, van daar in een regte lyn op den Stander van den Corvelsen
Kooren-Wi-Moolen, van daar, door het spoor, dat van de Moolen aan de Westzyde van 't Moolenhuis
in de straat lmmt piendklampen, schijf 4 (1778)]
- door den p t e n weg of straat tot aan 't begin van Cowel, van daar ten westen door den akkerweg of
spoor lmpende langs de Werf heen tot het tweede spoor dat aldaar van 't Hagelkruis aan de regterhand
inkomt piendklampen, Schijf 4 (1778)]
- worby de Leenhouwers, tot aan het H a g e h i s aan den steenen paalaldaar pendklampen, Schijf 8 (1778)]

De akker waarop het hagelkruis stond of die daaraan grensde, was nog lange tijd
eigendom van de Tafel van de Heilige Geest of H. Geest Armea

3 Knippenberg,W.,'Hagelkruisen, Broodbedelingen, Processies', in:&&ants Heem, jrg. M (1953, blz 3233.
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Diederik Zjnen geeft het Hagel h i s midden in de Schijf op de kruisii van de
Vi'asslmet 16951, CoweLsche firkpad en Wee onbenoemde paden of wegen, die
overeenkomenmet de huidige Boomstraat en Ehnstraat.
246. HAGEN ACKER, DIE

- Hagem Acker in de Teetenbraeck [GAT R288:19f-l9sf' (Wl)]
- Hagen Acker in de Teetezibmeck [GAT R290:32f'-3hP (lS43)]
- stuk akkerland genaamd de Hages Acker ter plaatse genaamd die Tetenbraeck [GAT R2W2lfJlP

(UWl

De Teetenbmck l6!541 lag aan de Hasselt bij die Hoeven aan een waterlaat. Deze
akker kan vernoemd zijn naar de familienaam Hagaerts, waar de andere spellingswijze,
Hagem Acker 1247I, op lijkt te wijzen.
247. HAGERS ACKER, DIE
(Ze: Die Hagen Acker I2461.)
248. HALF MUDSAET, HET
- akker op die Horevoert [GAT R2Q36f -36vo (1545)]

-

hub, hof, schuur en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende ter plaatse genaamd op die
Horemert en 3 percelen land, het ene genaamd de Heijveltsacker, het andere genaamd de Rmde Aeker
en het derde genaamd het Halff Mudsaet en nog een stuk miland met een heiveldje daar achter aan
liggende, de gehele stukken en percelen van erven wornoemd ca 21. lopensaet land p t en gelegen in
de pmhie en plaats mom. [GAT W : 4 7 f 4 W (U52)]

Mud en lopen waren inhoudsmaten voor graan. Een mud was gelijk aan 16 lopen; een
92 mud is dus 8 lopen. Een mudsaet is een oppervlakte waarop een mud rogge, een
lopensaet een oppervlakte waarop een lopen rogge uitgezaaid kon worden. Z e s
lopensaet bedroeg ongeveer 1ha, een half mudsaet was dus ongeveer anderhalf hectare.
Ze: Horenvoert 13781.
249. EL4NGENDE W

S , DAT

Rijs, van germ. * M a (o), 'rijshout' gW I, 845). Voor de betekenis van hangende, zie
12421-

-

Heijnen Acker in die Heijdsijde aent Hangende Rijs [GAT R285:32@,32@-33f (l538)]
- hofstad aan dat Hangende Rijs aan de Gruenstraet [GAT R286:45r"45@(153911
- straat dat Hangende Rijs bij Convent van Tongerlo [GAT R287:lW (WO)]
- het Hangende Rijs bij het Godshuis van Tongerlo in die Heijdsijde [GAT R2915h" (W)]
- stuk erf zoals dat nu ter tijd afgepaald en betimmerd is p t ca % lopensaet ter plaatse genaamd die
Heijdsijde omtrent het Hangende Rijs aldaar [GAT R29243v"-44r"(l551)]

De oudst bekende vermelding van het hangende rijs dateert van 1372:

- dat aude goet bij het Hangende Rijs pBP Rl175:36op (KVZ)]

De naam komt ook veelvuldig voor in de Oisterwijkse protocollen:

- aent Hangende Rijs [OP Rl431Of (141911
- strate dat Hangende Rijs [OP Rl44:63P (1422)J
- land in die aude hoeve met eenre stelten uutgaende aen die ghemeynt geheiten aen thangende rijs [OP
Rl4&1Or"(143311
- die Hangende Rijsche Straet [OP Rl49:lOf (1435)]
- ter stede geheiten aent hangende rijs aen die Hangende Rijsche straet [OP R153:3v" (1443)l
- dat Hangende Rijs [OP R1565'f (144611
- aent Hangende Rijs [OP RlfXJAlv"(1452)l
- bij dat hangende rijs [OP Rl61:7f (14.5311
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Het Hangende Rijs was een 'gemeijnt, in de Heijdsi..de. Aan de namen van de
eigenaars daar te oordelen was deze 'gemeijnt' het noordelijk deel van de Ruijbraeckerz
I595 I bij de Hasennest 1250I. Tongerlo had ook nog bezittingen in de Heijdsijde, 0.a.
een heihoeve, d.w.z. een ontginning in de hei
250. HASENNEST,

DIE

Het is verleidelijk uit de naam Hasennest de betekenis leger van een haas' af te leiden.
Dit is echter mogelijk niet j e t . De naam kan zijn samengesteld uit hare (hese) <
germ. *h&u, 'haag, struikgewas7 > gabom. h&iu, 'omhaagd bos, haagbos', en nest,
germ. *nistu < idg. *ni-&-o, uit de stam n t , 'neder, beneden' en de O-wortel 4uit
de stam *sed wat zitten betekent. Dit laatste geeft het woord de betekenk
'verblijfplaats, woning, nederzettiq$. De betekenis van Hasennest is dan: w~ningbij een
omhaagd bos; ook dit kan weer wijzen op een jachtgebied (vgl. Die Printhuge i 576 I).
Dit toponiem komt nog voor en is de naam van een straat lopende van'de Vlashoflaan
bij de Sweelincklaan in noordwaartse richting naar de Bundersestraat. Vroeger begon
de Hasennest waar de voormalige Nieuw-Lovenstraat en de Heikantsebaan bij elkaar
kwamen, nu Van Tussenbroekstraat; hij kruiste de Van Anrooijlaan, Smeijersstraat,
Averkampstraat, Obrechtstraat en Vlashoflaaq het verlengde daarvan heet nu nog
Hazennest.
-

die hasennest aen die ruijbraecken [GAT R26317P (Ull)]
in die Heijdsijde aan de Hasennest [GAT R280:38P (1532)]
huis in die Ruijbraecken aan de Hasennest [GAT R281:2op-uhp (U33)]
huis aan de Hasennest aan de Ruijbraecken [GAT R2&2:26f'-26vD (l.5391
heiveld aen den Hazemest in de Heijdsijde [GAT R285:34P (E%)]
- in de Hazennest [GAT R286:los blad 591' (U39)f
- hub in de Hasennest aan de Ruijbraecken [GAT R287:lhp (W)]
- den Buynder-acker aen het Hasennest [GAT R430:lWf' (171111
- den Haazennest [Tiendklampen, Heikant 5 (1778)]
- eene huijsinge met omtrent agt en eemierde loopt land en een loopt weide ofte daar omtrent,gestaan en
gelegen aan den Hasennest en een parceel heijbodem groot een en een half loopt ofte daaromtrent
gelegen als wor [GAT R4905P-7f' (1790)]
- een parceel weide groot en en een vierde l& ofte daar omtrent, gelegen aan den Hasennest [GAT
R4905f -7f' (179011

De kadasterkaart van 1832 heeft de naam Hazenest voor een vrij grmt akkercomplex
ten oosten van de Rugdijk I597 I, ten zuiden van de Bundersestraat, ten westen van de
straat Hazennest. De zuidgrens werd eertijds gevormd door de Heikantsebaan.
251. HASSELT, DIE
De Hasselt is een zeer oud toponiem en komt reeds voor in een Bosch protocol uit
1382: die Hasselt pP1176:238 (1382)]. Volgens HPB is Hasselt een afleiding met het
collectie&uffk -ithi van harulu-, 'hazelaar', ohd. hasd > nhd. hasel, oe. hmel > ne.
hazel, in de betekenis van 'een bosje hazelaars'. Volgens het NEW kende het mnd. het
woord hassel, 'hazelaar7.Verwant hieraan is het kit. coiylus, conclus < *kosulo- en oiers.
coll < *koslo.
De gewone hazelaar (Coylus uvelhu L.) vormt, hoewel hi. meer dan 6 m hoog kan
worden, nooit Bkn enkele stam aan de basis. Hij is vooral te vinden in hegen,

4 Volgens [GAT R286:5W-59fl lag dit bij de Ruijbraecken en is het hetzelfde huis als venneld in [GAT

R28226f-26J3.
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kreupelhout en als onderetage in het bos. Vroeger werd hij vaak gekweekt onder eiken.
De hazelnoten hebben in prehistorische tijden een belangrijke rol in de voeding
gespeeld.

Het Hassellplein omstreeks 1930. Op de voorgond de ~olspuul'.De wilte boerdenj dateert
van het begh van de 17e eeuw.

In [GAT ~2n:W-xf
(uzz)] vonden we de vermeldhg de Haselaerwech gelegen in die
Hamelt. Dit toont duidelijk aan dat hier sprake is van een hazelaar of hazelaarbos.
In elk geval komt de ~ a t Hasselt
n
al herhaaldeljk voor in de Bossche en Oisterwijkse
protocollen:
land aen die Hasselt [BP Rl185:l36f (1415)]
in die Hasselt lant die Woyser [OP Rl432v" (1418)l
in die Hasselt [OP Rl436p (1418)]
aen die Hasselt [OP Rl438f (1418)l
optie Ronde Hasselt in Starts Hoeve [OP RlM.41-P (1422)]
hum die WoJlser aen die ronde hasselt [OP Rl46A6P (142911
aen die mnde hasselt bij Stockhasselhstraet [OP Rl463@ (142911
aen die Hasselt, aen die Teetenbramk optie me [OP Rl4213f (1430)]
erfenisse aen die hasselt aen land dat goerken, aen erfenis geheyten den eertborn [OP Rl47:W (1430)]
land aen die Ronde Hasselt [OP Rl49:42p (143711
in een stede geheiten die hove ende die Hasselt dat beyelant [OP Rl4953f (1437)]
sonde hasselt land tgeloect [OP Rl49543 (143'7)l
tusschen die Hasselt en den Rodenberch Jan Roelofsven [OP RlS1:2f (1438)]
die Heertganck vander Hasselt bij die Daneelstraet [OP R154.11~(1444)]
den auden Hof aen die Hasselt, dat busschelken after die hasselt [OP W 1 1 v (1444)l
Celenacker aen die Hasselt [OP W 3 2 P (1444)]

- aen die hasselt in die Theetenbraeck die sleehaghe [OP RlW32f (1444)l
- land die lijnde bij die hasselt aen een waterlaet die Lijnde [OP RlS918vo (145111
- aan die Hasselt [OP Rlm3f (1452)]
- in die Ron& Hasselt [OP Rl60:23V" (1452)]
- in die Hasselt [OP Rl61.59 (1453)]
- die middelste ijnde after die Hasselt aen die Danielstraet [OP Rl63169,22$'
(1455)l
- die Hasselt [OP RlM15f (1456)]
- Wouwerhof in die hasseltacker[OP W.169 (1556)]
Een vermelding van 1477 berustend in het Rijskarcbief te Brussel geeit
- een huys geheiten die sthenen muer metten hove ende met sinen gronde ende toebehobten en& metter
erfenisse daeraen ligghende, soe lant me weye soe heye, aeneen ligghende, gheleghen ter stheden
gheheiten die Hasselt streckende vander ghemeinder strathen totten ackeren toe gheheiten die
Thetenbrake [ARA Brwel, Ursel fonds Ll534 (1477)]

In de Tilburgse protocollen tussen 1530 en 1550 komt het toponiem ontelbare malen
voor:
- dat Bosske en die Hogeweye in die Hasselt [GAT R257AOf (1504)l
- stuck erff gheleghen aen die Hasselt in die Creiinstraet geheyten dat bossch [GA,T R258:25@ (lSO6)]

-

-

-

-

-

-

die Hasselt [GAT R262:W (UlO)]
stertshowe in die Hasselt [GAT R263:14f (Ull)]
die Hasselt [GAT R264:4f (Ul2)]
aen die Hasselt aen die Cortstraet [GAT R267:W (1517)l
huis ter plaetzen geheyten die Hasselt [GAT R27153f-53V" (U21)]
die Hasselt in die Teetenbraeck [GAT R27&3Of (153011
in die Hasselt geheyten die Teetenbraeck [GAT R27&3OP (153011
die Hasselt in den Teetenbraeck [GAT R278:3lf',31@ (1530)]
die Hasselt [GAT R2Xk53f ,54@ (1530)l
in die Hasselt aan de straat [GAT R279:4@-59 (153111
land in die Hasselt [GAT R279:439 (1531)]
in die Hasselt [GAT R279:48f (153111
huis in die Hasselt aan de straat [GAT R2W52f -5w (1531)]
akker in de Hasselt [GAT R2W53f (1531)l
huis in de Hasselt [GAT R2795tV (153111
huis en grond in de Hasselt [GAT m
1
6
9 (153211
huis en grond in de Hasselt aan de stmat [GAT R2802&"-33f (153211
land en &de in de Hasselt [GAT R22B5lf (153211
huis in de Hasselt aan het Hasseltstraetke [GAT R280:57@ (1532)]
huis in die Hasselt [GAT R2815f ,5@-6f,l3f-139 (1533)]
huis in die Hasselt tussen een waterlaat en die Hasseltstraet aan die Creijenvenschestraet [GAT
R281:lW-llf (1533)]
land in de Hasselt en weiland in de Hasselt aan de Creijenvenschestraet [GAT R281:llf (1533)]
land in Sterts Hoeff in die Hasselt [GAT R281:llp (153311
land in die Hasselt [GAT R281:39r"-39P (153311
land in die Hasselt in die Teetenbraeck [GAT R282:34@-3Sf (153511
land in die Hasselt aan die Creijenvenschestraet, de Veecken acker in Sterts Howe en nog een stuk land
daar [GAT R2823Sv" (15391
erf met schuur aan die Cortstraet in de Hasselt, met een stuk land, de Grote Acker in de hghstraet
[GAT R28236f (1535)]
land in de Hasselt aan de Cortstraet, aan die Langhstraet en nog een stuk daar [GAT R28236f (IS%)]
huis in de Hasselt [GAT -46f
, 5 l f (U3S)]
land in de Hasselt [GAT R283:16f (IS%)]
huis in de Hasselt en 2 stukken land aan die Hasselt in Sterts Hoeve [GAT R283:27@-28f (1536)]
huis en 2 stukken land in de Hasselt [GAT R28334f (1536)]
huis in de Hasselt en grond in de Hasselt aan de Stockhasseltschestraet [GAT R283:37@ (#%)I
land in die Hasselt [GAT RZ&k57v" (1537)l
huis aan die Hasselt [GAT R285:339 (153811
huis in die Hasselt [GAT ~.25@,2Of',S3v'',54r" (1539)]

-

huis aan die Steenen Camer in die Hasselt, noord een waterlaat en mid een waterlaat en een straat
[GAT -3lf
(1539)]
- de Penninckberghe in die Hasselt [GAT R287:lf-2f (WO)]
- huis in die Hasselt [GAT R28754@,5W (WO)]
- huis in die Hasselt aan die Gemeijnt [GAT R287S@-S@ (W)]
- de h g e n acker in die hgackers in de Hasselt [GAT R288:1%"-19v" (Wl)]
- huis in die Hasselt en de Veekenschen acker in Sterts Hoeve aan die Langhstraet [GAT R288:19v"-20f

(l54Ql
- weide
de Bloemenbergh en land en heide genaamd theijvelt in de Hasselt aan die Langhstraet
R288: 2of (Wl)]

[GAT

- t Geloeckt aen die Hasselt in die Langhstraet [GAT R288:2OP-2lf (Wl)]
- Valenacker in die Hasselt in Stem Hoeve [GAT R288:2lf-21@ (Wl)]
- heide tHeijvelt in die Hasselt aan die La@straet [GAT R288:22P (Wl)]
- land in die Hasselt aan die Creijenvenschestraet [GAT R288:26f -26vo;L6p,,26$?-27P (Wl)]
- huis in de Hasselt [GAT R288:34P-34@,4OP (l541)]
- land in die Penninckbergh in de Hasselt [GAT R288:3fiP-37f (Wl)]
- huis aen die Hasselt [GAT R28855p (Wl)]
- huis aen die Hasselt en weide in die hghstraet [GAT R289A2v" (l542)]
- huis in de Hasselt en gronden in Sterts Howe [GAT R28936f-36v",37f -37P (W2)]
- schuur in de Hasselt [GAT R28937P-38P (W2)]
- land in die Hasselt [GAT R289Bf -38@ (W2)]
- land en weide in de Hasselt [GAT R28946p-46vo (154211
- huis in die Hasselt [GAT R289:Mf (WZ)]
- huis aan die Hasselt [GAT R2%2@,39@-40f,4OP (1543); R291:llf (154411
- huis in die Hasselt en gronden in Sterts Hoeve [GAT R2915Sf (W)]
- stukje land in die Hasselt in Sterts Howe [GAT R29ZlW (WS)]
- weiland in die Hasselt [GAT R292:19P,los blad uhp (WS)]
- die Hoghe Weije aan die Hasselt aan een waterlaat een zijde en een einde [GAT R2Q22P (WS)]
- huis aan die Hasselt [GAT R292:23P,59P,5%"-59
(WS)]
@
- land in die Hasselt in die Langhstraet [GAT R292A4P (WS)]
- land aldaar in Sterts Hoeve [GAT R2Q449 (WS)]
- land in die Hasselt aan het Goerke [GAT R292:57#-'57P
(WS)]
- huis en gmnd aan die Hasselt [GAT R292:59v"-fW' (154511
- huis aan die Hasselt [GAT R2935%f,17f -1v,38@-3%",SSf -SS@ (M)]
- land aan die Hasselt [GAT R293:10P,20#' (M)]
- land in die Hasselt aan die Creijenvenschestraet [GAT R293:lW (154611
- huis en grond aan die H a l t [GAT R293:54f (M)]
- 2 huizen in de Hasselt [GAT R2937hP-74f (ws>]
- land aan die Hasselt [GAT R294:UP (W7)]
- die Penninckberghe in die Hasselt [GAT R2w:26#'-2@,32r" (W7)]
- goederen in de Hasselt [GAT R294:32f-32@ (W7)]
- huis aan de Hasselt en land in de Tetenbraeck in de Hasselt [GAT R294:33f (W7)]
- huis in de Hasselt en grond daar in de Tetenbraeck [GAT R294:MP (W7)]
- goederen aan die Hasselt [GAT R29457f-57V",57#'-58r"
(W7)]
- land in die Hasselt aan die Langhstraet [GAT R29S:12~-12v",12v"-13r0 (WS)]
- land in die Hasselt aan die Langhstraet en land aan de Rodenberth in de Hasselt [GAT R29513f -l3@

-

-

-

(~4911

land in de Hasselt aan die hghstraet [GAT R295:14f-14@ (W9)]
huizen aan die Hasselt [GAT R29515@-1W (W9)]
land aan die Hasselt [GAT R29517P-17~'' (W9)]
huis aan die Hasselt [GAT R29537P-38#',56P,SW (W9)l
huis in de Hasselt en grond in de Tetenbraeck in de Hasselt [GAT R29557P-57? (W9)l
huis en grond in de Hasselt [GAT R29557P (W9)l
land in die Tetenbraeck aen die Hasselt [GAT R296:W (ISSO)]
huh, hof, grond en d e n i s ter plaatse genaamd aan die Haselt [GAT R29634f (ISSO)]
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Ook na 1550 wordt de Hasselt met grote regelmaat in de Tilburgse akten vermeld

- stuk land groot ca. 8 lopensaet aan die Hasselt en een stedeke te weten huis, hof met de grond en
erfenis daaraan liggende en daartoe behorende groot ca.5 lopensaet aan die Hasselt die gemeijn straet
genaamd die Stockhasseltsche straet ander einde [GAT R29654f'-W (USl)]
- huis, hof, schuur en schaapskooi groot ca. 3 lopensaet ter plaatse Enaamd die Hasselt en een stuk erf in
wide liggende gmot ca. %z' l e e t genaamd de Cranehorch h plaatse genaamd die Hasselt [GAT
R296:83P(USlll
- huis, hof, gknd-in erfenis groot ca.3%lopensaet aan die Hasselt [GAT R2975e4f (USl)]
- stuk land groot ca. 4%lopensaet in die Hasselt in die Langhstraet [GAT R297:5vD-6f (USl)]
- huis, hof, grond en erfenis groot ca. 2 lopensaet en 16 roeden ter plaatse genaamd aan die Hasselt [GAT
R2%45@ (U52)]
- huis, hof, schuur en erfenis ter plaatse genaamd aan die Hasselt, een stuk land genaamd Truijen Acker
gelegen ter plaatse worn. in die Langstraet [GAT R297:83s?s4vo (155211
- stuk land genaamd deels de Driesacker en deels de Valenacker ter plaatse genaamd die Hasselt in Sterts
Hoeve in &e grootte als die aan elkaar gelegen zijn, de gemeijnt van Tilborg een einde, de hgstraet
aldaar ander einde [GAT R297:84@-8SP(U52)]
- huis en hof groot 1lopensaet ter plaatse genaamd aan die Hasselt [GAT R297:85P-86P(U52)]
- een stuk land genaamd de Berchacker, groot ca. 2%lopensaet ter plaatse ge-d
die Hasselt [GAT
R297S6P-869(U52)]
- huis, hof, schuur met grond en erfenis ter plaatse genaamd die Hasselt [GAT R2R13P (U52)]
- half lopensaet land ter plaatse genaamd in die Hasselt [GAT R298:13f-l4f' (#52)]
- stuck zaijlandts onbedeijlt sijnde drije loopensaet ende drije mijen of daemmtrent begrijpende gelegen
binnen der prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Hasselt {GAT R348269v-27OP (161211
- twee huijsen, schuer erff metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daertoe behoorende
vrijff lopensaet off daemmtrent groot sijnde, gestaen ende gelegen ter plaetse genoemt aenden Hasselt
aldaer tussen de gemeyne straet geheyten de Hoeckstraet d'een sijde, streckende vande erffenissen des
H. Geest van Tiiborch totten gemeyne Hasselt straet [GAT R352258P (163911
- een parceel saeijlants, genaemt de schuijt drie lopensaten ende achthien roeden ter plaetse genaemt
aende hasselt ende een seeckeren mistwech suijtwaerts daer nochtans eenen gemeijnen waterlaet
tusschen beijde is loopende [GAT R367:2Um (1662)l
- twee huijsen, schuer erff metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daertoe behoorende vijff
lopensaet off daemmtrent groot sijnde, gestaen ende gelegen ter plaetse genoemt aenden Hasselt aldaer
tussen de gemeyne straet geheyten de Hoeckstraet d'een sijde, streckende vande erffenissen des H. Geest
van Tiiborch totten gemeyne Hasselt straet [GAT R37442P (167511
- akkerland en heide genaamd het gout beursken aan de hasselt [GAT R47k103v (1717)l
- een huijs schuer schop hoff ende aenstede groot vier Loopensaten ofte &a gelegen alhier onder dese
Heerlijckheijt van Tilborg ter plaetse genaamt aende Hasselt aende Langestraat [GAT R47k174P-17Sv"
(1719)l
- akker in de Hasselt bij de Langestraet [GAT, Rechterlijk archief R97,ongefoL, blad 89 (1736)l
- akker in de Hasselt bij de Stadshoef [GAT, Rechterlijk archief R97,ongefol., blad 89 (173611
- Tweeden glamp, genaamt den Yskelder, beginnende ten oosten van de Hasseltse Capel, van daar door
de Hasselt tot aan de Waterloop die agter het Kasteel omloopt, daar langst heen tot aan 't kwaad eind,
van daar ten zuiden door 't kwaad4dsstraatje, tot aan de Tongerlose Hoef in de Hoeven,van daar ten
westen, door de Hoevense straat, draaiende noonhaanis tot aan de Hasseltse Capel Fiendklampen,
Hoeven 2 (1778)l
- door die Dreef tot aan 't S m r h n in de Heide en van daar, lynregt tot aan 't eind van de Langstraat aan
de Hasselt piendklampen, Hoeven 3 (1778)l
- in de Stokhasselt door de straat tot in de Hasselt flriendklampen, Hoeven 5 (1778)]
- een parceel ackerlant groot twee 1 4 ofte daer omtrend ter plaatse de Hasselt genaamd de Langstraat,
mid de straat, nmrd de waterloop [GAT R 4 W l f - 4 ~
(179011
- een parceel schaarbcsch p t twee lopensaten en een parceel ackerland groot een lopemaat beyde
gelegen ter plaatse de Hasselt [GAT R4W1sP-15~(1792)l
- ackerland ter plaatse de Hasselt aan 't Craijven [GAT R4-37~ (1792)l
- de vaste goederen staande in het Collectboek der -le
omslagen over Tilburg onder de Heertgang de
Hasselt [GAT R4W63v (1793)l
- de mste goederen staande in het Collectboek der -le
omslagen over Tiiburg onder de Heertgang de
Hasselt en Stokhasselt [GAT R4%&lf (179311
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- een half huijs aan den noordenkant scheijdende op de graad van de Schouw, met de schuur en stal, met
de helft vanden hoff aanden noordenkant zoo als is afgereend p t een Lopn of &a staande en gelegen
alhier aan de Hasselt, oost de straat west D: J:van Hogendorp [GAT R493A8P (1800)]
- een parceel ackerland p t twee loopn gehaamd het Bogtje ter plaatze de Hasselt, noord den gemeenen
heijwegt [GAT R493:(1802)]
- een parceel weij, groot twee Loopa ofte daar omtrent en een parceel ackerland, groot een Loopn, ter
plaatze de Hasselt [GAT R493:178f (1803)]
- een parceel ackerl&d p t een loop*ter p l a a b de Hasselt aldaar ooet een mistweg [GAT R493l84f

(180311
. _-

- een parceel ackerland p t een en een halff Loop' ter plaatze de Hasselt aldaar oost den H: Geest
Armen alhier, west den mistwegt [GAT R4931fM1f,lSf (18031
- een parceel p t 6 LOpn akkerland aan de Hasselt ter plaatse genaamd de hgstraat [GAT R494:25f

(180511

- huis, hof en erye p t seventig d e n oft &' met de helft en het gebruik en onderhoud vande put,
staande op de e m , staand en gelegen alhier onder Tiorg aan de Hasselt [GAT R494:26f (180511
- Item een parceel akkerland, p t een en een vierde lopense of Sra aan de Hasselt [GAT R49426f

(180511

- Item een parceel akkerland p t een en een halff Lopensen ofte &a gelegen onder de Hasselt aan den
Gmenenweg, aldaar oost den H.Geest Armen alhier, west de GEoenenweg [GAT R494:W (1805)]
- een parceel akkerland groot twee en een halff Lopensen of &' aan de Hasselt aldaar oost de straat, west
een mestweg [GAT R494:27f (18091
- een hub, schop, schuur en hoff, p t een bpensaet onder de Hasselt [GAT R494:2p (180511
- een parceel akkerland p t twee lopensen of &a aan de Hasselt, aldaar oost de straat,west een mist of
akkerweg [GAT R494:2W (18091
- een parceel akkerland p t 3 lopensen of Bra aan de Hasselt aldaar aan den gmenenweg belend oost
een mistweg [GAT R494Bf (1805)]
- een parceel weide gmot twee lopensen aan de Hasselt aldaar [GAT R494BP (1805)l
- eenen uitweg tusschen de huizinge en het schop alhier te Tiorg aan de Hasselt [GAT R494:6lf (1806)l
- une maison, &e,
grange, boulangerie avec le jardin et p& adjacents, cot& littl. P. No 513 section
Hasselt (west de " l Y a ~ t r a t i 0des
n pawres")[GAT R46213 (181111
- la moitib d'une maison no. 521 avec le jardin situ& dans le quartier dit Hasselt [GAT R46236 (1811)J
- une piece de terre labourable dam le quartier dit Hasselt [GAT R467:37 (18ll)l
- in de straat genaamd 't Craayven onder de Wijk de Hasselt [GAT R467:69 (Isll)]

Ook Zjnen (1760) geeft voor het huidige Hasseltpleh de naam HmseZt evenals de
kadasterkaart van 1832. Tegenwoordig is de HmseZt een wijk ingesloten tussen
Ringbaan-Noord, Julianapark-Goirkestraat, Hasseltstraat-Dillenburglaan en RingbaanWest; ze komt grotendeels overeen met de o d e Chjn Hmset.
Zie ook Die CZeijn HmseZt (96I.
252. HASSELT ACKER, DIE
(Ze: Die HmseZtsche Ackren I253I.)
253. HASSELTSCHE ACKJZREN, DIE

(Ook Die Hasselt Acker)

- die ghemepe zoeyen in die Hasselt acker [GAT R263.l~stuk bij 1(fill)]
- stuck landts drie lopensaet ut circiter begripende gelegen in& prochien vs. ter plaetsen geheijten in die
Hasseltsche ackeren aenden gruenen wech [GAT R277:60v0-60P (1529)]
- in die Hasseltse acker [GAT R278:W (153011
- die Hasselt acker [GAT R27&3lf (1530)l
- inde Hasselt acker [GAT R2B53f (153011
- de Ejckacker in de Hasselt Ackeren [GAT lU7%w-S?,4S(lS31)]
f
- land in die Hasselt Ackeren [GAT R280:37d),39@(1532); R281:11?,37p (153311
- land in die Hasseltsche acker [GAT R283:8v",18f ,18@ (1536)]
- land in die Hasseltsche ackeren aan een waterlaat [GAT R283:49@ (153611
- land in de Hasseltsche ackeren [GAT R285:11? (153811
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-

land dat Lege Stuck in die Hasselt ackeren [GAT R286:5v"(1539)]
land in die Hasseltsche ackeren [GAT R286:7f (153911
land in die Hasseltsche ackeren aan een waterlaat [GAT R28f323f -2hp (l.539)]
de Strijacker in de Hasseltsche ackeren [GAT R28fBOf (153911
land in die Hasseltsche ackeren aan die Creijenvenscbe straet [GAT R2&X32P (2x)(1539)]
stukje land in die Hasseltsche ackeren [GAT R2fX34Of (1539)]
land in die Hasseltsche ackeren [GAT R28254VD (W)]
t quade lopensaet in die Hasseltsche ackeren aan dat Hasseltstraetke [GAT R288:uN?-2lf (Wl)]
Deenke-nsacker in Hasseltsche ackeren [GAT R2fB?hf-26v"@,-26v%7f
(Wl)]
- stuk land in die Hasseltsche ackeren aan die Creijenvenscbe straet [GAT R288:34f-34v"'W (Wl)]
- de Wfichacker en de Berchacker daar [GAT R28853v"(Wl)]
- land in die Hasseltsche ackeren [GAT R2fB63f (Wl);R28!k~,34v''
(W2)]
- de Strijacker en de Berghacker aldaar [GAT R289:36f-36$,3
' W-38f
'38f-W(W2)]
- de Strijacker en de Berckacker aldaar [GAT R28946f-46vo (154211
- de Berge acker aldaar [GAT R28948f (W2)]
- de Strijacker in die Hasseltsche ackeren [GAT R29020f (W3)]
- stuk land in die Hasseltsche ackeren [GAT R2%33?-34f (W3)]
- land aldaar aan die Creijenvenschestraet [GAT R290.40V" (W3)]
- land in de Hasseltsche ackeren [GAT R29053f,53v",SS? (l543)]
- de Strijacker in die Hasseltsehe ackeren [GAT R291:7f (156111
- stuk land in die Hasseltsche ackeren [GAT R29k47v'' (2x)(l544)]
- stuk land in die Hasseltsche ackeren aan die gemeint [GAT R2915lf (W)]
- de Wouwerhoff in die Hasseltsche ackeren [GAT R2915Sf (W)]
- land in die Hasseltsche ackeren [GAT R293:lW (l546);R295:l2V"-13f (W9)]
- t Quaeij Lopensaet aldaar [GAT R295:14f-l4v'' (W9)]
Ook in de Oisterwijkse protocollen reeds vermeld [OP m444VD (1423);Rl6kl6f (145311.

De HasseZtsche Ackmen waren gelegen tussen: Hasseltstraat en Hasselt,
Kraaivensestraat en Stokhasseltstraat, m.a.w. de gehele huidige Textielbuurt (vbbr de
Tweede Wereldoorlog werd het gedeelte tussen Ringbaan-Noord en Textielstraat de
Jordaan genoemd) en verder over de huidige Ringbaan-Noord en maaikom in het
Wilhelminakanaal tot ongeveer halverwege de Heikantlaan. Volgens de kadasterkaart
van 1832 werden de Hassetsche Akkers in het noorden begcensd door De fiaaivensche
Aldum 1131I. Oorspronkelijk waren dit de gemeenschappelijke akkers van de bewoners
van de HasseZt 12511.
254. HASSELTSCHESTRAET,DIE
Dit is de huidige Hasseltstraat.
- hub aan de Hasseltschestraet en Creijenvenstraet [GAT R 2 8 k l ~ - l l f(1533)]
- weide en heide aan die Hasselbchestraet tussen de stmet en het Goerke [GAT R2W.84f (WS)]
- van daar ten noorden, door 't kwaad einds straatje tot in 't kwaad eind aan den waterloop, van daar,
langs die waterloop, agter bet Kasteel om, tot daar die loop komt in de Hasseltsestmat piendklampen,
Hoeven 1(1778)]
- zuidwaarts door de Hassekestraat tot aan de Capel r]rrendklampen, Hoeven 3 (1778)]

Of met de volgende vermelding eveneens de huidige Hasseltstraat is bedoeld, is niet
geheel duidelijk

- twee huijsen, schuer erff metten gronde ende erffenisse daer aen liggende en& daertoe behoorende vijff
lopensaet off daeromtxent groot sijnde, ges-n ende gelegen ter plaettx genoemt aenden Hasselt aldaer
tussen de gemeyne straet geheyten de Hoeckstraet Been sijde, streckende vande erffenissen des H. Geest
van Tiiborch totten gemeyne Hasselt straet [GAT R352258f (1639);R37442P (167511

255. HASSELTSCHEWECH,DIE

- t Quaeij Lopensaet in de Hasseltsche ackeren aan een gemeijn weg de Hasseltschewech [GAT
R2%:14f-14#' (l549)]
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Kennelijk zijn het HasselItlraetke I256I en de Hasseltschewech dezelfde. In elk geval is
hier niet de huidige Hasseltstraat bedoeld. Het Hasseltstraetke of Hasseltschewech
stond waarschijnlijk haaks op de huidige Hasseltstraat. Het Hasseltstraetke is
waarschijnlijk de latere Kapelstraat. Zie ook 12561.
256. E A S S E L W ~ T E EDAT
,

- een huis in die Hasselt, aan een zijde het Hasseltstmetke en een einde de stmet [GATR28057#' (153211
- t Quade Lopensaet in die Hasseltsche ackeren aan een ackerstraetke genaamd dat Hawltstraetke [GAT

R2m20P-219(Wl)]

Het is ons onbekend welke straat in de Hasselt met dit straatje M e l d is, maar
vermoedelijk de Kapelstraat. Deze liep vroeger vanaf de Goirkestraat eerst
noordwestwaarts en vervolgens westwaarts naar de Hasseltstraat. De O d e Kapelstraat
en de ventweg langs de Ringbaan-Noord, tussen de Scheerderstraat en de Hasseltstraat,
zijn er nog restanten van. Het noordwest lopende deel van de Kapelstraat maakte in
1872 nog deel uit van het StokhasselItche Ki?rhpd, het westwaarts lopende deel heette
in 1872 Groot Hasseltsche &&pad. In 1881 kreeg de straat de naam Ikapelstraat?
257. HAUTACKER, DE

- een stuk land met een huis daarop genaamd de Nieuwe Stede, het land genaamd de Hautacker in Loven
bij de Broeckstraet [GATR2%7P-7#' (W)]
- stuk land genaamd de Hautacker gelegen aan een gemeijn straetke genaamd die Broeckstraet [GAT
R2%15P(U50)l
- een vijfde deel in een stuk land genaamd de Hautacker [GAT R29fk20P (USO)]
- stuk land genaamd de Hautacker, de gehele akker ca. 10 of 11 lopensaet p t , ter plaatse genaamd
h n aan die Broecksijde tussen erfenis van de Tafel van de Heilige Geest van Tilburg een zijde,
erfenis van Lenaert Sijmon Matheus ander zijde, die gemejjn heerbaan aldaar een einde, een gemeijn
straat genaamd de Broeckstraet ander ehde [GAT R29&14@ (U52)]

Dit toponiem wordt ook in het Oisterwijks protocol vermeld

- die gebuerstrate bij den Hautacker aen die broeeside [OP Rla.14P (142911

Betekenk houtakker, mogelijk akker bij een hout=bos. Deze akker lag klaarblijkelijk
tussen de heerbaan (= Oisterwijksebaan) en de Broekstraat. De Tafel van de Heilige
Geest bent daar in 1832 nog een drietal stukken land (kadastrd 1832 sectie B 745,
747 resp. 749). Het bewuste stuk zal gezien de liggins van deze percelen aan het eerste
of het laatste gegrensd hebben, hoewel de mogelijkheid bestaat dat het stuk land gezien
de grootte overeenkomt met perceel no. 747.
Zie ook Bmeckslraet I79 I.
258. HAVERLAND, DAT
- akker in de Schijve [GATR279.44~4~''(1532)]
- akker in de Schijve aan de Werft [GAT~ . X @
(15331

Deze akker was gelegen op de gens van de Schijf en de Rijt aan de Werft, en
waarschijnlijk aan de oostzijde (Schjjfkant) van de Werft, (omdat de Vlasstraet niet
wordt genoemd), ter plaatse waar nu Westpoint aan de Ringbaan-West staat. De naam
gee&aan dat men er haver op verbouwde.

5

In 1872 was er overigem ook al een Kapelstraat, de tegemrdige Van Hogendorpstraat, die tussen
1881en 1900 Nieuwe Hassehcheweg heette.
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259. HAZENACgER, DE

- acker aan de Scheijtsteeghde bij bet Lo [GAT R2tQ32f' (EX)]
acker in Corvel bij het Zansehe Hecken [GAT R289:16+17f ,17f -1~,1~,18V"-19r"
(154211
- aan die Scheijtsteeghde en de Hee.rbaan [GAT RZi9w-45f (lS42)J
- aan de Heerbaan in Conre1 acker [GAT R28945f4Se (W2)]

-

Er waren meer percelen in de Corvel Ackeren die Hazenacker heetten, vermoedelijk
door erfdelingen uit &n akker ontstaan. De Hazenacker lag aan de Scherjtsteeghde
1606I ,een akkerwegetje dat van het verlengde van de Poe&aet 1560I naar de huidige
Gokleseweg liep, ten Aden van de textielfabriek van Van Puijenbroek, ongeveer
midden over het Sportpark De Hazenacker was waar*jnlijk
ten zuiden hiervan
gelegen, westelijk van de Vmmkeren. De Heerbaan was de oude weg naar Goirle,
komende van OerZe 15241, alsmede het verlengde van de Poelstraet (nu
Tafelbergstraat).
Vermoedelijk hebben we ook hier weer te maken met een herkomst uit *haisia (hag,
struikgewas), en we1 met een ablautsvorm van hees, m.a.w. de heesakker (VgL Die
Hasennest I250 I en Die printhage I567I .)
Oisterwijkse protocoliex
- land in den hazenacker aen die zantsehe steghe [OP RlM6hp (142211
- den hazenacker [OP Rl4Zl8f (1430)l
- hazenacker aent Rulaer [OP R206:W (15m)]

260. HECKEN BW LIJNEE BEERTEN IN DE MOLENSTRAET
Gelegen in CorveZ 1120I.

- huis, hof, schaapkooi en erf in het Laer dat schuldig is te onderhouden het hecken hangende te Corvel
aan de Molenstraet bij Lijnke Beerten [GAT R286:1v"-2r" (1539)]
- het vierde stuk erf in w e h d liggende genaamd de Poel gelegen te Corvel tussen de Corvekche straet
een einde, die Pmlstraet ander einde en daartoe '+Heren schouwen van de waterlaat lopende door het
vierde stuk erf zal onderhouden naar oude gewoonte en ook dat deel als men schuldig is te onderhouden
van het hek hangende te Corvel aan die Schijve bij Lijnke Beerten [GAT R297:26f-W(ISSl)]

Lijnke, vleivorm bij Kathelijne (Katharina), Beerten was een dochter van Anthonk
Ghijsbrecht Henrick Beerten de Oude en Jutta Jan Mutsaerts. Z j was gehuwd met
W&m Steven Wdems alias Willem Steven Huenen en woonde in de Berckdijek 122 I.
Hoewel hier sprake is van een hek te Korvel te onderhouden door een huis in het Laer
1424,4251 van de erfgenamen van Jan Snellen, wil dit nog niet betekenen dat ook het
hekken daar hing. Lijnke Beerten bezat namelijk ook nog land aan de Ju@t 1403I,
mals blijkt uit een akte van 26 februari 1543 [GAT R289:4m. Het is dus waarscbijnlijk
dat het hekken naast dit land in de weg naar de 'gemeijnt' de Jurjpt hing. De
betreffende MoZenstraet I500 I was dan de huidige Hesperenstraat(-Paterstraat). Dit
lijkt te worden bevestigd door de akte van 1551.
261. HECKENSTUXKEN, DAT

- akker in Loven acker [GAT azSS:l~-llr'' (W2)]

Deze akker valt niet nader te lokaliserea Zijn naam geeft aan dat hij in de nabijheid
van een hek of veken gelegen heeft.
262. HEELBERCH, DIE
- akker in Broeckhoven aan 3 zijden aan de straet liggend,van Dierck Back [GAT R28253xf%4f (UX)]
- stuk land aan de Heijlige Eijkstraet, de Broeckhovensche Kerckstraet en een straet [GAT R28f353f en
los blad 53f (153911
- stuk land in Broeckhoven aan 3 straten [GAT -64f
(U39);R287:2V"-3f (W)]
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Heel is een vorm van hel(le), ontstaan door rekking van de middenvokaal, en betekent
'(steile) helling'. Dit mu kunnen Wijzen op een zekere kunstmatigheid.
Of hebben we bier soms te maken met een oorspronkelijk hede(Z), 'gas dat op een weg
of pad groeit', (met v e r b van d door syncope tot heel). Frappant is dat dit stuk in het
noorden aan de huidige Groenstraat ( B e Gruensiruet 12341) grenst. In dat geval is de
betekenis van dit toponiem: de terreinverhoging bij of aan de met gras begroeide weg.
Een laatste mogelijkheid is een herkomst van het eerste lid c *hailaga, 'heilig'.
Opvallend is het feit dat het stuk land in de tweede vermelding grenst aan de HeijZige
Eijckstraet; deze akker lag gezien de belendingen namelijk tussen de huidige
Broekhovenseweg en de genoemde Heijlige Eijckstraet I286l, zuidelijk van de
Groenstraat.

263. HEERHECKEN,DAT
- het deel in het Heerhecken en

-

de M o p t bij de gracht in het Zandsche Hecken [GAT R2tCk32p
(U35ll
in cofvel acker bij de Cannenacker [GAT R289:449-45vo (1542)l

Het Heerhecken moet bij de 'heerbaed gehangen hebben, dit is hier de weg naar
Goirle, maw. in de buurt van de voormalige Heiningstraat en Scheijtsteeghde 16061.
Heerhekken waren hek(afs1uitingen) die in een heerbaan of heerweg w e n .
264.

HEERHECKEN,DAT

- het heerhecken bij Willem Verlijnden in het Sonderlock [GAT m 9 8 f-w (154211
Dit Heerheckzn moet gehangen hebben in de buurt van de Oisterwijksebaan in het
Sonderlock 1624,625 I.
265. HEERSTAL,DE
(Ze: De HemtuZ 1316I.)

266. HEERSTALSSTRAET,DIE
(Ze: Die Hemtulstruet I3171 .)

267. HEERSTRAET / EEERBAEN / HEERFYECH
Dit is de naam dei gegeven werd aan een verbindingsweg naar een ander dorp, mak de
weg naar Goirle, naar Oisterwijk, Hilvarenbeek of Enschot.
- land in dat Zantsche lant after Conre1optie heerstrate [OP Rl~.!3v"(142911
- in Corvel acker [GAT R2955lP-51vO (3549)]
- huis, hof, schuur en erfenis p t ca. 16 lopemaet ter plaatse genaamd Oerl aan die Hoecht tussen die
heerbaen aldaar een zijde, erfenis van de Heilige Geest van den Bosch een einde [GAT R2965W
(~591

In dit geval is duidelijk de weg naar Goirle bedoeld.

- achter de Hovel bij de Molenstraet [GAT R287:8op (W)]
- bij de commerstraet [GAT R2915f (l544);R295:48vD-49f (1549)]
- in Lwen [GAT R292:31#,'35@ (154511

In het eerste geval is de huidige St. Josephstraat bedoeld Dit kan ook in de tweede
vermelding het geval zijn, maar ze kan ook in de nabijheid van de Oisterwijksebaan
gelegen hebben. In het laatste geval is mnder meer sprake van de Oisterwijksebaan.

- stuk land in die Enschotse Ackeren aen die gemeijn Heerbaen [GAT R284:28P (153711
- akkerland gnaamd die Bocht in het Sonderlodr aen die gemeijn Heerbaen [GAT R293.7r"-7@ (l546)]

Hier moet sprake zijn van de thans verdwenen Enschotsebaan op het Industrieterrein
Loven.
- in Oerle bij de H.Geest van den Bosch [GAT B l w , 10s blad 18f (153511

-

bij Back van Broeckhoven [GAT R2&27~'-281?' (153911

- bij het Voertveeken [GAT R293:64p (154611
De H. Geest van den Bo& lag op de Hoogt, naast de kerk van Broekhoven I en
strekte zich uit tot aan de huidige huersstraat. Met deze Heerstraet wordt de oude
weg, lopende van de St. Josephstraat naar Broekhoven, gedeeltelijk nu Lanuersstraat,
Kruisvaardersstraat en - nu verdwenen Beeksedijk, bedoeld. Smulders noemt als
Heerstraat en Heerweg:

-

-

-

-

bij Voetelenbraecke [OP Rl436f (141811
aan die Hoeven [OP Rl43:W (142011
in Oerle [OP Rl43619 (1420)]
bij Smeets acker [OP RlM63r"(142211
after Corvel in dat Zantscheland [OP RlW.w (142911
in Oerl [OP Rl46:31f (142911
in Oerle bij het Kerckven [OP Rl4?28f (1430)]
lanf den heerwech in broechoven acker [OP Rl4&lw(143311
aan die leemputten tussen de Hovel en die molen aan die Velthown [OP RlSZ24f (144011
after de Hovel aan de Molendijck [OP RlS338p (144311

Ook in het Bosch protocol is sprake van een Heerstraat, mnder dat aangegeven is waar
in Tilburg of welke van de bovenstaande heerwegen hiervoor in aanmerking komt.
- heemtraet aen dat cruys P P Rl180:8* (l394)]
267% HEE§BEEMD, DE
- gelegen in die Heeze aan de Leije en de gemeijnt van Tiiurg en Goirle [GAT R2%28f (154511
Deze beemd was gelegen in een beemdengebied dat collectief werd aangeduid als Die
Heeze 1268I .
268.

HEEZE,DIE

De naam hees duidt op struikgewas en is vlg. TW (bk463) atjgeleid van germ. huisjo,
'kreupelhout, struikgewas'. De Vries (NEW 244) verklaart de naam c germ. *haisia,
'laag beukenbos, ook als veeweide in gebruik' en men mu het germ. woord mogen
&iden uit idg. * W - f odat dan te verbmden is met de betekenis %os van jong hout
dat voor de kap gebruikt werd'.
De Heeze was een beemdengebied en gemeijnt, en was gelegen aan de Oude Leij rond
de Gemeqne Bjk 12041 (Oude Beeksepad), en strekte zich westwaarts uit, richting
Goirle, tot aan de Boschkes aldaar. Ook het noordwestelijk deel van de huidige Beekse
Bergen was waarschijnlijk een deel van de gemeijnt de Heeze.

- in die Heeze [GAT R263lhp (l511)]
- die Hem aen die ghemeyn dijck [GAT
(l5l2)]
- beemd aan die Oude Leije een einde en gemeijnt ander einde [GAT R28Z6f-630,W,l0s blad fol. 30

(153511

- beemd in de Heeze aan de Oude Leije en de gemeijnt [GAT R2826hP63f (lS35);R2855r"
(1538);R286:38r'' (153911
- beemd in die Heeze aan de stroom [GAT R288:359-36P
(Wl)]
- beemd in die Heeze aan d'Oude Leije [GAT R288:36f-37r",37f-37V" @541)]
- beemd in die Heeze tussen Lede en gemeijnt [GAT R288:48f4v"(Wl);R289:3f-W (W2)]
- stuk land in die Heeze aan die Oude Leije [GAT R2!lO:239 (154311
- beemd de Heesbeemd in die Heeze tusschen Oude Leije en de gemeijnt [GAT R2Q28f
- beemd in die Heeze aan de Leije [GAT R2%41V",501%P (1545)]
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-

beemd in die Heeze waar de Nieuwe Leije doorloopt tussen Oude Leije en gemeijnt [GAT
R293:319-32P (154611
- beemd in die Heeze tussen Leije en waterlaat [GAT R295:259 (W9)]
- stuk beemd ca. l3 of 14 lopensaet groot in die Heeze, waar die Nijeuwe Leije door loopt, die Heeshoeck
een einde, de Oude Leije ander einde IGAT R296.48P (3551)]

De Heeze wordt reeds genoemd in de Bossche:

- die heze [BP1184 fol. 142 (1405);BPllLS fol. 3l2v" (140811
- 2 bunder beemd Tiorch aen die Heze [BP Rl187:287ip (1411)]
- erfelijke pacht uit 2 bunder wide te Tilborch in Heze pP1188 foL 469 (1414)l

en Oisterwijkse schepenprotocollen:
- broec in dat Zantsche BIoecke in die Heze [OP R l 4 3 w (1419)l
- aan de Oude Aa6 [OP RlM.68@ (142211

- bij dat Zantsche Broeck [OP Rl44:Xv"(1422);RUo:%P

(1436)l

- beemd [OP RlS&%@(1436);R151:2&" (1444)l
- aan dat Zantsche Broeck [OP IUS2619 (144011
- die Heeze [OP R153:19P (1443)l
- Berenbroeck in die Heeze [OP R
S
l3
w (1443)l
- weide aan de Rabbautschendijck [OP W2lr'' (1444)l
- bij Kijenthaut [OP RlS%22r'' (1445)]
- Berenbroeck in die Heeze [OP Rl63:w(1455)]

269. HEEIOEFF, DIE

- akker in de Heijdsijde buiten de Dreijboem bij de Berchacker en die Putacker [GAT R22&53~%4P,54P
(15331
- heidweld aan de Postelstmet achter het Creijenven [GAT R289:3w-%P (W2)]

Deze akker lag dus vmrbij de Dreij30em 11691 en is het restant van een hoeve, een
stuk land van minstens 12 bunder, aan de heide.
270. HEIJDELAER, DIE

- land bij het Goet ten Haensberghe [GAT R287:379-38p (154011
Dit land was eigendom van Jan Back Bertouts geweest en was nu eigendom van
Marcelis Ghijb Weijten alias Haermans, die aan de Rugdijk 15971 woonde.

271. HEIJDRIES, DE

- erf in land en weide in de Tetenbraeck in de Hasselt [GAT R279:49-59 (1531)
- een broek genaamd die Heijdries [GAT R282:39r"-39V" (153.91
- akker in de Tetenbraeck [GAT R29557f'-57@ (W9)]

Ook vermeld in de Oisterwijkse protoden:

- land die heijd-h
in die Teetenheck [OP Rl4319P (141911
- land den heijdriesch [OP Rl46:36P (1429)l

In de tweede vermelding hierboven is &t aangegeven waar hij gelegen was, maar
vermoedelijk in de Hasselt. Voor de betekenis van 'dries', zie Dries 172 I.
Z e ook Die Teteabraeck I654 I.
272. HEIJDSESTRAET, DIE
(Ze: Die He&&@aet I276 I.)
273. HEIJDSBTRAET, DIE
(Zie: Die Heij&@uet I277 J .)

6 D.i. Oude Leije.
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274. HEIJDSIJDE, DIE

De Heijdsijde is een van de oude Tilburgse herdgangen. Het is al een oude benaming.
De Heijdsijde was zeer groot en werd globaal begrensd door:
0 (in het zuiden, van west naar oost) vanaf de splitsing Stoclchusseltsches~~romstraet via het Lijnsheike, de Zwartrijt naar de Ruijbraeckn;
0 (in het oosten) Berkel-hchot en Udenhout,
0 (in het noorden) de gens met Loon op Zand,
0 (in het westen) de heide bij de Postelstmet.
De naatll is bepaald door topogra&ch/geogr&che hctoren in het noorden van
Tilburg dit is de kant van de heide, de Heijkijde, in tegenstelling tot de Broecksijde in
het zuiden van het toenmalige dorp Tilburg. Een beperkt archeologkch ondemek door
de voormalige stadsarchivaris Stoepker uitgevoerd aan de noordwestdjde vap de huidige
Schans leverde slechts laat-middeleeme vondsten op, en ook de dikte van het esdek
wees niet op oudere ontgimbgen, zodat de veronderstelling gerechtigvazirdigd is dat de
ontghhgsactiviteiten bier eerst omstreeks 1300 hebben aangevangen. Enkele ‘hoeven’
(‘gueden’) in de directe omgeving van de Schans:
0 het Goet fer Lijnden 1215I in het zuiden,
0 het Goet ten Coudenberch 1941 in het noordwesten,
het Goet ten Haenberghe I244I ten oosten van het voorgaande goed, en
het Goet ten Appel in het noorden bij de viiffhuijsen I690I,
lijken te wijzen op hoeven die als basis dienden voor middeleeuwse ontginningen,
waarbij zich geleidelijk als gevolg van splitsing kleine buurtschappen vormden.’
Bijna vanzelfsprekend vinden we reeds vermeldingen in de Oisterwijkse protocden:
- 1422pu44:55vD]
- communitasdie gaesstrate bij stelaestsheydehoeve bij heydside [OP Rl4993P (142311
- 1430[Rl4724vo]
- 1440 [W2:14P,lSr? aan de Dreijboem;IUS242rO]
- 1443 p 3 : l l f . Jan Rode Zegers Hoeve]
- 1444cR154:26vo]
- 1446 [R156:lSr“: Jan Rode ages Hoeve]
- 1449[Rls722lq
- 1452 [R160.10p1

Reeds het grote aantal vermeldingen in de 15e eeuw deed wijlen Ferd. Smulders in zijn
artikelenreeks Tilburg rond 1450’ de uitspraak ontlokken dat dit gebied zeer druk
bewoond werd. JZj baseerde zich hierbij waarschijnlijk op het grote aantal grond- en
andere transacties. Onze veronderstelling is echter dat dit gebied nog niet m dicht
bewoond was, maar dat het juist in de periode tussen il380-1450 onderworpen was aan
een nieuwe golf van (heide-)ont.ginningen.
In de 16e eeuw was de voornaamste bewoning geconcentreerd r o d
0 het einde van de Stockhasseltschestraet 16441 en de Cmmstraet 11391 (waar een
draaiboom stond),
0 de Cauwenberch I94 1 ,
0 de Horenvoert 1378 I en de Ldnllsche Ackzren I467 I,
0 de Moerstraat 1493,494 I, Rugdjck I597 I en Hasennest 12501.

7 Plevoets, A, ‘De oude Heikant’, in: lllbqg w&hr@vow geschiedenk llullumKnten en cultwr, jrg. 4
(1986), no. 2, blz. 9-11.
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-

hepdtseJrde[GAT R26k2Ov"(lsos)]
- die heydseyde [GAT R2621v" (UlO)]
- heydsyde [GAT R262:6f (UlO)]
- peter beyendijck in die heydsijde [GAT R263:lm stuk bij 3 (Ull)]
- die heydseyde [GAT R263:28vD (Ull)]
- die heJTaseJTde[GAT R264:3p (Ulz)]
- aen die Heydsijde bij die Houtsestraet [GAT R27852v"(1530)]
- die Heydsyde aen den dreijboem [GAT R27854f'(1530)]

Het aantal vermelditlgen tussen 1530 en 1550 alleen al is zeer &root:

- huis van Wijtman Joest in die Heijdsijde [GAT R2mW (1531)]8
- huis van Marten Pauwels Deckers aan die HeijaSijde naast Ceel Haermans en de gemeijnt [GAT
R279:lOP (153111
- land in die Heijdsijde [GAT R2mlZf' (153111
- heide in die Heijdsijde bij Pulskem en de gemeijnt [GAT R279:22v" (U31)]
- huis in die Heijdsijde bij het Hoelven aan de Cmmstraet [GAT R279:23r" (1531)]
- huis van Henrick Willem sBeren in die Heijdsijde buiten de Dreijboem bij Marten P m k Decken en
Ceel IIaennans [GAT R279:38f (153111
- huis in de Heijdsijde aan die Ruijbraecken [GAT R2R45f (153111
- hub in die Heijdsijde [GAT R2m4Sv"(2x)(1531)]
- huis van Arijaen Wouter Loer in die Heijdsijde buiten de Dreijboem bij Marten Pauwels Deckes [GAT
R279:47r" (1531)]
- huis van Jan Herman van Boerden in de Heijdsijde aan de Rugdijck bij de Moerstraet [GAT R279:47v"

(153111
- huis
in die Heijdsijde aan het Hoelven [GAT R2795(hp (153111
- huis en hoeve in die Heijdsijde aan de Postelstraet van Ariaen &gem [GAT R279SVO (153111
- land in die Heijdsijde aan die Zegen Huis rondom aan de gemeijnt gelegen [GAT R279:52@ (1531)]
- heide in die Heijdsijde aan het einde van het Greijeven aan de gemeijnt [GAT R279:53f (1531)]
- huis in die Heijdsijde bij Peter Pulskens [GAT R27953r"-53p (!531)]
- huis in die Heijdsijde van Herman cornelis Hermans naast Gherit Vranck Lemmens [GAT R27954r"
-

-

(153111

huis en land in die Heijdsijde aan de Cauwenberch [GAT R27958f (153111
huis in die Heijdsijde bij Sinte Quirijn Stock [GAT R27958f,5N'(1531)]
huis van b b e r t Eelkens in die Heijdsijde aan de Cauwenberch [GAT R279:58vo (1531)]
huis in die Heijdsijde aan de gemeijnt en akker in die Lijndsche acker [GAT R2805" (l532)]
huis van P a w l s Cornelis Heijsten in die Heijdsijde bij Goijaert Pulskens [GAT R280:8P-8v"(1532)]
huis van Peter Peter Reijnen in die Heijdsijde bij Ghijsbert W&m Vemchueren [GAT R280:8#'-8v"

(153211
- huis in die Heijdsijde bij Wijt Joest [GAT R280:lW (153211
- heide in die Heijdsijde aan het Hoelven [GAT R28023f (1532)]
- heide in die Heijdsijde [GAT R280:24f (1532)]
- land en weiland in die Heijdsijde [GAT R280:24r'-24V" (153211
- huis in die Heijdsijde [GAT R
2
8
O
w
: (1532)]
- land in die Heijdsijde [GAT R280:25r"JSP-25? (153211
- huis van Jan Peter Jan Mutsaerts in die Heijdsijde aan het Hoelven [GAT R280:26v"(1532)]
- huis in die Heijdsijde bij de Cauwenberch [GAT R280:37f (153211
- land in die Heijdsijde bij &gem huh [GAT R280:37f (153211
- huis van Arijaen Jacop vanden Brekel in die Heijdsijde aan de Hasennest [GAT R280:38p (153211
- huis in die Heijdsijde bij de Dreijboem [GAT R280:49@i49d-5~50p(1532)]
- huis en land in die Heijdsijde bij de Cauwenberch dat Joest Ekbrecht Eelkens verkoopt aan Meem
Steven Meeus [GAT R28051v" (153211
- huis in die Heijdsijde bij Goijaert Pulskens [GAT R28O53f (1532)]
- huis in die Heijdsijde buiten de Dreijboem naast Marten Pauwek Decken met de Putacker, de
Berckacker en de Heihoeff daar [GAT R280:53?-54f, 54r"(153211

8

Dit moet bij de Cmmstraet geweest zijn.
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- huis van Wijtman Joest Lenaerls in die Heijdsijde [GAT R28058P (153211
- huis naast Wijtman Joest, land genaamd dat Nu en Heijnen Acker en de W e Hoeve in die Heijdsijde
[GAT R281:hp (153311
- huis van Peter Goijaert pulskens [GAT R2815P (153311
- huis van Hen Jan Mutsaerts in die Heijdsijde bij Wijtman Joest [GAT R2815V”(153311
- huis van Daniel cornelis Hermans in die Heijdsijde, rondom de gemeijnt naast Jan Peter Mutsaerts,
Laureijs Wouter k r s en Heijl Zomers [GAT R28k14P (1533)]
- huis in de Heijdsijde [GAT R281:18f‘(153311
- huis in die Heijdsijde bij de Dreijboem bij Nee1 Haermans [GAT R281:2lf (1533)]
- land in de Heijdsijde [GAT R281:W (1533)]
- huis in de Heijdsijdevan Arijaen Cornelis Hermans [GAT R28k23P (153311
- huis in die Heijdsijde van Peter Cornelis Hermans bij Goijaert Pulskens [GAT R281:W (153311
- heideveld de Pottenberch in die Heijdsijde bij Marten Pauwels Deckers en de gemeijnt [GAT R281:24P
(15331
- huis in de Heijdsijde van Herman Cornelis Herman Heijsten [GAT R281:Br“ (153311
- huis in die Heijdsijde bij S i t e Quirijnstock [GAT R281:24f‘(1533)]
- huis in de Heijdsijde van Ghijsbrecht Wiem Verschueren [GAT R281:28vo (1533)]
- huis en gmnd in die Heijdsijde aan de Rugdijck en Moerstraet van Jan Hermah van Boerden [GAT
R281: 2 W , 2 W - W (153311
- huis van Steven Meeus Stevens in die Heijdsijde aan S i t e Quirijn Stock [GAT R281:los blad bij
WW (153311
- huis van Herman Cornetis Hermans in de Heijdsijde [GAT R281:los blad 3 1 f (153311
- huis van Ghijsbrecht Willem Verschueren in de Heijdsijde [GAT R281:lo.s blad 3 1 f (1533)]
- huis van Steven Meeus Stevens in die Heijdsijde aan die Zegers Huis [GAT R281:los blad 3 l f , 3 l f
-

-

-

-

(153311

huis van Wiem Wouter van b e s t aan de Rugdijck in die Heijdsijde [GAT R281:31P (153311
huis in die Heijdsijde bij Zegers huis van Meeus Steven Meew [GAT R281:XV” (153311
huis in die Heijdsijde [GAT R281:3WPof (153311
de Benacker in die Heijdsijde, de Heijgers Hoff in die Heijdsijde [GAT R281:39$?.4op (153311
de Ruetschenackervan Peter Anthonis van Boerden aan die Heijdsijde [GAT R282:3P (153511
huis van Adriaen Gherit Beijkens in de Heijdsijde [GAT R28223P-24P (153511
huis van Pauwels Cornelis Hermans in die Heijdsijde bij de Dreijjoem bij Goijaert Pulskens [GAT
R282: 35P (1535)]
huis van Marten Pauwels Deckers in de Heijdsijde bij Ommaten Heike [GAT R28244P-W‘ (1535)]
gmnd in de Heijdsijde [GAT R2824SP (153511
huis van Peter Comelb Herman Heijsten in die Heijdsiide bij Goijaert Pulskens [GAT R28245P (IS)]
huis van Pauwels Cornelis Hermans in die Heijdsijde bij Goijaert Pulskens [GAT R2825W (153511
huis van Marten Pauwels Peter Deckers in die Heijdsijde bij Ariaen Loers [GAT R2825W-SW(15331
huis in die Heijdsijde aan die Ruijbraecken en in die Heijdsiide in Horevoerts ackeren [GAT
R2825W-60f (1535)]
huis in de Heijdsijde de oude stee van Peter Ghijsbrecht van Boerden bij die Ruijbraecken [GAT
R2834P-Sf (153611
huis in de Heijdsijde bij de Ruijbraecken, een stuk land in de Heijdsijde bij de Schijfselberch en akkers
(15391
[GAT -5f‘
de oude stee van Ghijsbrecht Peter van Boerden bij de nieuwe stee en akkes in de Heijdsijde bij de
2
B
5
e (E%)]
Ruijbraecken [GAT R
erf van Gherit Vranck Lemmens in de Heijdsijde bij de Rugdijck [GAT R283:14P (1536)l
erf van Henrick Melis Weijmers in die Heijdsijde bij de Cauwenbergh [GAT R283:149 (IS%)]
huis van Goessen Laureijs inden acker in die Heijdsijde bij Joest h b r e c h t elkens [GAT R2844V”

(153711
- heide en wide aan die Heijdsijde buiten de Dreijboem [GAT R284llP (15391
- huis in de Heijdsijde van Embrecht Goijaert Pulskens [GAT R284:2@ (15331
- huis van Dierck Willem Vrancken in die Heijdsijde bij die HoeUijnde [GAT R284:2W (1537)I
- land, weide en heide genaamd die Hoghe Heije in die Heijdsijde bij Peter Goijaert Pulskens [GAT
R2843lf (1537)]
- hub in de Heijdsijde aan de Rugajck van Willem Wouter van b e s t [GAT M 3 h p (1537)l
- heiveld in die Heijdsijde aan de Cauwenbergh aan die Moerstraet [GAT R284:36v”-37P (1537)]
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huis en grond in die Heijdsijde en in de Lijndsche a c b n daar [GAT R284:386' (1537)]
land in de Heijdsijde [GAT R28454d' (15391
heiveld in de He.ijdsijde buiten de Dreijboem [GAT R2M54@ (1537)]
Heijnen acker in die Heijdsijde aan het Hangende Rijs van Peter Goijaert Pulskens [GAT
R28k3WW-33P(1538)]
land in die Heijdsijde bij de Dreijboem [GAT R285:33r" (153811
heide en weide in die Heijdsijde bij de Dreijboem [GAT R285:33-3W(1538)]
land in die Heijdsijde [GAT R285:3W-34P(1538)]
huis in die Heijdsijde van Peter Peter Gherit Reijnen [GAT R285:34P(153811
heiveld in de Heijdsijde bij de Hasennest [GAT R285:34P(153811
land in die Heijdsijde in Horevoerts acker [GAT R2855kW' (1538)]
heiveld in de Heijdsijde in die Moerstraet [GAT R285:36d' (153811
huis in de Heijdsijde op die Caurijt [GAT R285:45P,45P&P (1538)l
huis met grond de Vlashof, de Iangenacker, en anderen in de Heijdsijde op & Rugdiick van
Ghijsbrecht Cornelis Jan van Bhezden [GAT R286:4@ (1539)]
huis in de Heijdsijde [GAT R286:33v"(1539)]
huis van Jan Peter Gherit Reijnen in die Heijdsijde [GAT R286:33@-34r" (153911
land van Quirijn Peter Gherit Reijnen in die Heijdsijde [GAT R286.34f-34d'(U39)]
erf in die Heijdsijde aan die Ruijbraecken [GAT R286.45~'' (U39)]
huis en akker in die Heijdsijde in die Hoeve van Kauwenberch [GAT R286:47P47V' (1539)]
huis in die Heijdsijde bij die Hooleinde [GAT R2865Or"(153911
Ukens acker in die Heijdsijde [GAT R286..6M (1539)l
huis in die Heijdsijde buiten de Dreijbokm [GAT R286:Gd' (1539)]
onderpanden in de Heijdsijde [GAT R286:fj6r"-66v" (153911
huis in de Heijdsijde van Peter Wouter Gherits bij Marcelis Haermans [GAT R287:W (WO)]
in de Heijdsijde op de Rugdijck [GAT R287%v",~-14P,3Of-3Ov"
huis in de Heijdsijde van Embmht Goijaert Pulskens [GAT R287AW (W)]
in de Heijdsijde [GAT mw4'lP(WO)]
in de Heijdsijde bij de Cauwenberch [GAT R28754P-54d'(154011
in de Heijdsijde op het eind van de Stockhasselt in die Cmmstraet [GAT R28756vD (WO)]10
huis in de Heijdsijde bij Wit Joest Wijten, Jan van& Wouwer en Wouter Vendijcx [GAT R287:57P
(=40)l
in die Heijdsijde bij de Dreijboem [GAT RB757f-5W (W)]
in de Heijdsijde buiten de Dreijboem bij Marcelis Haermans [GAT R28762f' (WO)]
Ukens acker in de Heijdsijde bij Ariaen Ghijb Goessen [GAT R288:4P (Wl)]
huis en grond in de Heijdsijde [GAT R288:W'-9v" (Wl)]
in de Heijdsijde aan de Caurijt [GAT R288:14d'-lSr" (Wl)]
in de Heijdsijde [GAT R288:15P (Wl)]
weiland in de Heijdsijde [GAT R288:18vo (Wl)]
in de Heijdsijde buiten de Dreijboem bij Marcelis Haermans [GAT R288:W (154111
huis in de Heijdsijde [GAT R288:3W (Wl)]
in de Heijdsijde op de RuNijck [GAT R288:45f',54v" (Wl)]
huis in de Heijdsijde [GAT R28855d' (Wl)]
in de Heijdsijde op het einde van de Stockhasselt aan de Cmmstraet van Cornelis Mutsaerts [GAT
R28856f (Wl)]
in de Heijdsijde aan de Cromstraet huis van Cornelis Peter Mutsaerts [GAT R288.6~,64vo(Wl)]
heiveld in de Heijdsijde [GAT R288:65P(Wl)]
huis in de Heijdsijde [GAT R288:68f'-6Sv" (Wl);R2893f,7f (W2)]

9 Namen van gegoeden daar zijn: Ghijsbrecht Cornelis Jan van Boerden, Joest Wijtman Joest Lenaerts,
Willem van Baest, Goessen inden Acker, Wdem Verschueren, Wdem Thijs Geldens, Daniel Cornelis
Hermans
10 Namen van gegoeden hier zijc Peter Mutsaerts, Jan Gherit Reijnen, Jan Peter Snijers en Adam Henrick
Damen.
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land in de Heijdsijde van Cornelis Peter Mumerts naast Daem Heijn Damen [GAT R289lS~-Uv"

(154211

in de Heijdsijde aan de Postelstmet [GAT R290:%"-9v" (W3)J
Likens acker in de Heijdsijde [GAT R29O:lOr"(W3)]
huis in de Heijdsijde [GAT R29023P (l543)]
huis in de Heijdsijde bij Adam Henrick Adams [GAT R 2 ! X k ~ , W(l543)]
land, weide en heide in de Heijdsijde [GAT R290:3@ (lS43)]
land en weide in die Heijdsijde [GAT m 3 1 P (W3)]
huis in de Heijdsijde in die Postelstraet van Peter Anthonb van Boerden [GAT R2%@ (1543)]11
huis in de Heijds&ie van Euibrecht Goijaert Pulskens [GAT R2!30:48p(l543)]
weide in de Heijdsijde bij Marcelis Haermans [GAT R2905W (W3)]
land in de Heijdsijde in die Lijndsacker [GAT R29055f-55P (W3)]
huis in die Heijdsijde bij Marcelis Haermans [GAT R29059P (W3)]
in de Heijdsijde aan de Cauwenberch in die Moerstmet [GAT R29k3P (l544)I
huis in de Heijdsijde in die Postelstraet van Adam Cornelis Jan Sijmons [GAT R2W69 (1544)]'2
in die Heijdsijde bij Site Quirijn Stock [GAT R291:Wf ( W ) ]
huis in die Heijdsijde [GAT R291:lW (W)]
in de Heijdsijde aan de Cauwenbergh van hureijs Wqt Joest Lenaerts [GAT R291:19v"-W ( W ) ]
in de Heijdsijde buiten de Dreijjem aan de Cort Camere [GAT R 2 9 k w ( M ) ]
hub in die Heijdsijde aan een Lijckwech [GAT R291:36f-W (l544)]
aan die Heijdsijde aan die Postelstraet [GAT R291:W,@
(W)]
huis in die Heijdsijde [GAT R2W5W-W' (W)]
huis in de Heijdsijde van Wit Joest Lenaerts bij Convent van Tongerlo en Peter Pulskens en land aan
het Hanjpde Rijs [GAT R2915W' (W)]
huis van Peter Cornelis Hermans in die Heijdsijde in de buurt van de Cmmstraet [GAT R292:W

( ~ 9 1
- land
in die Heijdsijde [GAT R292:1W,44p (l545)]
- in die Heijdsijde op die Postelstraet [GAT R2Q19if' (WS)]
- huis in die Heijdsijde bij S i t e Quirijn Stock [GAT R2922W-28f(E4511
- in die Heijdsijde aan die Ruijbraecken [GAT R292:3w,33P (154511
- hub in die Heijdsijde [GAT R2Q53d'-54p (154511
- heiveld aan die Heijdsiide [GAT R292:68v" (W5)]
- huis aan de Heijdsijdevan Anthonis Goijaert Pulskens [GAT R2Q68v"-6%" (l545)J
- huis in de Heijdsijde van Henrick J a w sBeren bij Marten Pauwels Deckers en Marcelis Haermans
[GAT R2QW-73f,73P,73d'-74ro (l545)]
- in de Heijdsijde aan de Postelstraet [GAT R2!276p,77r" (l545)]
- in de Heijdsijde aan een Lijckwech [GAT R 2 Q 7 H - W (l.545)]
- in de Heijdsijde aan die Horemert [GAT R292:85~-85P(1545)]
- onderpanden in de Heijdsijde van P a w l s Cornelis Hemam en Jan Peter Reijnen [GAT R293:8r"-Pr"

(154611

- huis in de Heijdsijde van Denijs Hermiin Ariaens bij goed van Tongerlo [GAT R293:lP-lOd' (154611
- huis in de Heijdsijde bij Pauwels Cornelis Hermans, Ghijsbrecht Goijaert Pulskens en Gherit Vranck
Lemens [GAT R293:lW ( M ) ]
- land in die Heijdsijde [GAT R293:27f ( W ) ]
- huis in de Heijdsijde [GAT R293:33V"-34r"(M)]
- huis in de Heijdsijde aan het W h e n van Laureijs Wouter Loers [GAT R293:37P( M ) ]
- in de Heijdsijde bij Waem Wouter van Baest [GAT R293:39P,39P-W(154611
- huis in de Heijdsijde van Marcelis Ghijsbrecht Wijten bij Marten Pauwels Deckes en Adriaen Loers
[GAT R293:39if'M (154611
- heide in de Heijasijde bij Marcelis Haermans [GAT R293:45P (1546)]

11 Buren zijn: Ghexit Gherit Reijnen, Peter Ghexit Jan Maw Ghenen en Ariaen cornelis Hermans, Adam
Jan Sijmons en Peter Jan Reijnen.
12 Buren zijn: Cornelis Lemmens en Peter Tho& van Boerden.
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in de Heijdsijde achter Cauwenberch [GAT R2%5w
5
,56vD
(W)]
in de Heijdsijde aan die Vijff Huijsen van Gherit Gherit Eeijkens [GAT R25rJ:6096Op(W)]
in de Heijdsiide aan die Postektraet [GAT R2W6W (W)]
in de Heijdsijde bij Marcelis Haermans [GAT R2%65P (W)]
huis in de Heijdsijde van cornelis Henrick Willem sl3eren bij Marten Pauwels Decken, Marcelis
Haermans en Adriaen h r s [GAT R293:W (W)]
in de Heijdsijde buiten de Dreijboem aan de Cromslxaet [GAT R2W80P-80v0(l546)]
huis in de Heijdsijde van Jan Wouter Vermee bij Adam Henrick Adams [GAT R2W8op-819(W)]
in de Heijdsijde aan Zegers Huis [GAT R2!34%#'&" (154711
huis in de Heijdsijdevan Peter Goijaert Pulskens [GAT R294:31v" (154711
huis in de Heijdsijde [GAT R294:3W-%P (154711
land in de Heijdsijde [GAT R2WW (154711
huii in de Heijdsijde van Aert Goessen Laureijs inden Acker bij een L i j m h [GAT R295:SP (W9)]
huis in de Heijdsijde aan het Hoelven [GAT R295:W (W9)]
land in de Heijdsijde van Gherit Vranck Lemmens bij Peter Goijaert Pulskens [GAT R2953lr"(l549)]
in de Heijdsijde aan de Heijdsijdsche Dreijjoem aan de CIOmstraet [GAT R29S:Sv'' (l549)l
heiveld in de Heijdsijde van Jan Peter Reijnen [GAT R29536f'-36v'' (W9)l
in de Heijdsijde op die Caurijt van Peter Daniel Peter Hermans [GAT R29537v" (1549)]
huis in de Heijdsijde bij Peter Pulskens [GAT R29538P-38vD (W9)]
in de Heijdsijde aan het Hmlven [GAT R29S49f (1549)]
in de Heijdsijde omtrent de Rugdijck van Gherit Vranck Lemmens naast Wouter van Baest en Adriaen
Ghijsbmht Jan van Boerden [GAT R295-55f (l549)]
Ook M 1550 wordt de Hejdsijde met grote regelmaat vermeld, waarbij zij opgemerkt

dat vanaf het eind van de 17e eeuw (tussen 1679 en la), wameer de bewoning danig
is toegenomen, deze herdgang wordt gesplitst in Oostenheibt en Westenheikant.
huis, hof, schaapskooi en schop ter plaetse genaamd die Heijdsijde op de Cauwenberch aaa erfenis
genoemd de Oude Hoff [GAT R296:lr" (l550)]
huis, hof met grond ter plaetse genaamd die Heijdsijde buiten den Dreijboem [GAT R296:11v''-12p
(=50)1
stukje erf tot &de liggend aan die Heijdsijde [GAT R2%l3r" (U50)]
huis, hof en grond ter plaatse genaamd die Heijdsijde buiten den Dreijboem aldaer [GAT R2%35#'

(~5011

huis, hof, schuur, schaapskooii turfschop en erfenis daar d g g e n d e en daartoe behorende ter plaatse
genaamd die Heijdsijde aan die Ruijbraecken [GAT R2W5Or"-5w,59P(USl)]
stuk erf in land en heide liggende ter plaatse genaamd die Heijdsijde in die Horewerts Ackeren [GAT
R2%50f'-5W,59P(l55l)l
land ter plaatse genaamd die Heijdsijde buiten den Dreijboem aan die COa Camere aldaer [GAT
R2%:69VD-7@ (USl)]
stuk land groot ca.9 lopemaet min 8%rode ter plaatse genaamd die Heijdsijde [GAT R2%75v" (lSSl)]
stukje erf groot ca.42 meden of zo gmot en klein als dat gelegen en afgepaald is ter plaatse genaamd
die Heijdsiide in die Cromstraet [GAT R297:W (USl)]
2 huizen, hoven, schuur en h o p met grond en een stuk erf tot akkerland liggende ter plaatse genaamd
die Heijdsijde [GAT R297:W-l3P (USl)]
huis, hof met de helft van de schuur en met de grond en toebehoren, genaamd de Oude Stede ter
plaatse genaamd die Heijdsijde bij de dreijboem aldaar [GAT R297:13P-l4P (155111
huis met een hof en erfenis genaamd die Nijeuwe Stede met een habe schuur en een schop nu ter tijd
nog staande op de grond van de Oude Stede, ter plaatse genaamd die Heijdsijde bij de Dreijboem [GAT
R297:14f-UP (155111
huis, hof, grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende genaamd sKeijsers Hoff, groot ca. 1
sleijck lopemaet ter plaatse genaamd die Heijdsijde [GAT R297A5f-UP (155111
miland ter plaatse genaamd aan die Heijdsijde door de Dreijjboem aldaar, die gemeijnt van Tilborg
mder einde [GAT R2W.lSv" (lSSl)]
zekere onderpanden gelegen aan die Heijdsijde buiten de Dreijboem aldaer [GAT R297:W-22v"

(wi

huis met half de schuur, met de grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende ter plaatse genaamd
die Heijdsijde bij de Dreiiboem, die gemeijn straat ander einde [GAT R297:24f-24P(l551)I
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stuk land groot ca.1%
lopensaet en 1vierdevaetsaet ter plaatse genaamd die Heijdsijde bij de Dreijboem

[GAT R29724P (l55l)l
stuk erf zoals dat nu ter tijd afgepaald en betimmerd is groot ca.% lopensaet ter plaatse genaamd die
Heijdsijde omtrent het Hangende Rijs aldaar [GAT R2W43@4f (1551)l
huis, hof, schuur en erfenis groot ca. 14 lopensaet en een stuk land p t 6 lopensaet ter plaatse
genaamd die Heijdsijde bij de Camenbe@ [GAT R2W55P (l552)]
huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaman liggende en daartoe behorende groot ca.18 lopensaet
ter plaatse genaamd aan die Heijdsijde bij de Dreijboem [GAT R297:62f' (l552)]
stuk miland ter plaatse genaamd aan die Heijdsijde door de Dreijboem aldaar aan de gemeijnt van
Tiiborg [GAT R2WWA5"' (lS52)]
huis, hof, schuur met grond en erfenis groot ca. 19 lopewet en 6 roeden ter plaatse genaamd die
Heijdsijde aan die Ruijbraecken, de gemeijnt van Tiiorg genaamd die hijbraecken ander einde [GAT
R2985f-W(l552)]
een huisje met de grond en erfenis ter plaatse genaamd die Heijdsijde aan die Cork C!ameren [GAT
R298.6vD-7f (U52)l
de blame hoeve in de heijtzijde [GAT R212ar2hr (1590)]
Jan Hendrick Damen aende Heijdzijde, mor sijn stede, aenden draeijboom [GAT, Van V i i e t 741 fol.
(1f33111
Joost Laureijs Wjten aende Heijdzijde wor sijne ende [GAT, Van V i i e t 741 fol. 2OP (1601)]

*

275. HEWDSIJDSCHE DREIJBOEM, DE
(Zie: De Dreijboem (1691.)
276. ED~JJDSTRL~ET,
DIE

(Ook Die Heijdsestraet, Die Heijstraet, Die Heijdtstraet)
In het algemeen een weg die van een woonkern (herdgang) naar en over de
gemeenschappelijkeheide loopt.
-

een stuk erf gelegen tot berkenbos in Loven in die Heijdstraet [GAT R280:39f' (153211
land in Loven en de Heijdtstraet [GAT R281:w (153311
miland in Loven in die Heijdschestraet [GAT R291rlos blad bij 34r" (l544)]
miland in Loven in die Heijdtstraet [GAT R29153v'' (154411
gracht met houtwas in Loven achter die Heijstraet [GAT R2242&' (WS)]
huis en hof met zijn grond en erfenis ter plaatse genaamd Lawn in die Heijstraet [GAT R29lk2P-W
(155211

Er is niet aangegeven waar de Heijstraet in Loven gelegen was, maar vermoedelijk
moet die gezocht worden bij de Ruijbraecken in Loven en dan komen verschillende
straten in aanmerking. Hoogstwaarschijnlijk liep de straat in de buurt van Enthoven.
(Zie ook 13041.)
277. HEXJDSTRAET, DIE

(Ook Die Heijdsestraet)
- heiveld tussen de Oude Dreijboem en de Heijdsestraet aan die Leije [GAT R279:W (153111
- heiveld tussen Maesdijck en die Heijdsestraet [GAT R279:W (153111
- land, weide en bide in die Vellingh Hoeve in de Rijt aan de Heijdtstmet [GAT R279Sr"-38V"(1531)l
- heiveld tussen de Oude Dreijboem en de Heijasehestraet aan die Leije [GAT R27954r"
(1531);R280589 (l532)]
- land in de Rijt aan die Heijdstraet [GAT R2825Ov'-Slf (153511
- heiveld aan de Heijdschestraet aan die Leije [GAT R283:56vo (153611
- beemd aan die Heijdschestraet tussen de landscheiding en die Leije [GAT R284A5r" (15331
- beemd in die Coelhoeven aan die Leije [GAT R286:219 (l539)]
- land in de Rijt in die Velliagh Hoef aan die Heijstraet [GAT R28752p (W)]
- beemd in die Heijtschestraet tussen landscheiding en Leije [GAT R287Ar"-p (WO)]
- beemd in die Heijdschestraet tussen landscheiding en Leije [GAT R2823P-4f ,4f(WO)]
- beemd in die Heijdtschestraet tussen landscheiding en hije [GAT R288:35P-%f(Wl)]
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- W i l d aen de Heijdschestraet [GAT R28950V')(154211
- beemd in die Heijdschestraet tussen landscheiding en Leije [GAT R2%41r"41@ (l545)]
- beemd aan die Heijdschestraet bij de Leije [GAT R29258P-58~''(l545)]
- heiveld tussen de Oude Dreijboem en de Heijdschestraet [GAT R2%l3r"-14f,14r"-l5f (W)]
- stuk land p t ca. 2%lopensaet genaamd die Rijt in die Vellingh Howe tussen die gemeijn straet
genaamd die Heijdstraet een einde [GAT R296:25@-26P (1550)]
- stuk heiveld ter plaatse genaamd die Heijstraet bij Maesdijck tussen die gemeijnt van Tiiorch een einde,
die Leije aldaer ander einde [GAT R296:7l@-72f,72r"-72@ (USl)]
- stuk beemd tussen de Oude Dreijboem en die Heijdtschestraet tussen de landscheijding van het land van
Breda en Tilburg een einde, de lopende stroom genaamd die Leije aldaar ander einde {GAT R296:76f
(l55111

Ook in de Oisterwijkse protocollen wordt deze weg al zo genoemd:

- land dat nuwe gel& aen die heydstraet [OP RleW (142911
- int Chielscot, aen die Rijt aen de Heytse straet [OPR224k14f (151611

De Heijdstraet in de Rijt 15831 is de voormalige W&emtraut op de kaart V&I Zijnen en
de Houtstraut op de kadasterkaart van 1832. Zij komt in de wegenleggeT van 1872 nog
voor als Houtstraut. In 1900 kreeg de straat de naam WesNiwut, lopende van de
Reitsestraat tot de spoorwegovergang. In 1960 h a m deze straat te vervallen. Ze liep
m.a.w. van de huidige Sportweg, ongeveer op het trad van de huidige Abdij van
Egmondstraat door de huidige Abdijbuurt, vervolgens bij benadering over het tra& van
de Reeshofdijk tot ongeveer de huidige Reeshofkeg, bij de Oude Draaiboom. Er was
echter nog een zijweg, een paar honderd meter voorbij de Zwartvenseweg, die
zuidwaarts over de heide naar de Oude Draaiboom en de Donge liep.
Zie ook 13051.
278. HEIJDS-T,

DIE

- huis in de V e l t h m aan die Heijdtstraet [GAT R282..28f (153511
- huis in de Velthoven aan de Heijdstraet [GAT R22W4f (15391
- heide en weide in t Fen in de Velthoven in die Heijdstraet [GAT R285:10f710V')(l538)]
- heide en weide genaamd tFen in die Velthoven in die Heijdtstraet [GAT R285:3Od',3lf (153811
- land aan die Heijdtstraet en t Goerken [GAT R285:31@ (l538)]
- huis in die Velthoven aan die Heijstraet [GAT R287:14f7~,44f,44@,65P,65@(1540);R288:64f
(l541);R2m3lf-31@,47f -4W,4W (l543);R2%4W (l545);R295:5W (l549)]
- stuk ertenis nu ter tijd in land liggende wat eertijds een heiveld was, met de graft daar rondom aan
liggende ter plaatse genaamd aan die Heijstraet en aan het Goerke en een stuk land groot ca. 2%
lopensaet min 1%
roeden aan erfenis van het convent en klooster vander Baseldonck [GAT R2WSf54P (1552)l
- stuk land groot ca. 5% lopensaet en 4% d e n ter plaatse genaamd 't Goerke met erfenis van het
Convent vander l3aseldonck een zijde en einde en een stuk land p t ca. 4 lopensaet en 10 roeden
gelegen ter plaatse voo~s.in die Heijstraet [GAT R29755f (1552)]

Uit de belendingen et cetera van de huizen en gronden in de Velthoven aan de
Heijdstraet blijkt dat meer dan ttn straat deze naam draagt. Zoals gezegd is het een
algemene benaming voor een straat die naar de heide gaat. In dit geval gaat de
Heijdstraet van de Velthoven naar de gerneijnt het Goerken 12l21. Er zijn drie straten
die voor deze naam in aanmerking komea
0 Een straat waar nu de Abraham Kuijperstraat loopt.
0 Een pad beginnend tegenover de Oude Langstraat, (de voormalige Veldstnut). De
naam Veldstraat werd in 1881 vastgesteld: Van de Veldlaoven bij smid Van Elten
fusschen het Klooster en Gebr. Pessm uitkomed. Het oost-west lopende deel van
de Veldstraat werd in 1960 bij de Bisschop Aelenstraat gevoegd, terwijl het gedeelte
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tussen de Buurtstraal? en de Superior de Beerstraat de naam Oude Veldstraat
kreeg. (Deze straat h a m in 1966 te vervallen.) In 1974 werd de naam Veldstraat
ingetrokken en gewijzigd in Pastoor van Beurdenstraat. De Veldstraat moet een zeer
oude straat zijn. In de wegenlegger van 1872 heet zij nog Klmstmiraat.
DeHoutstraat.
Het huidige Smidspad liep niet direct naar de heide. (Zie ook 1306I .)
279. HEmTRAET, DIE
(Zie: Die Heijsirmt 1303I .)
280. HEJJGERSHOFF, DE

-

akker in de Heijddjde [GAT R281:3!+P*

(fi33)I

Waar precies deze gelegen heeft, is niet duidelijk, maar naar het zich laat aanzien bij de
Couwenberg. In de Oisterwijkse protocollen wordt een weydekn den Heijtgmmhof bij
den Bercfacker aen die Heijdsijde [OP R152:42f, (1M)I genoernd..Uit deze oudere
benaming valt de betekenk van 'omsloten moestuin aan de heide' op te maken (zie:
Gaershofl 11921. In dezelfde protocollen wordt in 1443 [OP R153:399j nog een e~ die
Heijgueitshhoff in Loven vermeld.281. HEWHOEFF, DE
De naam betekent: Hoeve gelegen in de heide, waarbij hoeve niet boerenwoning
betekent, maar een stuk grond van bepaalde grootte.

-

een heiveld aan het einde van het Laer aan die Heustraet [GAT R293:77?'-77@ (N)]

Ook in de Oisterwijkse protocollen vermeld:
- aen die Groot Heijhowe [OP IUS3219 (144311

282. FIEIJHOEFF, DIE

- een stuk heide bij de Ruijbracken in Loven [GAT R291:24?-2Sp (W)]
Nadere Egging onbekend.
283. HEJJL VAN BALEN STEDE

Heijlwich Peter van Balen was gehuwd met Peter Claeus Zegers. Z e was al in 1536
overledea De van Balen's bekleedden een belangrijke positie in het oude hertogdom
Brabant en waren behalve te Tilburg ook gegoed te Antwerpen.
- een stuk land in de Berckdijek bij
R28916~-17?',17?'-1W,18f-18@ (W2)]

Corvel genaamd Heijl van M e n

Stede [GAT

Vermoedelijk lag deze stede aan de noordzijde van de BercMjck 1221 bij het
Korvelpleh
284. HEWLENWEIJE

Dit toponiem betekent: weide van Heijl, hetgeen een roepnaam was voor Heijlwich of
Heijliger.

l3De E m u is de huidige Deken Sandersstraat. De naam Buurtstraat werd in 1909 wtgesteld, lopende
van de Leoshaat tot het Waelminapark en de Veldhovemtmt. In 1964 kreeg destraat de huidige naam. Op
een De straat komt onbenaamd Mor op een kadasterkaart van ca. 1880 (GAT imr. nr. 3078),en liep van de
Veldhovensche Hoek (de huidige Veldhovenrhg) nmrdwaarts, langs de Westzijde van de waterloop de
Z-rijt,
tot het punt waar deze waterloop de de Veldstraat kruiste (ongeveer ter hmgte van de huidige
Leo XUI-straat). Op een kadasterkaart uit ca. 1867 (GAT inv. nr. 3077) komt de straat nog niet Mor.
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- land en weide in Loven Acker vlak bij de woning van de Persoen van Tilburg [GAT R295:4~4Pv"
(~4911

Dit toponiem moet geplaatst worden in de nabijheid van de Moerenborch.
285. HEIJLERPUT, DIE

- een stuk land in de Stockhasselt aan de gemeijn straet [GAT R288:Bf'-l41? (lS41)]

In de Oisterwijkse potocollen wordt dit toponiem genoemd de Heijerenput [op ~ 1 4 5 3 3 f
(1426)l. Een nadere plaatsbepaling ontbreekt.
Een verklaring van dit toponiem is moeilijk. Gezien de spelling in de Oisterwijke
protocollen mogen we aannemen dat het eerste naamsdeel een vorm is bij hei(d)e. Het
naamsdeel put (4
ptte, oe. pyff en on.pyttr < lat. puteus) betekent oorspronkelijk
'kuil, poel, plas' (NEW 554). In dat geval betekent het toponiem: poel of plas op of in
de heide. Of moeten we misschien denken aan de mogelijkheid van een plaggenput?
Ook een derde verklaring is niet ondenkbaar: het eerste naamsdeel moet gezien worden
als een vorm van hekn, in de betekenis van genezen, met mouiUe@ng van de 1, wat
geschreven werd met j . Indien dit juist mu zijn, dan duidt dit toponiem op een put aan
het water waaraan men een genezende werking toeschreef. Vaak trof men bij een stok
een dergelijke waterput aan ofwel ontstond bij een dergelijke plaats een heiligd01n.l~
Vermoedelijk heeft deze put gelegen aan de oude Stockhasseltschestrmt [ 644 1, waarvan
het zuidelijke stuk van de Gomodlaan het restant is juist ten noorden van de vroegere
Stokhasseltkerkstraat.In 1974 werd de naam Stokhasseltkerkstraatingetrokken. Net nog
bestaande (onbebouwde) deel bleef bijna tien jaar naamloos; pas in I985 kreeg het de
naam Gossecstmat.
In de nabijheid van deze put was mogelijk ook de Putackzr I568al gelegen.
286. HEJJLIGE EIJCKSI'RAET, DIE

- een stuk land genaamd de Heelberch gelegen te Broeckhoven aan de Heijlige Eijcbtraet een zijde en de

BroeckhmnscheKerckstraet ander zijde [GAT R28653P (lS39)]

- een stuk erf in land en weide gelegen als b m n [GAT R23'7Sr" (WO)]
De Bmeckhovensche Kkwkstraet 1751 is de huidige Broekhovenseweg tussen de
Groenstraat en het Pater Van den Elsenpleia In 1540 wordt opgegeven dat ten
noorden van de HeeZberch 12621 een straat lag. Het gebied ten zuiden van de
Heelberch was bezit van de jonkvrouwen Van de Coulsteren. Hieruit volgt dat de
Heijlige Eijckstraet verbindingstraat was tussen de Ghemeijne Dijck 1204[ en de
huidige Radiostraat. Ze begon op de hoek van de huidge Groenewoudstraat-Houtvesterijstraat, liep ca. 30 m ten westen van de Bloemisterijstraat, parallel daaraan, tot
ongeveer de Jan Truijenlaan, dan schuin weg naar de Ringbaan-Zuid, vervolgens tot
halverwege de Amp6restraat, en vandaar naar de Radiostraat en Bisschop

14 Vmr een verklaring van 'stok' zic Sinter Claeus Stock 1619I.

Zwijsenstraat, waar Sinter Claeus Stock 16191 stond." De boom waartegen het beeld
van Sint-Nimlaas (Sinterklaas) stond, kennelijk een eik, noemde men een h e i i e eik.
287. HEIJN BEERTEN BEElMPT
De ligging is onbekend. S j wordt genoemd in [GAT W.1P (a%)],doch de naam is al
wat ouder. Ons is een Ghijsbrecht Henrick Beerten bekend, die gehuwd was met
Engelbeer, natuurlijke dochter van Jan Reijnen van Broeckhoven de Jongere. Deze
G h i j s b r d was al v&r 1531 gestorven en is pachter geweest van de Tongerlose Hoef.
Naar zijn vader mu deze beemd vernoemd kunnen zijn.
288. HEIJN sBRUJJNEN STEDE

- in Corvel Acker [GAT R291:W-l3f( W ) ]

Dit is of was het woonhuis van He& SBruijnen.
289. HEWN WILL LEUTEN ACKER
- akker in de Schijve [GAT R2Wl3f-14f (l546)]
Een zekere Henrick Willem Leijten was gegoed in de Rijt en de Schijf. Hi.. was
weduwnaar van Lijsbet Hoefkens en later gehuwd met D a G l Hemick Vermee,
weduwe van Heijmerkk Jam, en rond 1547 overledea
290. HEIJNENACKER
De akker van Heijn = Hen*

- land in de Heijdsijde aan bet Hangende Rijs [GAT R285:32V",321f'-33f(1538)]

Gezien de vermelding van het Hangende Rijs 12491 moet deze akker in de orngeving
van de Hasennest I250 I gelegen hebben.291. HEIJNINGEN, DIE
- een erf genaamd Jorijs Heijningen gelegen in de Heijningen [GAT R295~559f-6op
(l549)l

Een nadere plaatsbepaling is niet gegeven. Voor een verklaring van het toponiem zie
1292I.
292. HEIJNINGEN, DIE

- een beemd in Dalem bij de Elf Buender en tussen de Heijningen en sJ.angensloet [GAT R2~3!h"-39V",

44f 3 3 f (U31)]

- beemd in Dalem tussen Wouwenbroeck en de Heijningen [GAT R281:8p (1533)J
- beemd bij de Hoge Bruggen [GAT R2.87:6%f'-6!%",7,?op (WO)]

Heijning betekent letterlijk 'omheinjng' of 'afscheiding'. Het woord 'heis een
afleiding bij het ww. heinen, 'omheinen' < wgerm. *huginon. Dit woord heefi zich
tevens ontwikkeld tot mnl. haghe, 'haag, he$, en duidt op een omheinde ruimte,

15 De HeijZige Eijck.w& heette van 1909 tot 1954 Oude Beeksepad. Tot 1951 maakte oak de Radiostraat
deel uit van het pad. In genoemd jaar liep het pad nog vanaf de Ringbaan-Zuid zuidwaarts tot de
Ezelvemestraat. Het verlengde van dit pad was onbenaamd In 1954 onderging de omschrijving van het
Oude Beeksepad een aanmerkelijke wijziging. De straat liep toen van de Groenewoudstraat
zuidoosfmw& tot de grens met de gemeente Hhrenbeek. Deze omschd)ving komt dus mereen met
die van de vroegere Ghemejire Wck 12041. (Dit weggedeelte was dus tot 1954 onbenaamd; de straat
komt we1 als deel van de Oude Z3edrsche B m mor in de wegedegger van 1872.) De meest recente
omschrijving dateert uit 1985. Vanaf hgewal zuidoostwaarts, langs de grensscheiding met de gemeente
Wile, tot de grens met de gemeente Hitvat.enbek. De straat, die van 1909 tot 1954 Oude Beeksepad
heette, komt overigens niet mor in de wegenlegger van 1872, en mnmin op de kaart van Arts (ca.

1880).
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oorspronkelijk weMicht met een vlechtwerk, later vaak vervangen door een houtwal of
afscheidingssloot. In dit geval is er de afscheidingsloot, noord-zuid lopend, tussen twee
beemdgebieden in DaZem 11471, &h
met beemdpercelen oostwaarts opstrekkend op de
Landscheiding I427 I, de ander met percelen westwaarts opstrekkend op de Lege I461 I,
mee bedoeld. Op de topografkche kaart van 1838-1857in de Historkche Atlas van
Nederland, kaart 56-57, is dit nog duidelijk zichtbaar.’6
Ze wordt al genoemd in 1440 [OP Rl52:16PJ: beemd in de Heijningen bij Dalem. En ook
in later eeuwen komt de naam nog voor:

- een parceel torfveld gelegen alhier aanden F!Jf€

Buenderdijk genaamt de Heijningen groot omtrent vijff

lopemten [GAT R493:3W4lf (1800)]

292a. HEIJ”6EN, DIE
- een beemd in die Heijningen bij de Broecksloet [GAT R281:lW (153311
Zie: Die Broeckdoet I78I.
292b. HEIJNINGEN, DIE
- beemd die hepege [GAT R2623lf (UlO)]

- stuck beempts ter plaetse geheijten die hepinghe tussehen erlfenis des convents van Tongerloe deen
sijde ende tusschen d e n i s die kijnderen Henrick peter aerts dander sijde ende tusschen erffenis Jan
gherits bontem cum alijs totter ghemeijnder leijen toe aldaer lopende [GAT R263:3p (fill)]
- beempden te weeten inden leyaert dat een stuck ende dat andere die hepinge [GAT -fie
(fill)]
- een beemd aan de Oude Dreijboem tussen de Leije en hdseheiding, waarbij de Heijningen
onderhouden moeten worden. [GAT R2WW-24p (154711

Hier worden met de Heijningen waarschijnlijk gewoon erfscheidingen bedoeld. Zie: Die
Oude Dreijboem 1533 I en Die Laeijaeit 1423I.

293. HE-GEN,

DIE

- een beemd aan de Calvexstaert bij Liwegoer waarbij men de Heijningen moet onderhouden [GAT
R289:3w (154211

294. EEIJNINGEN, DIE
- land die Heijningen en de Roetschenacker daar aan gelegen aan het Creijenven [GAT R2822f
(l535);R283:57f(l536)]

Met deze Heijningen wordt waarschijnlijk een stuk land bedoeld dat gelegen was aan de
sloot” die tussen de Stockhassehchestraet I644 I en de Creijenvenschesaaet Il33 I en de
daaraan gelegen akkers liep. zeals de naam al aangeeft, vormde ze de scheiding
(heining) tussen twee dingen, in dit geval vermoedelijk tussen twee oude
akkercomplexen, nl. de Roetschenaekr 15% I in het noorden en de Wittenaekr 1723,
724I ten zuiden ervan.

295. HEIJNIN6EN, DIE
- *and

en heide in het h e r [GAT R293:64vD-65ro (WS)]

Deze omhehing, omheind stuk land lag vermoedelijk bij de Katsbogte, ten zuiden van
de Rielseweg.
Zie ook het volgend lemma.

16 Histokhe Arlas vm I V e h W , dL 4 Zuid-Nederland, kaart 56-57. Groningen, Wolters-Nmrdhoff, 1990.
17 Zie hmfdstuk 3, ‘De Tilbuw waterlopen’, no. 11, ?)e Stokhasseltsewaterloop’.
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2%. HEJJNINGEN,

DIE

- een heiveld in die Heijningen aan een waterlaat tussen ‘Idburg en Goirle [GAT R28263P
(1535);lum4f (U36)]
- een eijcke schaerbos ter plaetse genaempt opt conincxvoirt inde heijningen, streckende metten eenen
eijnde aen langen driesch en& metten anderen eijnde aen seeckere straete aldaer [GAT R365:156
(165711
- een
perceel ackerland p t drie Lopemaaten gelegen in de heijningen, een perceel schaarbos gmot twee
Lopemaaten en een permeltie schaarbos p t een lopensaat, west het heijninglraatje [GAT R48klv”Sv”(1774)J
- ten zuiden langs die waterloop18 tot in de Heiningen tegen over het spoor dat komt uit het Laar
viendklampen, Laar 2 (1?78)]
- een parceel bosch of houtgewasch gelegen onder Oerle in& Heiningen grwt vier Lopn 10 roeden belend
oost het Heiningwtraatje en mord de Goolsebaan [GAT R494:117f (1808)]
- trois pikes de p& et marais contenant six lopensen ou emiron, si&
?I Tilbourg p@e het Laar in de
Heijningen [GAT R467:65 (181111
- een- pakeel wide en putten gkot 2% lopensen ter plaatse genaamd de Heijningen [GAT R46268

(1811ll
Hier G‘dus sprake van een gebied gelegen aan de Kixtsebogte; m b i j

deze de
afscheiding vormt tussen het grondgebied van Tilburg en Goirle. Op de kaart van
Zijnen (1760) heet dit gebied, voor mver het ten westen van de huidige Goirleseweg
gelegen is, de Hooge Heininge en ten oosten &an
de Lauge Heininge. Bij de
vennelding uit 1808 gaat het eenduidig om een in het oostelijk gedeelte gelegen perceel.
297. HEJJNINGEN, DIE

- een stuk beemd genaamd die Heijningen gelegen aan die Leije [GAT Rzss:u)ra-Uhp (Wl)]

Deze Heijningen lagen aan de Donge. Het is in elk geval een andere beemd dan die
genoemd onder 1293I.
298. HEJJNINGH ACKER, DIE

-

die helft in die heyning acker met coppen huyben stuckxken ende daer toe % vierendeel inden dries ende
den hoeCk halff daer die ander helft aff toebehoerende is Adriaen we=. vanden heijningen [GAT
R263:lW (Ull)]
die heijningh acker akker in Corvel Acker aan de Heerbaan [GAT R281: 22@ (1533);R284:34VD
(W7)]
(U37);R294:43f -4w4,79-47vo

Deze akker lag vermoedelijk dicht bij de Catsebogte. De naam komt al voor in 1436
[OPR150:19p] en in 1488 [OP R194:21Vq: geZegen bij Coninmoefi.
299. HEWSTENDWCK, DIE
- een beemd in (Zalvenwiel aan de Nieuwe Leij een einde en Heijstendijck ander zijde [GAT lum42v

(153611

- een beemd in Kalenwiel aan Heijstendijck [GAT R2Q26f-27f (WS)]
- beemd gelegen ter plaatse genaamd Calenwiel gelegen aan de Heijstmans Dijck aldaar ander zijde, die
Leije een einde en ’s-Heren schouwen van de Oude en Nijeuwe Leije aldaar lopen& te onderhouden
[GAT R2W3W-%f (1551)]
- Item noch het vijffdepart onbedeelt in parcheelen moers ende vuijtgesteecken putten, int geheel twee
lopensaten &e daer ontrent groot sijnde, bmen de prochien & ter plaetse genaemt aen pastoorsdijck,
aldaer tusschen erffenisse hF Rochius Lemmius noortwaerts ende michiel adriaen peter huijbregts
suijtwaerts streckende metten oaten eijnde aende Roeijdijck ende metten westen eijnde aen
heijstendijck [GAT R367:215f-216v (166211

18 D.i. de Katsbogte.
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Heijstendijck is genoemd naar de GN Van Heijst en liep van de Broecbfrmt 1791 naar
de Leij, tussen Moerenborch en Vee&jck 1668 1.
Zie ook Heijslmansdijck [ 3011.
300. HEUSTING ACKEX, DE
- heysten acker [GAT R26339 (Ull)]
die heystenacker [GAT R263:22r" (Ull)]
- stuck heijvelts ter plaetse geheijten die heysting ackeren [GAT R263259 (Ull)]
- die heystinge acker [GAT R26326v" (Ull)]
- (niet nader bepaald) [GAT R279los blad 569 (1531);R2825P (1535)]
- een stuk land en het Emenstuck in de Heijsting Acker [GAT R282319 (l535)]

-

De Heijsting Acker is vernoemd mar de familie Van Heijst die vanouds aan de
Stokhasselt goederen bezat en ligt daarom waarschijnlijk op dezelfde?plaats als de
Lijndrche Ackeren [ 467 I.
Qisterwijkse protocollen:
- der heystinge beempt [OP RlM39p (1422)l
-

een stuc lands optie Stochasselt in der heystingen land [OP Rl44:839 (1423)]
heydevelt an die heystinge straet [OP Rl5919f (1451)l
heydevelt ter stede geheyten die heystinge straet [OP Rl61:18vo (1453)l
ackerlant in den heystingacker [OP R260:43P (U56)]

301. HEIJSTMANSDUCK, DIE
- beemd in Heijstmansdijck [GAT R28o:los blad 14P,179-189 (1532)]

Oudere vermeldingen zijn (Qisterwijkse protocollen):
- Jam dijc van Heyst bij den Veedijck [OP Rl4342P, (1420)]
- dijck toebehorende den erfgenamen Jans van Heyst bij her investiet de Tiiborch en den Veedijcke [OP
RlM749, (1422)l
- Daneel Janszoen van Heijst heeft land bij de Qualenwiel [OP M e 4 1 9 (1429)J
- Heystmansdijck after qualen [OP Rl49W (1435)]
- dijck toebehorende den erfgenamen Jam van Heijst bij de Veedijck [OP m 4 W ' (1444)l
- van de Veedijck aan die aggere geheten Heijstmansdijck [OP Rl722M (1465)J
- Jans Dijck van Heijst [OP Rl7224P (14691

Overige vermeldingen:

- Heystmansdijck bij de Cratte en pastoriehuysinge van Tilborch [OP R279:6? (1573)]
- drij groote heijvelden bij een liggende, regenmt westwaerts den Heijstmansdijck, gijb gijben, giel dielis
etc. (in antiquis registris m t u r den Arenplas) p o t 50 loopen [AAT bundel Tilburg m,no. 327, blz.
137 (162111

Mogelijk wordt hiermee het Groene Dijwe 12181 op de kadasterkaart B2 van 1832
bedoeld, ten westen van de Veedijck. De Heijstmansd@k liep van de Qisterwijksebaan,
de Broecbfrmt I79 I kruisend en gaande naar de Commerstrmt I 107I vlak bij de Leije,
tussen de huidige Moerenburgseweg en de Koebrugseweg; hij loopt dus inderdaad
achter de Moerenborch om. De vermelding uit 1621 is van bijzonder belang, omdat
daar wordt aangegeven dat deze heide woeger, d.w.z. in oude registers, Arenplas, een
verschrijvjng van Aderplas, werd genoemd. De bewuste heidevelden moeten over de
Leije I460[ gelegen hebben en zijn vermoedelijk identiek met wat later het ven (heide)
den Bunder wordt genoemd.
Heijsmansdijck en Heijstendijck 1299I zijn dezelfde.
302. HEUSTRAET,

DIE

(Ze: Die Heijhtrmt I276 I .)
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303. HEIJSTRAET, DE
Zie ook Die Heijhtraet I279I.
- land en heide in het Laer aan die Heijstraet [GAT R279:4!91@(U31)]
- een stuk hei& in de paroehie van Tdburg en -de,
een waterlaat doorgaat aan die Heiistraet een
wp~ar

-

zijde en einde [GAT R
2
8
O
w (U32)]
een stuk heiveld aan het einde van het Laer aan die Heijstraet [GAT R29397ra,7hp (154611
stuk land groot 1 lopemet gelegen in de parochie van Tdborg aan Co-rt
aldaar met die
Heijstraet ddaar ander einde [GAT R2Xk44r''MV" (U52)]

Deze straat werd reeds in de Oisterwijkse protocollen vermeh-k
- die Heijstraet aan het her [OP Rl5238f (144011

- aan het Laer aan de herschestraet aan die Groot Heijhoeve [OP Rl53219 (1443)l

De FWseweg (nu deels Generaal W d e b t r a a t ) behoorde destijds geheel tot het
Laer. Het is duidelijk dat het hier gaat om een weggetje dat naar de heide liep, en we1
van het Laer naar de Katsbogte. Deze straat moet gelegen hebben voorbij de Laemche
Acker 14261 (nu Industrieterrein Het Laar), vanaf de oude Rielseweg naar de
Katsbogte.

304. HEIJSTRAET, DIE
Zie ook Die Heijhtraet I2761.
- die heystraet in loven [GAT R2628r" (UlO)]
- weiland in Laven in die Heijstraet [GAT R289:W-8f',lOv"-llf' (W2)]
- huis in Laven aan die Heijstraet [GAT R29k24~-25~,2Sr'-25p
(EM)]
- een stuk heide in Laven in die Heijstraet [GAT R293W (W)]

Het is niet duidelijk waar deze Heijstraet gelegen heeft, maar het moet in de buurt zijn
van de Ruij3raecken 15951, vermoedelijk in de nabijheid van Hiioim acker 13191;
volgens [GAT ~297:29P-29p] en [GAT ~ 2 ~ 5 9 P d O plopende
1
van de molen 16751 naar
Enschot over de huidige Van Meterenstraat en Dijksterhuisstraat (voorheen de Oude
Molenbochtstraat).

305. HEIJSTRAET, DIE
Z e ook Die He&&raet 1277I.

- die heystraet in die vellinge Hoeff [GAT R263:llf' (Ull)]

- land en heide in de V e h g h Hoeff aan die Heijstraet [GAT R2m3r"(U31)]
Hier is mnder meer sprake van het westelijk einde van de voormalige Waterstraat,
Houtstraat of Weststraat in de Reit, ongeveer waar nu de Abdijbuurt is gelegen.
306. HEXJSTRAET, DE
Zie ook Die Heijhtraet 1278I.

- huis aan die Velthoven aan die Heijstraet [GAT R289:4lf'41V",42f' (l542);R2%48r",49v"(W)]
- huis in de Velthmn aan die Heijstraet [GAT R29k%r"-26@ (W)]
- stuk erf in weide en heide liggende ter plaatse genaamd Velthoven in die Heijstraet [GAT R297:38P-

(U51ll

- huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende groot ca. l5Y~lopemet ter plaatse genaamd
aan die Velthoven, de gemeijn straet van de Velthoven een einde, de Heijstraet ander einde {GAT

R297:52P (U52)]

307. H
E
m
uW
E
m

- weiland in die Horevoert [GAT R279:19v"-2W',2@ (U31)]

Kort voor Weijvelts weije', maw. een weide bij een heiveld of een weide ontgonnen uit
een heideveld.
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308. HEWELT, EET
- akker in de -1t
aan die Langhstraet [GAT R288:20f7w(Wl)]
Zie: Liuagstmet (4431.
309. HEIJVELT, HET

- weiland in Oerle bij de Juijpt [GAT R29238p-39r“,39r“-3*,4@#‘*
Zie: Die Juijipt I403I.

(WS)]

310. EEIVELD ARRER, DE

- akker in de Horevoert [GAT R292%f-*
(WS)]
- hub, hof, schuur en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende ter plaatse genaamd op die
Horevoert en 3 percelen land,bet ene W
d de Heijveltsacker, het andere genaamd de Ronde Acker
en het derde genaamd het W Mudsaet en nog een stuk weiland met een heiveldje daar achter aan
liggende, de gehele stukken en percelen van erven Mornoemd ca. 21 lopemet land p t en gelegen in
de prochie en plaats mrs. [GAT R297:479-4ihp (1552)]

Z e voor verklaring 1307 I. Deze akker lag aan de Homoert I378I.

.

311. HENNEEENS LAND, DAT

- akker bij her Hangende Rijs [GAT R286:45f4Sv” (1539)]
Het toponiem betekent ’land van Henneke’, een verkleinwoord voor de PN Hans
(Johannes) of voor de PN Hendrik.
Zie:Dat Hmgmde Rijs 12491.
312. HERBERG IN DEN HART
(OokHerberg in den Hert)

- aan den Hoevel naast het Convent van Tongerlo [GAT R282:38f (153511
- aan de Hovel naast Convent van TongerloB [GAT R286:3f‘-3v” (1539)]
- herberg van de schout op den Hoevel inden Hert [GAT R291:14v” (154411

Deze herberg was gelegen aan de westzijde van de Heuvel, naast de boerderij van
Tongerlo aldaar. Deze boerderij lag aan de huidige h t r a a t , en we1 op de zuidzijde
daarvan. De Herberg in den Hart moet dus ongeveer daar gelegen hebben waar nu
Xenos gevestigd is of iets zuidelijker daarvan.
Oisterwijkse protocollen:
- huijs thert (brouwhuis) aen den hovel [OP R289:49

(159411

313. HERBERG IN DIE RALFF MAEN

- huh, hof, schuur en erfenis genaamd de Herberg in die Halff Maen te Corvel van Henrick Jan die
Wagemaker met straten aan een zijde en een einde [GAT RBoSv” (153211
- herberg op Corvel [GAT R287:uhp-2@ (154011
- Henrick de Wagemaker waard in de W Maen [GAT R2W.24f (l547)]
- te Corvel aan de Halve Maan riendkhnpen, I.aar 4 (177811
- door de Berkdyksestraat tot wederom te Corvel aan de halw hhan [I*lendklampen,Laar 4 (1778)]

Deze herberg lag aan de zuidzijde van de Berkdijk op de hoek met de Laarstraat bij
Korvel en was W e n 1530 en 1550 eigendom van Henrick Jan Swagemakers.

19 Deze herberg was eigendom van de schout, Jan IJwaem vanden Hovel.
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314. EERBERG INDEN VOS ENDE CRAEN

- in die Hovel op de hoek van 2 strakn [GAT R285:l? (1538)l
- huis, hof en Hein huisje aan de Hoevel tussen erfenis Jan Jan Crilkrts en Aert Marcelis van Vessem
een zijde, die gemeijn straet ander zijde, de Hoevel wera een einde en erfenis van Aert Marcelis van
Vessem ander einde met een hek hangende tussen het huis en hoof MMS.en de herberg inden Vos ende
h e n [GAT R2%56v" (l!i51)]
- huis, hof, schuur en stallen met met alle toebehoren en de erfenis daaraan ligllende en daartoe
behorende genaamd die herberg In den Vos ende Cmen ter plaatse genaamd aan de Hoevel [GAT

R2976f-6~'' (1551)]

Deze herberg was eigendom van schout Adriaen Adriaen Crillaerts, schout tot april
1541.Deze Adriaen Crillaerts was s h u t Jan vanden Wouwer opgevolgd, die eigemar
was van Henberg in den Hart 1312 1. Adriaen Adriaen Crjllaerts werd op zijn beurt weer
opgevolgd door de schoonzoon van Jan vanden Wouwer, Jan Uwaens vanden Hovel, die
toen de Herberg in den Hart bewoonde. De herberg inden Vos en& Craen was
gelegen op de hoek van wat nu de Hewelstraat en de Juliana van Stdbergstraat zijn,
waar nu magazijn Van den Brekel gevestigd is.
315. EERBERG INDEN WILDEN MAN
- aan de Hovel [GAT R282:los blad bij 28f, 28P-29f(1535)]
-

aan de Hoevel [GAT B 7 1 r O (WS)]
aan de Hoevel naast Convent van Tongerlo [GAT R29547f (lS49)]
aan de Hoevel [GATR295:48f (l549)]

een huizing, hoving met de grand en toebehoren genaamd de herberg Inde Wdden Man gelegen of
staande ter plaatse genaamd aan de Hoevel [GAT R298:14@ (l552)]
Een nadere plaatsbepaling van deze herberg vinden wij in w 8 ,mei
~ 17231: een gemeijn

weg lopende van de Heuvel n@en de Wilde man naar het Nieuwland. De herberg lag aan
de zuidzijde van de huidige Tuinstraat a m de HeuveL Eigenaar was in de betreffende
periode Jan Aert Smits, die in 1550 overleden is.
316. EERSTAL,DE
(Ook De Heerstal)
Volgens TW,486 is het bij Luik gelegen Herstal afkomstig van germ. Hm-stdja, van hm'
(m), leger', en stdja (m), 'verblijfplaats". Men verrnoedt dat het hier gaat om een vaste
samenstelling met de betekenis 'herberg, gasthuis voor rondtrekkende troepen en
reizigers'. Te verwachten is nu, dat zo'n 'herstal' aan een heerweg zou liggeq bij ons
toponiem Herstal is een dergelijke heerweg moeilijk aan te wijzen, hoewel een
Heerstraet wordt genoemd in de Oisterwijkse protocollea Hierbij zij opgemerkt, dat
ook in de buurt van de Moerenborch een 'Herstal' heeft gestaan, blijkens 0.a. AAT
bundel Tilburg III, no. 327,blz. 137 (1621).
- [OPRl43389, (1420),47ff(142111
- hodende opten Herstal [OP Rl4362 (1420)l
- [OPRl4614f (1429);Rl4953?,54? (1437)J

Behalve in dit verband wordt de Herstal ook vermeld in:

- den Heerstal [BP Rl185:3? (1407)l
- weyde den ganshof aenden heerstal [OP RlS0:17f (1436)l
- [OP Rl4362f (1420);R14fk10f731?, (1429);Rl48:34-@,

(1433);Rl498r", (1435);
(1436);R155:16f,(1445);W6: Is?, (1446);Rl63:1w, (1455) en Rl64.9f, (1456)l.

W&16f,

Waarschijnlijker is daarom dat de naam hmtal is opgebouwd uit de naamsdelen hare
(c onfrank. herro, een van oorsprong comparatief van ohd. her, 'voornaam, belangrijk'),
en std2e (< *stallla, mogelijk met Galloromeinse uitgang *stdlliwn, hetgeen verblijf-
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plaats betekent. In dit geval is de betekenis mveel als: woning van de (een) heer.
Bij de verpachting van de Pijlijserhoeve 15561 in 1522 was bepaald dat de verpachter
mu mogen gebruiken en& daer toe die grote camer ende die te mgen ghebiuh tot
h m n wil sondet ennich tegensegge van den laet. [GAT R27~27p-28Pl.Daarnaast behield de
verpachter voor zich eveneens de visserij in de wateren.
In 1552 d e r , wanneer de hoeve opnieuw wardt verpacht, gebeurt dit ...met al haat
toebehoren, niets uitgezonderd samen met de hersid wateren en visserije k a a a liggende
en damtoe behorende [GAT R298:Uf-UPI.
Uit de eerste akte mu men geneigd zijn op te maken dat het gaat om een herenkamer
in de hoeve (de woning) zelf. C m e r betekende in de 16e eeuw ook huis (vgl. Die
Steenen Camer 16331). De Grote Camer in deze akte kan dan een groot woonhuis bij
de Hoeve zijn geweest. In de tweede &e is duidelijk sprake van een afhnderlijk huis,
de Herstal. D
it mu kunnen betekenen dat er bij de Herstal oorspronkelijk een ander
goed gelegen heeft, hetgeen gestaafd lijkt te warden door een Bossche rr‘chepenakte van
24 juli 1437 [BP ~1207:211f(1437)], waarin Jan Gielis Bac gelooft. een jaarlijkse en
erfelijke pacht van 50 mud rogge te lossen uit 2 hoeven, quorm unus Ten Hmtal et
&ius ’t Guet Ter Ryt. Deze eerste hoeve was eveneens deels een leengoed, een huis in
liilburg aaa de Hemtal op de hoek van twee straten naest het leengoed van Jan Peter
Zwijsen. Het is niet ondenkbaar dat de Schijve 16101 het oorspronkelijk akkergebied en
de Rijt 15831 een van de ‘gebuerhovels’ was die tot dit goed behoorden. In dat geval
kan de Bedbuer 1161 de oorspronkelijke kerk geweest zijn. Later is op het noordelijk
deel van dit grote goed, dat zich uitgestrekt kan hebben van Corvel in het zuiden tot
aan de Hasselt in het noorden, het kasteel gebouwd.
Vroeger werd de herdgang begrensd door het zuidelijke stuk van de Reitse
Hoevenstraat, de Dr. Ahawtraat, de Tongerlose-Hoehtraat, de Herstalsestraat, de
Hen& de Keijserstraat en het zuidelijk deel van de Bokhamerstraat. Op de hoek van
de Bokhamerstraat-Herstalsestraat lag een waterpoel.

...

-

-

-

-

den Herstal [GAT R262:Wr“ (UlO)]

den Hental aen die Viasstraet [GAT R262Aw (UlO)]
land die @off aen de Herstal [GAT R263:18P (Ell)]
den Herstal [GAT R263:22f (Ull)]
weiland aan de Herstal bij coppenhecken aan die Coppenstmet [GAT R279:l2f (U31)]
Coppenweij aan de Herstal [GAT R2f@98‘-!ld) (153211
Goeens weij bij Coppenhecken in de Herstal [GAT R28o..9p-1oro (U32)]
huis aan de Hental [GAT R282.l-f’ (U32)]
land aan de Hemtal aan die b t r a e t [GAT R284:U-.f’(l537)I
land in die Howe aan den Hentala [GAT R286:loa blad 62f (U39)]
huis aan de H e m aan 3 zijden een straat [GAT R287:3W (WO)]
een stuk land bij grond van Pijlijsers [GAT R28243f43v’’ (EM)]
2 huizen in de Hental als boven [GAT R287:4* (WO)]
huis in de Herstal, aan 3 zijden een straat [GAT R28T44f (WO)]
land in die Schijve aan de Herstal [GAT R28751v”-52f (WO)]
huis in die Howen aan de Herstal [GAT R28&24-.f’,24v’-%f(154111
inden Heerstal [GAT R290:lv”-2f (lS43)]
Schelkenshoeken Coppenhoff in de Herstal [GAT R2W27f-27~‘‘ (W3)]
de Hoeve aan de Herstal [GAT R291:los blad l2r“ (W)]
de Hoeve aan de Herstal [GAT R291:21V%2r” (154411
land aan de Herstal [GAT R
2
9
2
:
w
(15431

20 D.i de Waterhoef van Pijlijsen.
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- hub in de Herstal mast leengoed van Jan Peter ZWjsen [GAT R2%27v"-28P (154611
- huis, hof met grond en erfenis ter plaatse genaamd aan de Herstal [GAT R2%5@4P(USO)]
- een huis, hof, schuw: met p n d en toebehoren en erfenis genaamd de Oude Stede aan de Herstal [GAT
R2%:6P@ (l550)]
- leengoet aende hoeven bij den Heerstal [GAT R344:4CJv" (159811
- den Heerstal aen die Vlasstraet [GATR349:114v" (1614)l
- een parceeltken weijlant ter plaetse genaemt aende hoeven aenden herstal [GAT R362214v (1662)l
- seeekere weije, groot twee loopwsaeten ende een halff ter plaetse genaemt aende Hoeven aenden
Herstd [GAT R37416P-17V" (1675)]
- een parceel emen bestaende in saeij ende weijlant een ende een halff loopensaet ter plaetse genaemt
aende Howen inden Herstal metten suyden eijnde aende waterlaet [GAT R374:16r"-17V" (167511
- een half huijs met sestien Roeden hof ofte gestaan en gelegen ter plaatse de I€eijt aldaar aan den
herstal belast met met elf en een quart stuijvers s.jaars in eenre meerdere vente aan Y Comptoir van de
beer R e n d te S.Bosch [GAT R48klvD-5V" (1774)]
- die straat tot aan den Herstal aan de Wolspoel aldaar Fiendklampen, Laar 6 (1778)] .
- door het spoor over het kwaad eind vuorby de Waterhoef, van daar door dat spoor tpt aan den Herstal
aan de Wotspoel Fiendklampen, Hoeven 1(1778)]
- huis, shop en hof met aangelegen erven, groot zeven lopensen aande Hoeven genaamd den Herstal
[GAT R4942!5@ (1805)l

De kaart van Zijnen (1760) situeert de HeBtul aan het eind van de Vlmstruet 16951,
tussen de Ryt I5831 en 't Pyl Yser; hij vormde de zuidgrens van het gebied Bok H m e l

Issl.
317. HERSTALSTRAET, DIE
(OokDie Heerstalsstraet)

- huh in die Hoeven, een einde aan de Herstalstraet, ander einde aan de Leemstraet [GAT R280~5M
(1532);R281:2f,7P (1533)]
- een hof aan de Heerstalsstraet [GAT R286:m-W(U39)]

De Hemtulstraet liep van de huidige Kwaadeindstraat, ongeveer over het trad van de
Hendrik de Keijserstraat naar de Bokhamerstraat, maar ook het stuk Reitse
Hoevenstraat tussen Wandelboslaan en spoorlijn werd we1 Herstalsfraet genoemd. In
1832 heette deze straat De Hemtulsche Straat (kadasterkaart).
Zie ook Die Leemstraet I452 1.
318. HILLENVELDEN, DIE

- een stuk erf in moer en heide gelegen voor Hillenvelden aan de gemeijnt [GAT R2893lv" (154211

De li;gging van dit toponiem is verder niet bepaald.
Deze naam kunnen we splitsen in twee delen: hillen en velden. De betekenis van het
tweede naamsdeel moge duidelijk zijn. Het eerste naarnsdeel, hillen, is wat
problematischer. Op het eerste gezicht mu men denken aan hi1 (oe. hyll, ne. hill =
'heuvel'). Echter, dit is een Ingvaeoonse vorm; een vonn die men in onze streken niet
mu verwachteaa Vermoedelijk hebben we hier dan ook te maken met een ontronde

21 Met Ingvaemns (Ingweoons)mrdt het 'N-germaans,
bedoeld, d.wz het dialect dat vmeger in de
kuststreken werd gesproken. Het mrdt op gmnd van het bij Publius Cornelius Tacitus, De Origrire et situ
GsmMaum, hoofdstuk 2, geschetste beeld als zouden er drie Germaanse cultuurgemeenschappen
hebben bestaan, nl. de Ingwmonse, de Istweoonse en de Erminoonse,we@ e j n l i j k geacht dat er
van Gn enkele Westgermaanse taaleenheid gesproken kan worden. Eerder mu er sprake zijn van
'e proximi Ocean0
evenzo vele taalgemeensehappen, en we1 die van de Nmrdaegennanen (d
Ingveaones': Angelen, saksen en Friezen), die van de Rijn-Weseqermanen (Franken en Hessen) en die
van de Elbegennanen (Langobarden en Alemamen). Geerts, G., Voorbpem en vmianten van het
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vorm van he1 (germ. hille of helle, -end
of (mogelijk) afhellend'). Het is hetzelfde
naamsdeel dat we ook aantreffen in plaatsnamen als Helvoirt, Hehond en De Hellen
in Goirle. De betekenis van de naam Hillenvelden is dan 'de laaggelegen velden', waar
de vermelding ook op lijkt te wijzex erf in moer.
319. HIXPOIRS ACKER, DE
Hixpoii was een achternaamin Tilburg die ook nu nog voorkomt als Hexspoor.

-

-

in Lwen [GAT R28o:los blad bij 14f,lW-18f (l532);R283:519 (l536);R285:28vo (l538);R286:119,3!P
(l539);R287:18f ,46f(1540);R291:24%25f ,25f-Be(l544)l
4 percelen land genaamd die Hixpoirs Ackerkens, zo p t als deze elkaar mkende achter elkaar gelegen
zijn ter plaatse genaamd Loven in die Hixpoii Ackeren [GAT R2!B:lOv%#',llf-ll~ (1552)]

Loven I474I was een groot gebied, zodat de exacte ligging van dit toponiem moeilijk te
bepalen is. Vermoedelijk was het gelegen in de omgeving van Enthoven en de
Ruijirwckn I595 I.
Volgens [GAT R274lPI echter lag Hicspoers Hoeve bij de Velthovensche Moelen I675].
Nu was de windmolen van Eijndthoven dezelfde als de Velthovensche molen [GAT
R272:7pl: die Wjntmoelen tot Eijndthmen &heyten die Velthmensche mole, m.a.w. deze
akker (hoeve) lag dus op de gens van Loven en Veldhoven.
In 1544 wordt bet vermeld als huijs thickspoer in Loven [OP ~248:21bi],hetgeen erop lijkt
te wijzen dat de famjlienaam een afgeleide is van een locatief, m.a.w. 'zij die wonen in
het Hixspoer'. De betekenis van het toponiem is dan zoveel als 'het hek bij het spoor',
d.w.2. voet- of akkerpad
Een vermelding uit 1552 echter lokaliseert de akker in Lmen Acker I475I :
- 3 stukjes land ter plaatse genaamd in Loven Acker in Hixpoirs Acker [GAT R2!B:89P (U52)]
320. HODONCK, DIE
Dit toponiem is volgens TW,blz. 500, afgeleid van hauha-, 'hoog', en dungo, 'donk', en
betekent zoveel als 'hoge donk'. Een donk is een mdige opduiking in moerassig
terrein.
- land die Hodonck in die Broecksijde aan de Veedijck en de Leije [GAT R28223f (WO)]
Dit stuk grond wordt aangekocht door de Heilig Geestmeesters Jan die Vet en Tho&
Denijs ten behoeve van de Tafel van de Heilige Geest in Tilburg. Nog in 1832 is deze
grond eigendom van de Heilige Geest, zoals blijkt uit het kadaster; de grond is dan
wekwaar opgedeeld in een drietal percelen (kadastraal sectie B 717-719).=emit wordt
dan tevens duidelijk dat de bewuste Hodonck ten oosten van de huidige Koebrugseweg
lag, noordelijk aan de Leije 14601. Wanneer we de Toto-Atlas van Noord-Brabant',
(foto 3OO/Tilburg), bekijken, zien wij ter hoogte van dezelfde locatie enkele
opmerkelijke sporen in de bodem, bestaande uit twee vrijwel ronde cirkels met een
verschillende diameter, waarbij de kleinste van de twee ten noorden van de grotere ligt
en de randen van beide cirkels elkaar raken, ongeveer als het cijfer 8; de lengteas loopt
hierbij in een noord-zuid richting.z In 1982 werden in het betreffende gebied sporen
aangetroffen die bewijzen dat het reeds omtrent het begin van de jaartelling bewoond

Nederkmi%, em gedokmm&wd dia- en synchroon m e & , Lewen, 1975, blz. u). Ze ook Vdes, J.W.
de, R Wflemyns, en P. Burger, Het v e t W van een d.
Negen e w e n Ne&lands, Amsterdam, 1993,
blz. 21.
22 Foto-Atlas Noord-Rrabant, Den Ilp, zj., foto 3oo/Tilburg.
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was; verder trof men op de gens van Tilburg met Berkel-Enschot aldaar sporen aan
van een gebouw?
In de Oisterwijkse schepenprotocollenwordt dit stuk beemd aangeduid als:
- beempt die Hoechdonck Ben die Veedijck aen die M j e [OP R243m (U39)]
Het toponiem is ongetwijfeld identielc met Die Groet Done [OP 1~44:43P (1422)l. We
kunnen de Hodonck hiermee lokaljseren in de vroegere bocht van de Korvelse
waterloop, voordat deze in de Leije 14601 stroomt (kadastraal sectie B 715-716),maar
waarschijnlijker in de hoek tussen de Korvelse waterloop (west), de Leije (zuid) en de
Z w m j t 17401 (oost) (kadastraal sectie B 712714). In beide gevallen werd ze aan drie
zijden door water omgeven.
Zie: Die Veedijck 16681.
321. HOECHSTRAET, DIE
In het algemeen bezaten de straten geen ofEiciEle benaming, niettemin gaven de
inwoners de straten soms we1 een naam, die echter kon variEren. Zo ook de
Hoechstraet in de Schijve I6101.
- een stuk land genaamd dat Gheerken in die Scbijve op de Hoecbstmet [GAT R285:l2v'w(153811
Pram Ghijsbrecht de Wagemaker als man van Margriet Henrick Weijmers verkoopt dit
samen met een akker op de Vlasstraet aan Laureijs Henrick Weijmers. Belendhgen
zijn: Henrick Jan Leijten, Jan Leijten en Hei&vich de weduwe van Goijaert de Vet en
een gemeijn gebuurweg de Hoechstraet. De Hoechstraet moet dus ergens aan de
V?assfraet I695 1 liggen in de Schijf bij de Rjjt.
Z e ook Die Hoecksfraet 1326 I.
322. HOECHT, DIE
(OokDe Heucht en de Homht).
- land in Oerl aan die Hoecht aan de gemeijnt [GAT R280:396' (U32)]
- huis in Oerl aan die Hoecht [GAT R28k34P (153311
- huis in Oerle aan de Hoecht naast de H. Geest van den Bosch en de gemeijnt en land en wide aldaar
[GAT R285:22P(153811
- huis in die Juijpt op de Hoecht [GAT R287:9r" (WO)]
- huis in Oerl aan die Hoecht naast de gemeijnt de Hoecht en de H. Geest van den Bosch [GAT
R28&296'-3W (154l);R290:14P,25P (1543)]
- huis bij die Kercke aan die Hoecht mast de gemeijnt de Hoecht [GAT R29fk33P-33.P (1543)l
- huis in Oerl aan die Hoeeht naast de Heilige Geest van den Bosch [GAT R292:871@-8W
(l%S);R2%62P-63P,64P (154611
- huis in Oerl aan die Hoecht [GAT R29358P-6830,69P
(1546)]
- land aan die Voertstraet bij die Hoecht [GAT R293:75P (154611
- huis in Oerle op die Hoecht naast de Heilige Geest van den Bosch [GAT RZWSf (lS4q]
- huis in Oerl aan die Hoecht naast de Heilige Geest van den Bosch [GAT R29545r" (W9)]
- hub, hof, schuur en erfenis p t ca. 16 lopensaet ter plaatse genaamd Oerl aan die Hoecht tussen die
heerbaen aldaar een zijde, denis van de H e i i e Geest van den Bosch een einde, die gemeijnt van
Tdborg en die gemeijn straet ander einde [GAT R296596' (USl)]
- een huis, hof, schuur en edenis p t ca 9 lopensaet min 1 vierdevaetsaet ter plaatse genaamd die
Hoeeht, erfenis van de Heiige Geest van den Bosch een einde, die Heerbaan aldaer ander einde IGAT
R297:18f-lW (USl)]
- land in alder p t t e als dat gelegen is ter plaatse genaamd Oerl op die Hoecht [GAT R297:6SP(US2)]

23 Het Nieuwsbkzd, dd. 27 januari 1984.
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- seeckere huysinge metten gmnde van dien ende erffenisse daer aen ligpnde en& daer toe behoorende
drie quartier ofte daer omttent begrijpende ter plaetse genaemt op de Hoogt ddaer [GAT R370:14b”

-

(166811

door het spoor over de Hoogt of Quetterye tot in Oerle piendklampen, Hewel 1 (1778)]
door het spoor of straatje over de Hoogt of Quetteqe tot aan den brandkuil agter de colveners Doelen
Wienaklampen, Laven 1 (1778)]

Oisterwijkse protocollen:
- aende hoocht [OP R259:l26’ (US)]

De Hoecht was een ‘gemeije, een hoogte zoals de naam lijkt aan te duiden (afkomstig
van germ. hauhu-, d.wz ‘hoog‘). De omgevbg bij de Hoogtedwarsstraat vormt
weliswaar een lichte verhemaar men kan dit bezwaarlijk als een ‘hoogte’ duiden.
Volgens het FEW (266) is hoogte pas sedert de 17e eeuw algemeen geworden in
analogie aan woorden als diepte en dik-te, waar de uitgang ‘-te’ in pbats van ‘-de’
ontstond na de syncope van de e Uit het oudere mnL woord h6ghede (mnd. ‘b-ghede,
hcchte, mhd. hcehede < germ. hauhih- of haugih- ‘hoog‘.Bovendien zijd wij in de akten
v66r 1550 (1350-1550)nooit het znw. hoghede of een variant daarvan tegengekomen in
een Tiiurgse context, laat staan voor dit gebied. Daarbij vinden we we&wekwaar 50
jaar later, bij de verkoop van ‘gemeijne’ gronden ten behoeve van de wederopbouw van
de kerk op 24 mei 1601de schrijfwijze heught.=
Een meer waarschijnlijke verklaring is dat hoecht de ronde vorm is van het
Zuidnederlandse (brab.) woord hucht, dat ‘struikgewas, ruigte, wild groeiende scheuten’
betekent (< ownfrank. hocht < ogm. hofi (vgl. got. hof). De overgang van fi > cht
begint QP Frankisch gebied reeds in de 10e eeuw en heeft zich geleidelijk aan in
noordelijke en oostelijke richting verplaatst. Het woord hucht/hocht is verwant aan hiep,
lijsterbes’, wat weer een vorm is van joop, jugp.
De namen Hoogtestraat en Hoogtedwarsstraatzijn op zijn minst verwarrend.
Nu was de Hoecht in OerZ 1524I gelegen, bij de Juzjpt 14031. De Juijpt was een andere
‘gemeijnt‘ welke oostelijk van CorveZ 1120I, zuidelijk van de Nieuwstraat, westelijk van
de Veestraat en noordelijk van de Oerlesestraat lag. Bovendien is de Hoeve van de H.
Geest van den Bosch, later de Vlimmenhoef geheten, vaak als belending genoemd.
Deze Hoeve lag net ten zuiden van de Broekhovense kerk. De Voertstraet (nu
Stevenzandsestraat)is een zijstraat van de Domkmtraet Il58I (nu:Lanciersstraat).
De Hoecht strekte zich uit van de Veestraat tot aan de Donckerstraet, ten zuiden van
de Voertstraet.

323. HOECK, DE
Volgens TW afkomstig van germ. hoku- (m), ‘hoek’.
- akker in Sterts Hoeve [GAT R28936r%36v”,376‘-373? (l542)]

Deze akker lag ten noorden van de Lmghstraet 14431.
Zie: Sterts Hoeve 1639I.

24 Van Virrliet 74kllr‘‘: Joachim Jam soon Vmchueren, dIopensaet vanden vmrhoojZ aen sijne weije
g e w h t van Jan Adrkzens den SIimmen opde heu@ gem@& op Gjff ende v@@h gl. ende is mdter mate
groot bwo&
xxvii roeijen, bebop XriK gl. xii
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324. HOECKACKER, DIE
- een acker genaemd die Hoeckacker [GAT R29324v"-25f(M)]
- land genaamd de Hoeckacker ter plaatse genaamd in Corvel Acke-r, die gemeijn heerbaan ander zijde
[GAT R2V51v'k5v (USZ)]

Volgens [GAT R2!l751v'-Smlag deze akker in CbrveZ Acker 11211. Dit toponkm is
ongetwijfeld identiek aan Die Hoek 13321.
325. HOECKEECKEN, DAT
- gelegen in de Rijt [GAT R28Z78f-78P(WO)]
Hoogstwaarschijnlijkwordt hier het Cbppenhecken 11091 mee bedoeld; het hing in (de
nabijheii van) de Hoechbnet I326 I.
326. HOECKSTRAET, DIE
- het Gheerken in die Schijve op de Hoeckstraet [GAT R285:l2v"-l3r"(1538)]
- land in die Schijve bij de Herstal naast Laureijs Heijn Lemmens of Lawijs He@ h b r e c h t Weijmers,

-

-

Heijlwich weduwe van Goijaert die Vet en Peter Gherit Smolders [GAT R28243fAW' (WO)]
land de Gheer in de Rijt in de Schijve op die Hoeckstraet [GAT R293:76v" (W)]
stuk erf tot dries of weide liggende ter plaatse aan die Rijt tussen die Hoeckstraet [GAT R296:7Ov"-71v"

(~5111

De Hoeckstraet was een van de straten vlak onder de Herstal op de gens van Rijt en
Schijf. De straat liep van het En@@raefke I183 I naar het huidige fietstunneltje onder de
Ringbaan-West en maakte ter hoogte van het ReitseplebProf. Cobbenhagenlaan een
haakse bocht.
(Zie ook Die Hoechs@aet 1321 I.)
327. HOECKWEIJE, DIE
- gelegen in Broeckhoven, eigendom van Gherit Dierck Back [GAT R287W-3f (WO)]
Gezien de naam lag deze weide op de hoek van iets, mogelijk van twee straten. Helaas
is niet nader aangegeven waar ze in Broekhoven gelegen was, do& vermoedelijk tussen
Bmckhovensche K&c;G.straet 175 I en de Heijlige Eijchtrmt 12861.
328. HOEF" OPDEN LICHTENBERCH, DIE
(Zie:De Hoeve vanden Lichfenbexh I345I .)
329. HOEFF VAN DONGEN, DE
- in die Gbilse Vucht after dat Hoeff van Dongen aan de schouwsloot genaemd die Vaert [GAT R280.W
(153211

Met deze Hoeff is waarschijdijk de Hoae vanden Lichtenberch 13281 bedoeld.
330. HO-N,

DAT

- weiland en heideveld genaamd dat Hoefken [GAT R2Ek51v" (U36)]

Dit was gelegen in Loven, do& helaas is niet nader bepaald waar.
331. HOEGE ZOE
(Ze: Die Hoogh So0 (372I .)
332. HOEK, DE
- land op de Sansche Hecken bij de Schegtsteegde [GAT R282:4W' (35391
- land de Hoeck in Corvel acker op de Scheijtsteegde[GAT R296:28P (1550)l
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333. HOELKENDE, DIE

[Spreek uit: Hoolkende]
- in die Heijdsijde [GAT R284:2hp (15331

Dit is de Hooleinde I374I.

334. HOELWN, DAT

Ook Dat Hoolven.
De naam is afkomstig van hula- (n), ‘hol met steile wanden’ enfmja- (n), ’moerassige
waterplas’, m.a.w. een hool is een diepte in de heide die permanent met water gevuld
was. In dit geval duidt het toponiem op de heide waarin het hool ligt.
- dat hoelven [GAT R263:Bf (151111
- huis in die Heijdseijde omtrent het Hoelven aan de Cromstraet en de gemeijnt [GAT R279:23f (1531)l
- huis in die Heijdsijde aan het Hoelven [GAT R2WSOv“ (153111
- huis en erf in de Heijdsijde aan het Hoelven [GAT R280: 26d‘ (153211
- huis in die Heijdsijde aan het einde van de Stockhasselt aan het Hoeben tussen een kerkpad en de straet
[GAT R285:13@ (1538)l
- huis in die Stockhasseltaan het Hoolven aan de gemeijnt genaamd het Hoolven [GAT R288:hp (1541)]
- erf aan dat Hoelven in die Stockhasselt [GAT R291:4lf,4lf41V” ( W ) ]
- huis aan het eind van de Stockhasseltaan het Hoelven [GAT R29kW-45f (154411
- erf aan het Hoelven aan de Stoekhasselt [GAT R292:6v” (1545)]
- huis in de Heijdsijde aan het Hoolven aan de gemeijnt [GAT R2B37f (l546)]
- huis in die Stockhasseltaan het Hoolven [GAT R29542f-4w (WS)]
- erf in die He@lsiide aan het Hoolven [GAT R29549&‘(1549)l
- huis en hof met de p d hem toebehorende gelegen aan het Hoolven op het eind van die Stockhasselt
die Cromstraet aldaer ander einde [GAT R29k3.59 (USO)]
Dat het een kuil was, wordt ook bewezen door [GAT R292:67+‘4%rO (154511, waar sprake is

van een hool om daar door te lossen het water van de messie (mesthoop).
In 1960 nog lag er een brandkuil op de splitsii Stokhasseltstraat en Kromstraat; dit
was het Wool, dat ongetwijfeld in de 16e eeuw en ook daarvoor als drenk gediend zal
hebben voor het vee van deze buurtschap. Op de plaats van deze brandkuil ligt nu de
Dirigentenlaan. De kuil lag op zo’n kleine 100 m ten westen van de huidige
Stokhasseltlaan.
De heide het Hoelven lag tussen de Cromstraet 11391 en de Stoekhasseltschestmet
16441.
335. HOENKENS B U C K

-

beemd in Velthmn in Hoenkens Braeck [GAT R281:39&‘-3W (1532);R291SW-5!ld‘ ( W ) ]

Aan de hand van de beschikbare gegevens is niet te achterhalen waar in de Velthoven
deze beemd gelegen moet hebben. Echter, in de Oisterwijkse schepenakten vinden we
de volgende vermeldingen omtrent dit toponiem:
- aen die horevoert den langenacker, den ronden acker en hoenkensbrake [OPRl48:26d‘ (1433)l
- aen die hoerevoert in een stede geheijten Hoenkensbraeck [OP RUSSI“ (1445)l

die het om mogelijk maken dit toponiem te lokaliseren in het noorden van de Velthoven
I673 I, aan die Horenvoert 1378 I.
Dit toponiem lijkt te zijn afgeleid van de PN ‘Hoene’ of ‘Hone’ met het
verkleinhgsssuffix -ke en betekent dan zoveel als ‘braak van Ho(e)neke’. Waarschijnlijker
is echter dat het eerste naamsdeel duidt op de gesteldheid van de braak. In dat geval
valt te denken aan hoen of hon, ‘modder’, verwant aan hon(t), een waternaam,
’waterloopje’. Gezien de
aan de Horevoert is dit mogelijk en m u dit aan h e n
geven dat de braak in bepaalde perioden drassig was. Bovendien werd het noorden van
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de Velthoven gevormd door het Goirke (Daf Goerkn 12121); het lijkt erop dat de
Hoenkeplsbraeck een ontginning in een natter gebied was. De umlaut trad op als gevolg
van het diminutie&& -k.
Zie ook Die Hunenbraeck I3951.

336. BOERNICKSm, DAT
Een Hoernick is een hoek, vgl. TW blz. 512: huma-, 'hoek hoger gelegen land
uitspringend in water of moeras'.
- dat homicxken int ghilse broeck [GAT R26221v" (UlO)]
- beempt in die Sporckt streckende vanden ghemeijn broecksloet totten hoernixke [GAT R27k53f-SW

(=Wl
- beemd in dat Hoernickske bij de Elf Buendervan de Abt van Tongerlo [GAT R279:13f (153111
- beemd het Hoemickske gelegen tussen Sporckt en de Elf Buender EGAT R29P55v"-56P (3544)]
Het toponiem wordt reeds genoemd in 1398
- een wide geheten dat Hoernicstuc [BPRl181:4!" (l398)]
- een beemd 't h o e h k e n Tilborch bij de Maij [BPRl189136P (14lS)I

alsmede in de Oisterwijkse protocollen:
- beempt int hoernihn [OP Rl432P (1418)l
- den beempt int hoernixsken neven beempt delfbuender der here van tongerloe hodende op des jonghen
graft [OP R157:llr'' (1449)l
- beempt dat Hornixken int Ghilse broeck neve die Delbuender [OP Rl80:2v" (1474);RulS:4f (UOO)]

Het Hoemickske was de naam van een streek tussen Erf Buender 11791 en Spox&
1628,629I en was tevens de naam van een aldaar gelegen beemd.

337. H O W , DIE
De benaming hoeve is afkomstig van germ. hobha- (v), 'een oppervlaktemaat' en
duidde oorspronkelijk een stuk land aan dat groot genoeg was om een gezin van te
onderhouden (tussen 12 en 20 ha).
- huis aan de Howe in de Berckdijck buiten den Dreijboem [GAT R281:42v"-43f (U32)]
- een stuk beemd genaamd die Hoeve gelegen aan de Berckdijck aan de gemeijnt [GAT R289:44p-44vD

(l.54211

Wanneer in de oude akten en charters van de l2e en l3e eeuw een erfpacht een grond
geldt, wordt deze vermeld als mansus of mamio, hova, domistadium of als het mveelste
deel daarvan. Met deze woorden werd een bepaalde afgepaalde oppervlakte grond,
echter nooit een woning of woonstede, aangeduid, die naar de eenheid van bewinningbewoning berekend werd. Op een dergelijk stuk grond kwam meestal een curtis
(mansus), een casatu (hova), een hmus (domistadium),doch dat was altijd roerend
goed. Deze termen duidden als regel altijd 'erfpacht' aan De (all0diaal)bezitter van een
kavel bakende het terrein af voor verpachtiug, een dergelijke kavel werd een 'mansus'.
Wanneer hij zelf de bebouwer of bewinner van het goed geweest mu zijn, dan mu hij
het bij de gebruikelijke uitgestrektheid van een pachtgoed gehouden hebben en mu het
'curtis' geheten hebben. In het geval dat het (allodiaal) bezit opgedeeld wordt in
erfpachtgoederen van 16 ha (duodecim bunaria = 12 bunder; 1 bunder is ca. 1,34 ha)
en naar het verlangen van de kopers, dan heten zij %ova7'.Op deze %ova's' dienen door
de bewinners (pachters) cossatae of casatae, 'hoeven', gezet te wordea In een
Brabantse oorkonde van 4 mei 1306 wordt dit expliciet gesteld, wanneer de abdij van
Tongerlo l2 bunder land te Udenhout uitgeeft en de pachter belooft dit land te
ontginaen en er gebouwen op te plaatsexx
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Et promisit coram nobis dictus HePVcus ut debitor principalis quod ipse dicta bonuank,
prout expediens fuerit et utile, sukabilia et upta ad colendum dicta vulgm-ter voreweec
fwiet seu f i n procurabif,et quod m eisdem bopucmiiS emcabit edijicia ad valorem viginti
&mmm estimmda seu taxanda.n
Deze verdeling in hova's is in deze wntreien de algemene regel geweest.
Een 'domistadium' daarentegen duidt evenals de voorgaande woorden geen woning aan
maar eveneens een terrein, dat echter geen cultwas,'akkerhd', meer is, maar een stuk
land dat voor bewoning is uitgemeten, mnder dat men uit de pond een broodwinning
U t . Het was eve& de voorgaande een terrein van een door de 'costuymen' bepaalde
grootte, doch veel kleiner, bedoeld voor een woonstede met erven. De verdeling van de
domistadia zal geschied zijn langs, d.w.z. loodrecht op, de straat.%
Deze Hoeve lag ten zuiden van de huidige Van Limburg Stirurnlaan aandeBlaak.
338. HOEVE, DIE
- een stuk erf nu gelegen in weiland genaamd de Hoeve in de parochie van Tilburg ter plaatse in die
Heijdsijde [GAT R288:189 (154111

Dit weiland was waarschijnlijk gelegen ten oosten van de Rugdijck 1597 I.

339. HOEVE, DIE
- een weideveld genaamd die Hoeve gelegen in h n [GAT R287:3lf (WO)]
Er is geen verdere aanduiding omtrent @&ng aangegeven.

339a. HOEVE, DIE
- een stuk land gelegen aent Creijenven [GAT R283:3!3v"(1536)]
340. HOEVE AAN DE HEERSTAL
Dit is de Ejlijserhoeve 15561, later Waterhod 1706bl genaamd. Let op: eertijds liep de
huidige Kwaadeindstraat maar tot de Herstalsestraat. De Waterhoef lag dus niet ten
zuiden van de Kwaadeindstraat, maar ten noorden van de Herstalsestraat, de huidige
Hen@ de Keijserstraat.
- gekomen is voor schepenen Aert Jan Piers en heeft bekend, dat hij gepacht heeft van jonkvrouwe Josijn
de weduwe van Herbert van Asperen en Vueren een hoeve genaamd de Hoeve aan de Heerstal, gelegen
in de heerlijkheid en parochie van Tdburg, met d e toebehoren, niets uitgezonderd dan de visserije [GAT
R291:lo~blad l2f ,21~'-22P(W)]
- Aert Jan Piers pacht van jonkheer Goeswijn vanden Lauwick als man en momber van jonkvrouwe Anna,
dochter van wijlen Herbert van Vueren, een hoeve genaamd die Hoeve aan den Hemtal gelegen in de
heerlijkheid van Tiburg met al haar toebehoren, niets uitgeszonderd, m e n met de herstal, wateren en
visserje daaraan liggende en daartoe behorende [GAT R298Sf-159 (1552)]

Zie ook Die Herstal 13161.

25 Camps, H.P.H, Oorhn&nboek van Noord-Brabant De Mejjerij van 'S-Hemgenbosch(met de heerlijkfmki
Gemert), dl. &2, no. 710:En de genoemde Hemin% heeft ten oversta(Rz van om beloofd als schuldenam, dat
hij deze blmders, wak het hem dienstig of nu#ig zal ztjn, ploegbam en geschikt voor akkerbouw, in de
volkrtaa2 'voreweec' g e n o m zal maken of laten maken en dat luj op deze blmders gebouwen zal
oprichten, geschat op de w m d e van 20pond.
26 Prims, F., Geschiedenis van Annuerpmr,Brwsel, 1977,dl. I, blz. 254-255.
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341. HOEVE AAN DE HOVEL

-

die hoeve aenden Wowel lant, sant, heije, weije ende beempden ende d e s des die voer~.howen
toebehorende is [GAT R278:W (U30)l
- hoeve van Tongerlo [GAT R283:lW (E%)]
- hoeve op de Hovel [GAT R29O:los blad lf (l543)]

De ' h u i s i i van deze hoeve was gelegen aan de Heuvel op de hoek van de Tuinstraat
en was eigendom van de Abdij van Tongerlo. Behalve de hoeve zelf omvatte ze het
akkergebied dat begrensd werd door de huidige Heuvel, Heuvelstraat, Langestraat en
Spoorlaan, later de Hmelse Ackeren geheten.
In 1611 werd deze hoeve inclusief de bijbehorende landerijen in diverse percelen
publiekelijk verkocht?7
Zie ook: Die TongerloscheHoef 1660I.
342. HOEVE OPTEN SPWIZER, DE
- die hoeve opten Spijker [GAT R2744W (15291

-

aen die hoeve opten Spijker [GAT R274:49v" (15291
- verpachting van de Hoeve aan Laureijs Jan Bertouts [GAT R288:2~'-3V",lW'-16~(l541)]
- hoeve geheeten de Hoeve opten Spijker [GAT R617A-P-2~'' (l%O)]

Met deze hoeve wordt de Tongerlose Hoef aan de Reitse Hoevenstraat bedoeld.
Zie: De Spijker I626 I.
343. HOEVE TER RIJT, DE
Zie ook Het Goet ter Rijt 12161.

De Hoeve ter Rijt vormde het zuidelijk deel van het Goet ter Rijt en was gedurende
vele eeuwen leenroerig aan de Van Gageldonks en de heren van Boxtel.
In een Breda's leenboek aangelegd in 1731wordt een omschrijving van het leen in l.519
gegeven:
Dixk Back houd tot eenen vollen Ieene halff de Hoeve ter Rijt gelegen bij de kerck van
lflborg welke hoeve de andere h e m ter leen murt van de Heer van Boxtel, gekgen aldaur
dat acMand noordwaats schijdende met eenen gemeijn ackenveg oostwaurts aan de
Capelle en eenen pad schijdende de chijnsgoederen van de lenen, zuyd ende westwaurts
met eenen moeras aenden weg vanden Juijpt (29.1.1519)
Op 27 januari 1568 werd gesproken van de percelen waarop een hoeve te staan placht:
Berthout B a a houdt tot eenen vollen lene de he@ van seckere perceelen en erven, daarop
een hoeve te staan plagh gehouden de andere (he@) ook tot eenen vollen leene uijt de
Ieenhove van Box&geheten 't Goed van de Rijt tot Tilborg bij de kerck gelegen...
en een 17e-eeuws Boxtels leenboek bevat:
Item de he@ van eender hoefve genaempt de hoefve ter Rijdt gelegen in de parochie van
lflborch omtrent de kercke aMaer groot wesende in het geheel mitsgaden de huijsinge
duemp staande, weylanden, zaylmzden en heyden tsamen neghen bunder offdaeromtrent

27 AAT CEL (Registers van de cellier) census prmex Viua vendita in mborch aenden H w e l 2 7
Sepmbrk 1611. Tevens: Becx, J.A.J., Tongerlose pachthoeven te Tfiurg',
in: Tiiurg T@&ilLFchrilftvoor
geschkdeik motzwnemm en e,jrg. 2 (1984), no. 3, blz. l2, en Becx, J.A.J., %me abdijhoeven
onder de kromstaf van Tongerlo', in: De Lindeboom, uitgave van de Archiefdienst van de gemeente
Tilburg, jaarboek II (19781, blz. 135.
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begrjpende, d'een Zjde noortwamts a m eenen gemeynen ackerwech metter andere sijde
su@waei& aen die gemeynte van l'llboxh, een gemeyne stmet tussenbeyde lopen&...28

Andere vermeldingen zijn:

-

-

-

-

-

-

-

bona que fuerant quondam Huberti (Bac) dicta die Hoeve ter Ryt [BP Rl183:33W (140411
Alart Henrick Danelss, Alart Jan Smijderman man van Heilwich Henrick Danels, Matheus Dm
Gheenken man van Engelberen Henrick W e b dragen op aan Gerit Jan Betten de hem in die hoeve ter
Rijt en behouden het recht om
hun goed die Groothuijzinge te Westilboreh te wegen naar het Goet
ter Rijt met een weg [BP Rl198:Zf' (1428)]
quinque sextas partes spectanks in medietatem bonorum que fuerant quondam Huberti Back, dictomm
die howe ter Ryt P P Rl21&346f (144011
Een halve hoe& tot Tiborch aende kercke gelegen genoempt de hoeve ter rijdt gespleten als volcht een
huijs hoff schuer vande selve hoeffve metter gront omtrent een lopensaet lest verheven bij Jan Corstiaen
Nouwens
Archief leenhof Boxtel, Inv. 3 fol. 65]
Dirk h e c k houdt tot eenen vollen leene, half de hoeve ter Rijt gelege bij de Kerk van 'Iidborg van welke
hoeve dandre helfft te Leen ~ u r van
t den Srrvan Boxel gelege aldaar, dat Ackerland nOOzdScheidende
met eene gemeenen ackemg, oostw aan de Cape&, en eene pad, schijdende de Chijnsgoederen van de
Lenen, Zuijd en Westw met eene moem aan den weg vanden Juijpt [ARA )+Gravenhage, Nassau
domeinarchief, Inv. Hingman 1157fol. 1(1519)l
ontrentt drij Loopz: uijt 7 Loopz: gelege bij de kerk van Tilborgh in de Hoeve de Rijt [ARA 'sGravenhage,Nassau domeinarcbief, Inv. Hingman 1157fol. 15 (1534)l
die hoeve ter Rijt, eertijds van Huijbert Back [GAT R29392r" (154711
eenen goede eertijts toebehoert hebbende hubxeechten back geheijten die hoeve ter Rijt [GAT R30383v''
(155711
een hoeve metter timmeriage ende toebehoerte gelegen binnen der pmhie van tilborch tot diversche
.
mor deen helft vanden
steden bijder kercken aldaer genaempt de hoeve ter Rijdt dwelcke ~ e i r shoeve
Hoochmogenden Prince van Aurangien vuijt zijnen casteelle tot Breda ende MM dander helft vanden
heere van boextell vuijt sijnen huijsse aldaer is tot eenen vollen leene ruerende [GAT R3w:? (20.5.1561)]
in de Schijve de leenhoeve van de Rijdt [GAT R3131.P (1567)l
Jan Beeris van oerle o n e MZUgaaade de Ordonnantie en placate des Konings, de helfft van een stuk
Erffs, onder Biesveld, en Bremweijen, negen lopensaet, onder zaaijland, twee loopz. onder hijvelt,
Conijnsholen en Vennen Vijffthien loopz g e n d zijnde daar aff d'ander helfft uijt den leenhove van
Boxel ter Leen is rurende, bij en aan malanderen Leggende tussen t'hijvelt Barthout Bacx cum suis, en
E m Jeronimus Rutgers van Houte oostw. de gemeene straat nmrdw, streckende zuijd en westw met
eenen moeras, tot de veemgh toe, vander Juijpt toe, en nog een stuck Zaaijlands van ses Loop. over
dandre zijde van de straate in de schijve aldaar gelegen op den 8 Junij 1570 die hier en seq&= verklaard
staan [ARA 's-Gmsnhage, Nassau domeinarchief, Inv. Hingman 1157fol. 1(1570)]
acht h p z : uijt 16 Loopz. Lands gent den Poortacker gelege te Tiiborg ontrent de Kerk, in de hoeve
eertijts gent De Rijt, oosk Hendrik Janssen van Pelt em, Zuijd de gemeene strate, west den nieuwen
wegh [ARA Nassau domeinarchief, Inv. Hingman 1157 fol. 21 (1623)l
Item de Schmlweije wijlen Gerits Jan Be& gemmen vande halve hoeffve ter Rijdt [ARA 's-Gravenhage,
Nassau domeinarchief, Inv. Hingman 1157fol. 83 (163211
Item een huijs ende hoff metten erffve daer aen gelegen groot omtrent drije lopensaet gelegen inde
parochie van Tilborch ter plaetse geheijten Nieuwlant gesproten vande halve hoeffve ter Rijdt [ARA 'sGravenhage,Nassau dome-hief,
Inv. Hingman 1157fol. 69 (1638)J
Item een stuck saijlants met alnoch een weijde genoempt den Pruijlhoeck gnmt omtrent int geheel
omtrent vijff lopensaet gemmen van& halve hoeve ter Rijdt gelegen inde Parochie van Tilborch bij de
kercke aldaer zuijtwaerts eenen waterloop tussen beijde vliedende [ARA 's-Gravenhage, Nassau
domeinarchief, Inv. Hingman 1157 fol. 73 (1643)l
drije lopensaten ackerlants gelegen binnen der heerlijckheijt van Tilboreh gemmen vande halve hoeffeter
rijdt, tussen erffve Wouter Keijsers oostwaerts, Jan Ariaens van Spaendonck westwaerts ende noordwaerts
den kerckpadt aldaer het VWIS. parceel genoempt de conijnshoolen [ARA 's-Gravenhage, Nassau
domeinarchief, Inv. Hinpan 1157fol. 67 (1659)]

w,

28 R.A. 's-Hertogenbosch, archief leenhof Boxtel3, leenregister 1688, fol. 65 e.v.
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- een parthije ackerlants gelegen in twee parceelen onder de parochie van Tiborch ende gemmen van de

-

-

-

-

-

halve hoeve ter Rijdt gelegen omtrent de kercke van Tiborch deen stuck gelegen tussen erffve Jan
Tieleman Jan Be+ van Oerle oastwaerts, Jan Ariaens van Spaendonck westwaerts de gemeijne straete
Noortwaerts, Jan Tielemans vans Suijtwaeas, groot dit stuck twee lopemaet een helfft. Dander stuck
groot omtrent dzije lopensaet daeromtrent gelegen tussen erffenisse Thomas Peters oostwaerts, Jan
Tielmans westwaerts, Anthonk peters suijtwaerts ende muter geijsers ende Jan tielmans voo1s.
Noortwaerts, gemmen van
Jan Beris [ARA 's-Gramnhage, Nassau domeinarchief, Inv. Hingman 1157
foL 71 (1663)l
Item een parceel ackerlants groot drij lopensaet XIlI roijen gemmen vande halve hoeffve ter Rijdt
gelegen onder de Pamchie van Tiborch in& gemeijne ackeren [ARA 's-Gravenhap, Nassau
domeiaarchief, Inv. Hingman 1157 fol. 81 (1668)l
Item een acker teellants genaempt den Poortacker gemmen van de halve hoeve ter Rijdt gelegen inde
Parochie van Tiiorch gespleten in verscheijde parceelen [ARA 's-ciravenhage, Nassau domeinarchief,
Inv- Hingman 1157 foL n]
Op heeden den W Mairt 600 heeft Roeloff Kievits als man ende Momboir van Maijken-AnthonkEveas
te Leen ontfangen twee lopemet XXXUU roijen ackerlants inden poortacker p m e n van Eelken
dochtere Wdem Janssen Mutsaerts sijns vrouwen suster gelegen inde hoeve ter Rijdt gereengenoot Oost
Comelis Janssen vanden Meeghdenberch [ARA 's-Gravenhage, Nassau domeinarchief, Inv. Hingman 1157
fol. q
Item een gedeelt van& voolstaende poortacker gemmen vande halve hoe& ter Rijdt ende gelegen
onder de Pamcbie van Tilborch omtrent de kercke [ARA 's-Gravenhage, Nassau domeinarchief, Inv.
Hingman 1157 fol. 79 (1672)]
een en& een halff lopemaet lants gelegen inde parochie van Tilboreh amende van& halff hoe& ter
Rijdt [ARA 's-Gravenhage, Nassau domeinarchief, Inv. Hhgman 1157fol. 69 (167511
de helft van eender hoeffve genaempt de hoeffve ter Rijdt gelegen in de parochie van Tilborch omtrent
de kercke aldaer, groot wesende int geheel mitsgaders de huijsinge daerop staande weijlanden zaijlanden
ende heijden tsamen neghen buender oft daeromtrent begrijpende deen zijde noorhmts aen eenen
gemeijnen ackerwech ander zijde Suijdtwaerts aen die gemeijnte van Tilborgh, een gemeijn strate tussen
beijde loopende [ARA 's-Gravenhage, Nassau dorneiuarchief, Inv. Hingman 1157 fol. 6.5l
twee en een halff Lmpz uijt 6 Loopz: gelegen tot Tiiborg gent de Conijnsholen, in de hoeve ten Rijt
Zuijd aan den Metpad, noord aan de gemeene straat [ARA 's-Gravenhage, Nassau domeinarchief, Inv.
Hhgman 1157foL 6 (167911
acht lopen uijt sesthien lop. genoemt de poortacker gelegen tilborch ontr. de kercke inde hoeve gent.
eertijds de rijt, suijt de gemeijne straten, west den nieuwen wech [GAT R varia 135 (169211
Bartholomeus cornelis van Oerle heeft den E!ed vernieuwt mor Johanna Bartholomeus van Oirle en dat
wegens twee en een halff Lmpz in de hoeve ter Rijt onder Tilborg uijt de voo~s:10 Loopz: [ARA,
Nassau domeinarchief, Inv. Hingman 1157 foL 43 (171711

De Hoeve ter Rijt lag dus tussen de Kloosterstraat, Trouwlaan, Niemtraat en
Oudedijk. Dit is ongeveer 12 ha, wat overeenkomt met 9 bunder.

344. H O W VAN LUIK, DE
- een huis uit de Hoeve van Luii bij de kerk aan de Ikrckstxaet [GAT R281:39r"(153311

In de nabijheid van de kerk heeft kennelijk ooit een hoeve gelegen, die toebehoorde
aan het St. Janskapittel te Luik. De Zin: e m h i s uit de hoeve van Luik geeft duidelijk
aan, dat hoeve een grondmaat (oppervlaktemaat) is. De fixhtraet (4151bij de Kerk is
een vage omschrije, mwel de Nieuwlandstraat, Oude Markt, Heuvelstraat, Bisschop
Zwijsenstraat als Oudedijk heet kexhtraet bij die kexk. Vermoedelijk is hier de
voormalige Zomerstraat bedoeld.
De hoeve van Luik strekte zich hoogstwaarschijnlijk uit ten noorden van de
Zomerstraat (nu Hewelstmat, tussen Nieuwlandstraat en Schoolstxaat), westelijk van de
Nieuwlandstraat, oostelijk van de Noordhoekring en zuidelijk van de Korte Schijfstraat.
Mogelijk was deze hoeve door voorgangers van de Giselberten van Tilburg gschonken
aan het bisdom Luik. Wereldheren van het bisdom bedienden ongetwijfeld de oudste
kerk van Tilburg, de Bedbuer I16I.
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345. HOEVE VANDEN LICETENBERCH, DE
(Ze ook De Aert van Lichtenbetgh 17I, De Lichtenberch I464I .)

-

-

-

-

beemd in het Reck bij de Vrouwe van Dongen genaamd die Hoeff op Lichtenberch [GAT
R2W.3lf-31#’, 34@ (1531)l
beemd in dat Reck bij de vrouwe van Dongen genaamd die Hoeff op Lichtenberch [GAT R280:33f
(153211
beemd bij Liehtenberch in die vier Buender tussen de Hoeve van Lichtenberch een zijde en de
landscheiding ander zijde en dat Reck een einde [GAT R281:lV (153311
een stuck land bij Lichtenberch aan de gemeijnt van Tilburg [GAT -38v‘‘
(lS35)]
land en weiland bij Lichtenberch, met aan de zuidzijde de gemeijnt van Tiburg [GAT R2&1:24vO,25f
(1537)l
beemd in het Reck tussen de Bmecksloet genaamd die Leije en de Hoeve van Lkhtenbem genaamd de
Aerdt [GAT R284:3hp (1537)]
beemd bij de Hoeve van Lichtenberghe, waar die Dong Aa tussen gaat, en aan de Yaerdijck [GAT
R 2 8 7 : 3 W , 3 W 4 o f , 4 0 f ~ , W(wo)]
beemd in het Reck tussen de Hoeve vanden Lichtenberch en die Leije [GAT R2%44$’45P (154311
beemd in het Reck tussen de Leije en de Hoeve vanden Lichtenberch [GAT R291:lP (W)]
beemd aan de Vaerdijck en de Hoeve van Lichtenberghe,W~SLIde Dongh Aa d n gaat [GAT R2W.W

1-11

- beemd in het Reck tussen de Leije en de Hoeve op Lichtenberch [GAT R2%45f-46f (l547)I
- 2 stukken beemd het ene stuk gelegen ter plaatse genaamd in ‘t Reck tussen die Leije een zijde en erfenis
toebehorende aan de Hoeve van Lichtenberch ander zijde, het andere stuk beemd gelegen ter plaatse
genaamd in die Bloeck [GAT R297:37f (lSl)]

Op kadasterkaart F4 van 1832 wordt de Arddijck aangegeven. Is dit de Vaertdijck? Bij
Diederik Zjnen heet de Aerdtdijck de Oude Dijck, daarnaast de Haens Hoeff, de
latere naam van de Hoeve van de Lichtenberch. Aan de andere kant van de Donge, iets
verder naar het noorden, ligt de Vier Buender. De Hoeve van Lichtenberch was een
landbouwbedrijf, per abuis gmnfisqueert in 1500 door Engelbrecht II van Nassau, heer
van Breda, doch later teruggegeven. De hoeve, die toebehoorde aan de Vrouwe van
Dongen, was gelegen in het uiterste noordwesten van Tilburg tussen de Donge en de
Uiterste Stuiver, grotendeels ten noorden van huidige W&hh&naaL
Eertijds werd de Hoeve van Lichtenberch ook we1 het Goed Berchem genoemd. In het
befaamde charter van 1September 1329, waarin hertog Jan III van Brabant, als heer
van Tilburg en Goirle, de went, ’vroent’, verkoopt aan de ingezeten van Tilburg,
worden als b e g r e m e n van Tilburg aangegeven:
...tot de watemlen van Rmo& van die plaetse ter p h t s e genoemd ErwijQcfoe4 van die
p h t s e ter plaetse genoemd Mklbetge, van die plaetse ter p h t s e genoemd Mddklbroeck,
van die plaetse tot het D o p van Dongen ende tot de goederen van Heer Wither van
Berchen, riddkre, van daer tot de behorensche scheijdinghe des dops van Loon...w
In 1395 verkoopt Wdem Wdemszoon van Berchem het goed Berchem te Tilburg aan
Willem van Dalem, heer van Dongen. Een Bossche schepenbrief van 1403 noemt dit de
home Lichtenberch te 7ilbutg. Wanneer Sophia van Salm, de weduwe van Waem van
Dalem, in 1422 afstand doet van het vruchtgebruik van voornoemde hoeve, wordt deze
het goed van Berchem d i m de Lichtenberch genoemd.

29 AAT II-10; Ook Algemeen Rijksarchief, Nassau Domein Archief no. 160 (16e eeuws afschrift): (...I
usque maIendinum aquatile de&voe de iuo loco usque ad locum &turn Envicxvoe de iuo loco usque
ad locum &turn Milbe& de iilQ loco usque ad locum dicaun Milddelbrc4 de iuo loco adviumn
Don@en et ad bonum domini W&
de Berghem, mi&$ deinrle usque ad debitam &isionem viue de
Loon (...)

-e-).
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Dit d e s lijkt erop te wijzen dat de Heuvel oorspronkelijk een 'hovel' was, d.w.z. een
verzameling van enkele boerderijen die dicht opeen stonden.3 Wellicht is later de
betekenis van 'hovel' niet meer duidelijk geweest en heeft assimilatie of
betekenkverschuivhg plaatsgevonden, mogelijk ook onder invloed van de spreektaal,
> -eu-), wat mogelijk nog
wat zijn neerslag vond in de schrijfwijze hoevel (*ebenadrukt werd door het feit dat de Heuvel iets hoger lag dan de terreinen juist ten
oosten en zuiden ervan, doch niet noemenswaardig (tussen 143 en 15 m +NAP)?'
merigens noemde men het driehoekige plein van de Heuvel in 1562 nog die platsse
(vgl. ook dezelfde aanduiding voor het latere Korvelplein (CmeZ IIZOl).
- daer ligt persoens em achter den hovel [GAT R261:34@ (UOS)]
- die coestraet bij den hovel [GAT R2621W,16f (UlO)]
- bij den howel die coestraet [GAT R252:Zv" (1510)]
- huijs, hoff met sijne gronden ende toebehoerten ter stede geheijten achter den hovel [GAT R264:22r"

(151211
- een huys, hoff met sijne gronde en& toebehorten gelegen aenden Howel [GAT R2725.k' (1523)]
- een stuk eif after den Hovel in die coestraet [GAT R2?"-37f
(3531)]
- land in die Coestraet after den Hovel [GAT R279:46vo (153111
- huis aan dat Ven after de Hovel bij de MolenstraeG2[GAT R2W52f (153111
- land after de Hovel [GAT R2795f' (1531)]
- de gebueren vanden Haevel [GAT R280:lf-1@,2f-W (153211
- huis aan de Hovel bij het Ven [GAT IW&l2v" (153211
- huis in de cwstraet after den Hovel [GAT - 2 9
(153211
- weiland after den Hovel [GAT R2823f (153511
- huis, hoeve en erfenis tussen de kerk, de Hovel en het Veri= [GAT R2825@ (1535)]
- testament van Jan Aert Snits en Agnes zijn mow, eigenaars van de Herberg inden Wdden Man aan de
Hovel [GAT R282:los blad 28f,2WP-29 (U35)]
- huis (herberg) inden Hart aan de Hoevel en land aan die Cruijsstraet [GAT R28238f (1535)l
- hub aanden Hovel [GAT R282:67@(l535)]
- land in die Chestraet achter den Hovel [GAT R283llf (l536)]
- die haeve aenden Hovel [GAT R283:lW (153611
- land after den Hovel in die Coestraet [GAT R283:18f (1536)]
- land achter den Hovel [GAT R2tB29v'' (l536)]
- huis inden Hovel [GAT I2284349,34@,35f(l537)l
- Herberg inde Vos ende Cxaen in die Hovel [GAT R285:1@(1538)]
- land achter de Hovel aan die Cruijsstraet bij de Heerbaan en land aehter de Hovel bij het Molenstraetke
[GAT R28si:21@(IS38)]
- huis aan den Hovel [GAT R286:6v" (153911
- land after den Hovel op die Cruijsstraet en een huis aan de Hovel [GAT -55f
(153911
- Herberg inden Hart aan de Hovel naast de boerderijvan Tongerlo [GAT R286Sv"-56f (1539)l
- huis aan de Hovel [GAT R286.k~blad bij 62f (l53!3]
- huis aan de Hovel bij het Ven [GAT R28755e (EM)]
- herberg inden Hert aenden Hovel naast boerderij van Tongerlo [GAT R287:67P (W)]
- huis aan de Hovel [GAT R287:W-W(W)]

30 Ook Corvel mrdt in 1440 aangeduid als Hovel.
31 GAT, Hoogtelijnenkaartvan Tilburg (omstreeks 1920).

32 De Molenstraet is de huidige Tmktraat;het Veri 167'71 was een gemeijnt.
33 Dit was ongeveer gelegen tussen de Heikese kerk en de huidige Hewelstraat, Juliana van Stolberjptraat
en Paleisring.
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- land achter de Hovel op het eind van de Molenstraet in die Heerstraet [GAT R287:W (l540)]
- Herbergh inden Hert aan de Hovel naast de boerderij van Tongerlo [GAT m 3 f - 3 9 (154111
- land achter de Have1 omtrent de Molenstraet aan de Hwrstraet [GAT R288:llP (l541)]
- huis aan de Hovel [GAT R288:169 (Wl)]
- huis in de Hovel en land achter de Hovel op de Cruijsstraet [GAT R288:W (l541)I
- huis aen de Hovel [GAT R
B
!
k
w (154211
- land in dat Molensixaetke achter de Hovel [GAT R289:32P (W2)]
- huis W. hoeve aan de Hovel [GAT R289:32@-33P (l542)]
- verpachting van de hoeve van Tongerlo op de Hovel [GAT R2Wlos blad l
9
' (W3)]
- huis aan de Hovel aan het Donekerstraetke [GAT R2W:UV"(l543)]
- verpachting van de hoeve van Tongerlo op de Hovel [GAT R29!3UV"-lH,16v" (l543)]
- erf aan de Hovel in die Coestraet [GAT R29!346f (W3)]
- goederen Jan Anthonis Bruijnen aan de Hovel [GAT R290549-SSI"(W3)]
- huis aan de Hovel, tussen Hovel en Ven en land op die Cruijsstraet [GAT R2W:SSe (l543)]
- huis aan de Hovel [GAT R291:4?,6P (W)]
- land in die Voertstraet achter de Hoe~el[GAT R291:39v" (W)]
- een stede aan die Hovel [GAT R292:los blad 27P (WS)]
- huis aan de Hoevel bij het Donckerstraetke [GAT R292:319 (WS)]
- weiland in Tilburg bij de Hoarel in het Hoevelstraetke tussen Jan Uewaens van den Hoevel en Tongerlo
[GAT R2Q42@ (l545)]
- huis achter de Hoevel [GAT R29253sf-54f(154511
- akker aan de Hoevel [GAT R2WS9-55P (WS)]
- hub aan de Hoevel naaast de Wide Man [GAT R292:71p (1545)]
- huis in de Hoevel aan de Coestraet [GAT R292:7lr"(l545)]
- land achter de Hoevel [GAT R293.25~'' (154611
- huis aan de Hoevel [GAT R2%46r"4#',53@ (Ws);R2WUP-lSv" (l547)]
- de Hoevel aan die Leemskuijlen [GAT R295:24? (lS49)]
- land aan de Hoevel aan die Leemscuijlen en land achter de Hoevel aan de Cruijsstraet en land aan de
Molenstraet [GAT R29546f4%(''1549)]
- herberg inden Widen Man aan de Hoevel mast de hoeve van Tongerlo [GAT R29547P (1549)]
- land aan de Hoevel aan die Leemscuijlen [GAT R29547v" (u49)]
- Herberg inden Widen Man aan de Hoevel [GAT R29548P (lS49)]
- huis, hof met grond gelegen ter plaatse genaamd aan de Hoevel, het Venne ander einde [GAT R29551f

(=9)1

- stuk land achter de Hoevel bij de Lmacker [GAT R2%14P-149 (USO)]
- 4 stukken land samen gmot ca. 14 lopensaet of zo gmot en klein als deze aan elkaar gelegen zijn ter
plaatse genaamd achter de Hovel tussen erfenis van Laureijs Henrick Zwijsen, Jan vanden Hoevel
Ijewaens en het convent van Tongerloe een zijde [GAT R29k419-419 (USl)]
- stuk land genaamd Pijpenhoofke groot ca. 6 lopensaet 1 roede gelegen achter den Hoevel omtrent de
Molenstraet aldaer en die heerbaen aldaer ander einde [GAT R29&4lr"419 (US)]
- huis en hof aan de Hoevel tussen erfenis van Jan Claes Thomaes de organist ander zijde, de Hoevel een
&de, 't Venne ander einde [GAT R29642v"-43r"(USl)]
- huis, hof en klein huisje aan de Hoevel tussen erfenis Jan Jan Crillaerts en Aert Marcelis van Vessem
een zijde, die gemeijn straet ander zijde, de Hoevel voers. een einde en erfenis van Aert Marcelis van
Vessem ander einde met een hek hangende tussen tussen het huis en hoof voors. en de herberg inden
Vos en& Craen [GAT R2W56v"(USl)]
- 4 stukken erf aan elkaar liggende m e n groot a.14 lopensaet ter plaatse genaamd achter den Hoevel
[GAT R296:64f-64vo(USl)]
- stuk land genaamd Pijpenhoofle, gmot ca. 8 lopensaet en 1 mede gelegen achter de Hoevel omtrent de
Molenstraet [GAT R29654f-64V" (USl)]
- stuk erf deels tot land en deels tot weide liggende groot ca. 14 lopensaet ter plaatse genaamd achter de
Hoevel tussen die gemeijn straet aldaar een zijde, erfenis van Bertout Jaspar Backs ander zijde, erfenis
van Laureijs Henrick Zwijsen, Jan vanden Hoevel en het convent van Tongerloe een einde [GAT

-

R29&76P-769 (U51)]
stuk land genaamd Pijpenhoefke, groot ca. 6 lopensaet ter plaatse genaamd achter den Hoevel omtrent
die Molenstraet aldaer tussen erfenis van de jonkvmuwen van Coulsteren een Zijde, die gemeijn
heehaen aldaar ander einde [GAT R29676f-7W (USI)]
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hub, hof, schuur met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende,
gelegen in de pamchie van Tiborg ter plaatse genaamd tussen de Hoevel en de Velthovensche Moelen
omtrent die L e e d j l e n aldaar [GAT R297:lr'-2P (Usl)]
huis en hof ter plaatse genaamd tussen de Hoevel en de Velthovensche Moelen omtrent de Leemscuijlen
aan het Hoevebtraetke aldaar [GAT R2fi2r"-3f (l551)I
hub, hof, schuur en stallen met met alle toebehoren en de erfenis daaraan liggende en daartoe
behorende genaamd die herberg In den Vos ende Craen ter plaatse genaamd aan de Hoevel [GAT
R2!97:6f -6? (l55l)l
huis, hof, schuur, sehaapkwi met de grond en e r f d daaraan liggende p t fa 5 lopensaet en 30
roeden ter plaatse genaamd tussen de Hoevel en de Velthovensche Moelen bij die Leemscuijlen aldaar
[GAT R297:EP-W (ESl)]
huis, hof en grond aan de Hoevel [GAT R297:uhp (USl)]
zekere onderpanden gelegen te Tilborg aan den Hoevel en achter den Hoevel op die Cruijsstraet [GAT
R22f-22@(USl)]
stuk erf groot 10 lopensaet ter plaatse genaamd aan de Hoevel [GAT R2fi28f-29P (l55l)l
erf aen die Hoevel [GAT R2fi70P-706' (155211
stuk erf groot 10 lopensaet ter plaatse genaamd aan die Hoe-vel [GAT R2W70P-706' (E52)]
een huizing, hoving met de grond en toebehoren genaamd de herberg In& Widen Man gelegen of
staande ter plaatse genaamd aan de Hoevel [GAT R298:14@ (U52)]
vanden hoevel oft plaetsse alhier binnen zijn huijsse [GAT R617:48+'-49P (W)]
een parceel weijde groot drie en een halff L'" ofte
gelegen als wor agter den Hewel inde Ven
Weijkens [GAT R474193v-194v (1738)l
Een Huijsinge, met eene sehuer, en hoff daar aan groot een en een halff L' ofte gestaan en& gelegen
onder Tilborg aanden Hewel [GAT R474193v-1% (1738)]
een perceel weijde groot vier Lm op t Ven agter den Hewel [GAT R481:1@-5@ (1774)]
in de Roeitraat agter den Hewel by het Donckemtraatje piendklampen, Hewel 1(1778)]
lmgs de Koeistraat over den Hewel piendklampen, Hewel 1(177811
den weg of straat die van den Hewel op Enthoven loopt LTiendklampen, Hewel 2 (1778)l
over 't Heiken door den weg of spoor over 't Ven door Verhoevens straatje tot op den Hewel
piendklampen, Hewel 2 (1778)I
over den Hewel tot in de Bos-Baan piendklampen, Hewel 3 (1778)l
langs die Vrybogten in een regte lp,tot aan het huis van Johannes de Rooy te Ehthoven, in den weg die
van den Hewel komt piendklampen, Loven 10 (1778)]
een parceel akkerland, groot vijff lopt geleegen agter den Hewel aant Donkestraatje [GAT R4Q44Br

c

c

(179711

een pareeel ackerland groot 5 lopn ofte daar omtrent geleegen aan den Hewel ter plaatze het Donker
straatje [GAT R493.W (1801)]
huizinge met schop, hof en e m , staande en gelegen te Tiborg womoemt aan den Hewel, oost de
straat [GAT R 4 9 4 W (180.511
compareerde wor schepenen van T~lborgen Goirk ondergenoemd N
icolaas Verhaar commies van het
Postkantoor alhier eene huizinge, hof en e m groot twee lopensen of daammtrent gestaan en gelegen
ter plaatse den Hewel aldaar aan het Hinthamereind [GAT R4945lr'-51@ (l806)]

...

Vermeldingen Bossche schepenprotocollen:

- huis en hof aen den Hoevel tussen straet en land van de Tafel van de Heilige Geest van Tilburg? [BP
R
1
m
l
:
(m)]
- land te Westilborch achter den Howel [BP Rl17897P (1389)]
- huis te Tilborch aen den Hoevel [BP Rl180:38hP (139411
- hofstad en hof, land en wei bij de kerk van Tiborch, achter de Hoevel, tussen een straat en dat
Kercvenne en strekkende van het kerkhof tot een waterloop [BP Rl185:3f (1407);Rl187:25hp
(1411);Rl216:l33f (1445)l
- huis en erf te Westilborch aen den hovel [BP1186:36lf (1410)]
- 9 lopinatas terre aen den Hovel IBp1188:338@ (1414)l
- aen tvenne achter den Hoevel [BP Rl185:148r" (1415)]

34 Hier is sprake van de latere herbergDe Vos en& Czaen 13141; zie ook Privk-collectie Bac (J3AC 1221).
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en Oisterwijkse procollen:
huus ende hof metter tymmeringhen ende toebehoerten daer toe horende te Westilborch aen den hovel
[OP Rl4318p (141911
hoktat aen& hovel [OP Rl43:29f' (1419)J
after den hovel van tilborch [OP Rl43:62P (1420)J
aen den hovel [OP Rl43:1059 (142111
een gaershoefken bi den hovel [OP Rl&82P (1423)J
after den hovel van Tiborch hereditas dat pypenhoefken [OP Rlm6VD (143311
aen den hovel pecia terre Wouter des Abdts hoktat [OP R l e 1 6 P (143311
land after den hovel neffen dat cleyn molenstmetken hodende aen Maes Moelners lynderen [OP
Rl49:351f' (1435)]
tussen der gure(n) der straten en& dat cleyn straetken dat te hovel waert gheet [OP RlSCk3hp (1436)p
tusschen den hovel van tilborch en die molen te Velthoven aen die leemputten aldaer (noord aen die
heerstraet) [OP W2:24P (1440)]
tusschen den hovel van tilborch en theynthoven [OP RlS248P (1440)]
ter stede bij die Chestmet bij den hovel van tilborch [OP RlS349 (1443)l
achter den hovel te Venwaert [OP RlS33OP (1443)l
tusschen den hovel van tilborch ende die molen van Velthoven (oestwaert ken die gemqnt) [OP
RlS333p (144311
ter stede geheyten after den hovel aen den molendijck westwaert aen den heerwech [OP RlS3:W
(144311
after die hovel van tylborch bij die scyve [OP Rw:2v"(1444)]
aenden hovel aen die Koestmet [OP ~ 4 C t V (1444)]
"
huysmanslant aen den hovel van tilborch aen die cruysstraet bij den molenwech [OP RlS28P (144911
byden hovel van tilborch optie cnryastraet [OP Rl6Ck26vD (1452)]
after den hovel aen dat kerckven [OP Rl61:lW (1453)]
aen den hovel van tilborch [OP Rl61:259 (145311
after den hovel van tylborch aen tfen [OP Rl635r" (145511
tusschen den hovel van tylborch ende t e y n t h m [OP FU64:16P (145611
in land after den hovel bij die scive [OP Rl625r" (145911
aen land den hovel bij molenstmthe [OP Rl9526vD (1489)l

De kaart van Zijnen van 1760 geeft reeds de benaming Heuvel. Dit is ook het geval op
de kadasterkaart van 1832, waar de naam HeuveZ gegeven is voor het pleii maar tevens
voor het gebied onmiddellijk ten oosten daarvan, boven het stuk dat in de volksmond de
&rte HeuveZ wordt genoemd en de Tivolistraat. In het oosten zal dit gebied begrensd
zijn geweest door de waterlopen waarvan de ene ontsprong op de Heuvel en de andere
aan de Enschotsebaan waarna beide ongeveer ter hoogte van de Jasmijnstraat
samenvloeiden en verder oostwaarts richtingE@dthoven I178I stroomden.
347. HQEVELBQCHT ACJCEX, DE

- Gekomen is MOI schepenen Michiel Alen en heeft bekend, dat hij anno duizend vijf hondert en vijf en
veerhg, de 2 dag in September; in pachting genomen heeft van Heer Gherit Vuchs, pastoor van de kerk
van Tilburg, een hoeve gelegen in Tiburg, de persoon mors. toebehorende, en dat mor een termijn van
8 opeemlgende jaren op de manier en onder mof(HaaTden als mlgk ten eerste zal de WOES. laat hebben
al het land, dat Claeus Eijnants placht te hebben, behalve de Hoevelbochtacker, die Jan Wouters in leen
nu teelt. [GAT R25n:88~-89f'
(WS)]

-

3.5 Waaxschijnlijk heeft hier gestaan gore (znw7 v.) = 'goor'; oe. gor, ohd en ags. gor, on. g o m 7 nhd. gru;
mnd. gone, 'slijk;, ‘madder', 'drek;, in de betekenisvan 'moerassige plaats', 'laagland7.
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Deze akker is eigendom van de persoon van Tilljurg, en hoewel niet is aangegeven waar
deze gelegen is, mogen we uit het feit dat hij toebehoorde aan de persoon opmaken dat
hij (oorspronkelijk) deel uitmaakte van de mansus Mouenborch.
Ze: Dat Hovelbochtkzn I382 I.

348. HOE7ELSTI&WEE, DAT
(OokDat Hovelstraetke.)

-

-

-

-

-

weiland in die Wjve in het Hovelstraetke [GAT R2W58f (15391
land in die Schijve ten einde van dat Hovelstraetke [GAT R288:23v" (Wl)]
land en weide in die Schijve aan het Hovelstraetke [GAT R289:UP (WZ)]
land in die Schijve aan het Havelstnletke [GAT R29034P (W3)]
weiland in het Hovelstraetke naast het Convent van Tongerlo en Jan k e n s vanden Hovel [GAT
R290:40P4lf (W3)]
weiland bij de Hoevel in het Hovelstraetke tussen Tongerlo en Jan k e n s vanden Hoevel [GAT R292:
4zP (Wsll
land en weide aan het Hoevelstraetke [GAT R292:4W (W5)]
weiland in het Hoevelstraetke tussen Tongerlo en de schout vanden Hoevel [GAT R2Q7lf (WS)]
land in het Hoevelstraetke [GAT R294:19f-19P ( W 9 ]
weide en land groot ca. 4 lopensaet, 1 vierdevaetsaet en 1 vierde roede in die Schijve in het
Hoevelstraetke [GAT R29631r" (USO)]
huis, hof en erfenis daaraan tot land liggende p o t ca.1% lopensaet ter plaatse genaamd in die Schijve
die gemeijn ackerstraet aldaar beide einden, een stuk erf in land en weide groot ca. 6 lopensaet in die
%hi&
tussen 't Hoevelstraetke ander einde [GAT R2%3%"-38f (USO)]
stuk erf in weide liggende genaamd Leijten Weije in die Schijve in dat Hoevelstraetke aldaar tussen
erfenis van Jan vanden Hoevel IJewaens een zijde, erfenis van het Convent van Tongerloe ander zijde,
erfenis van Marcelis Aert van Vessem een einde, het mors. Hoevelstraetke ander einde; nog hiete
onderhouden de helft in het hek met de achterste hekkenpost hangende aan het Hoevelstraetke
~ o m o e m d[GAT R2%lf-2P (USl)]
huis en hof ter plaatse genaamd tussen de Hoevel en de Velthovensche Moelen omtrent de kmscuijlen
aan het Hoevelstraetke aldaar [GAT R2%2r"-31@(USl)]
stuk erf tot weide en land nu ter tijd liggende groat ca.4 lopensaet en 1vierdevaetsaet in die Scbijve in
het Hoevelstraetke [GAT R297:4v"-Sf (USl)]
hekkenpost hangen& in het Hoevelstraetke [GAT R297:XW'-l2P (USl)]
stuk erf in weide liggende p t ca. 5 lopensaet en 22 roeden in die Schijve in het Hoevelstraetke [GAT
R297:8@ (USl)]
stuk erf in weide en land ligsende groot ca. 4 lopensaet en 1vierdevaetsaet ter plaatse genaamd in die
Schijve en het Hoevelstraetke aldaar [GAT R297:76+'-77P (U52)]

Met het Hoevelstraetke wordt in de meeste gevallen de Tuinstraat bedoeld, maar het
kan ook de huidige Fabriekstraat-Poststraat-Telegraafstraat zijn of de voormalige
Donckersfraet, nu Kizrrestraut. Zelfs de huidige Veemarktstraat werd Hoevelstraetke
genoemd, mals blijkt Uit: hrssen de Hoevel en de Velthovensche Moelen bij de
Leemscu~lenaan het Hoevels@aetkz[GAT R297:2f-3p]. In een van deze straten hing dus
eveneens een hek.
349. HOEVEN, DIE

- aen die Hoeven [GAT R2W49f (UOl)]
- stuck landts seven lopensaet gheleghen aen die Hoeven in meester Jans van Vlamcken hove tussehen de
erff de heeren van Tongerloo deen sijde ende tussen erff meester jans van vlaracken dander sijde en&
deen eijnde hoedende aen die ghemeijnt [GAT W 5 l f (UOl)]
- eenre schuere met haere gronden ende wt vier lopensaet lants daer aen limn(&) ghelegen aen een
stede gheheyten die hoeven tussen die erff. des goetshuyses van Tongerloe op die een sijde [GAT
R257:28P (U04)]
- stuck lands hon IU lopensaet ter plaetsen gheheijten die Hoeven [GAT R2595f (U07)]
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huijs hoff thiendalff lopenmet ter plaetse geheijten die Hoeven tusschen erffenisse der Heeren van
tongerloe deen sijde [GAT R2595f - 5 9 (1507)l
die Hoeven [GAT R263:llfl (fill)]
die Hoeve [GAT R263:18vD (fill)]
huis en hof ter plaetsen geheijten aen die Hoeven [GAT R267:llf (151711
huijs hmff gront ende erffenis daer aen liggende ende daer toe behorende XXX roijen off daer
omtreijnt begrepen ghelegen ter stede gheheijten aen die Hoven [GAT R271:26V" (1520)]
huijs, hoff, gmnt ende erffenisse ter stede gheheijten aen die Hoeve [GAT R27k5fjv"(1521)]
huis ter stede gheheijten aen die Hoeven [GAT R272ASr'' (1522)]
aen die Hoeven tussen beyde die hoeven van den convent van Tongerloe [GAT R277S9 (1529)]
akker die thiensacker in die Hoeven ter plaetse gheheyten die Teetenbraeck [GAT R278:lW (1530)]
weiland in die Hoeven tussen de Tongerlwhe Hoef en Claeus Steven Reijnen [GAT R279W' (1531)]
huis en grond in die Hoewn, met aan 3 zijden een straat, toebehorende aan wijlen Claeus Steven
Reijnen [GAT R2rn3lf-319 (153111
weiland in die Hoeven [GAT R279:32P-32@ (fi31)]
land in die Hoeven in de Bockhamer [GAT R279:32@ (1531)]
huis in die Hoven aan 3 zijden de straat [GAT R279:33p (153111
land in die Hoven in die Bockhamer [GAT R279:3hp (153111
land en weiland in die Hoeven in de Bockhamer [GAT R279:34P (153111
land in die Hoeven [GAT R279:349 (U31)]
land genaamd Branders Land in die Hoven [GAT R279:36P (fi31)]
land in die Hoeven bij het kasteel [GAT R279S2r"(153i)l
huis in die Hoeven naast Tongerlo [GAT R27!&55? (153111
huis in die Hoeven naast de Abt van Tongerlo [GAT R280:22P (1532)]
huis in die Hoeven [GAT R280:3lf,3W,52P-52@ (153211
land in die Hoeven naast Tongerlo [GAT R280:3l#'-319
(153211
weiland in die Hoeven naast de Abt van Tongerlo [GAT R280:42@(fi32)]
een stuk land genaamd de Boeckhamer in die Hoeven [GAT R280:43P (1532)]
huis in die Hoeven tussen Herstalstraet en Leemstraet [GAT R280:52@ (1532)]
huis in die Hoeven tussenHeerstalstraet en Leemstraet [GAT R281:2r" (fi33)]
huis in die Hoeven bij die Heerstal tussen Heerstalstraet en Leemstraet [GAT R281:W (1533)]
2 huizen in die Hoeven [GAT R281:8vD4P (l533)I
huis en land in die Hoeven naast de Abt van Tongerlo [GAT R281:W (1533)l
huis in die Hoeven [GAT R281.24P,319 (fi33)]
huis in die Hoeven buiten de Dreijboem aan de gemeijnt [GAT R281.259 (fi33)l
huis in die Hoven naast de Abt van Tongerlo [GAT R281:26p (1533)J
land in die Hoeven naast Tongerlo [GAT R281:37P (153311
huis en gmnd in die Hoewn naast het Convent van Tongerlo [GAT R282:2!M',57P (1535)]
land in die Hoeven [GAT R282:W (15391
huis in die Hoeven naast Convent van Tongerlo [GAT R282MP-44V"(1535)]
land in die Hoeven naast de Abt van Tongerlo [GAT R283219 (E%)]
huis in die Hoeven buiten de Dreijboem bij Henrick Cornelis Appels [GAT R283:259 (fi36)]
huis in die Hoeven [GAT R2Ek%P,29P (1536)]
huis in die Hoeve naast Tongerlo [GAT R2Ek3OP (E%)]
huis in die Hoeven bij Appels [GAT R283.33P
R
&
W
2Q
;:)63if(
(1537)]
huis en gmnd in die Hoeven naast Tongerlo [GAT R283:34P (153611
huis aan die Hoeven bij Appels [GAT R284:42r" (153711
huis in die Hoeven [GAT R2&kS7if' (fi37)]
huis in die Hoven viak bij de Waterhoef [GAT R285:W (1538)]
huis in die Hoeven [GAT R285:13rO-l3v" (1538)]
huis in die Hoeve naast Tongerlo, land in de Bochamer en huis in de Hoeven buiten de Dreijboem bij
Henrick Appels en de gemeijnt [GAT R285:149-15P,fiP-l5~P(fi38)]
huis in die Hoeven naast Tongerlo [GAT R285:26p (1538)]
huis in die Hoeve naast Tongerlo en grond in de Bockhamer [GAT R285.28P (153811
huis in die Hoeven [GAT R285:32P (1538)]
land aan die Hoeven van Henrick Appels tussen Abt en Convent van Tongerlo [GAT R285:3sP (1538)l
huis in die Hoeven naast Tongerlo [GAT R285:48f-48v" (fi38);R2%%@,26p-27f'(153911
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akkea in die Hoeven [GAT R286:27#'-28vo (U39)]
- huis in die Hoeven buiten de Dreijboem [GAT R286:39f (U39)]
- huis in die Hoeven bij pijlijserhoeve [GAT -43V"
(1539)]
- huis in die Hoeven bij Heijn A p l s [GAT R286:47f (1539)]
- een stuk land in die Hoeve aan de Herstal [GAT R286:los blad 62P (U39)]
- een erfweg in die Hoeven [GAT R287:llvD (W)]
- huis in die Hoeven naast Tongerlo [GAT R28T45f (WO)]
- huis en grond in die Hoeven [GAT R28746f (WO)]
- land in die Hoeven in de Bockhamer [GAT R2874W (2x)(1540)]
- huis in die Hoeven bij Pijlijsers [GAT R28%48r" (W)]
- land in die Hoeven in de Boekhamer [GAT R28148r" (154011
- land genaamd de Polder in die Hoeven tussen Abt en Convent van Tongerlo [GAT R2875SvD-SfjP

-

-

-

(W)1
huis
die Hoeven en land genaamd die k g e Weije aldaar bij de Heer van Tilburg [GAT R287:69P,
7oP wlo11
huis die'Hoeven [GAT R288:9f (Wl)]
land genaamde de akker bij Jan Eelens aan die Hoeven bij de Heer van Tiburg [GAT R288:2lf' (154111
huis in de Hoeve naast de Abt van Tongerlo ander einde houdende aan de gemeijn straet en hiertoe een
stuk land gelegen als Mor tussen Abt van Tonge-rlo een zijde, het Convent van Tongerlo ander zijde,
waar een waterlaat tussen loopt [GAT R28&22P (Wl)]
huis in die Hoeven aan de Herstal [GAT R288:%",24v'-25f (Wl)]
huis en grond in die Hoeven [GAT R28833f$ O f (Wl)]
huis in die Hoeven [GAT R288:33v"$oP (Wl)]
land met timmering daarop in die Hoeven buiten de Dreijboem aan de gemeijnt [GAT R288..45vD

ih

(154111
- Branders
land aan die Hoeven [GAT R288.47#' (Wl)]
- huis in die Hoeven bij Tongerlo [GAT R288:48f' (Wl)]

- land in de Bockhamer aan die Hoeven [GAT R288:48v" (Wl)]
- land en weide aan die Hoeven bij de Heer [GAT R288:49f,49P-SOf (Wl)]
- onderpanden in die Hoeven [GAT R288.SOP-SlP (Wl)]
- huis in die Hoeven buiten de Dreijboem bij de Abt van Tongerlo [GAT R288:rectozijde blad na 62
-

-

-

(1541)l
land in die Hoeven bij Tongerlo [GAT R288:65P-&W(Wl)]
huis aan die Hoeven [GAT R2895P-SP (W2)]
weiland in die Hoeven bij Pijlijsers Hoeve [GAT R289:W (l542)J
land in die Hoeven in de Bockhamer [GAT R289:4Of (W2)]
huis in die Hoeven [GAT R289:W (W2)]
schuur in die Hoeven [GAT R289:W (WZ)]
land in die Hoeven bij de Heer van Tilburg [GAT R28954vD (W2)]
land aan die Hoeven in de Bockhamer [GAT R2902f (l543)]
land en weide in de Hoeve bij de Spijker [GAT R290:Sf-SvD (l543)]
Brandea land in die Hoeven [GAT R29O:l2f -W (W3)]
land in die Hoeven bij de Abt van Tongerlo [GAT R290:W (W3)]
huis in die Hoeven [GAT R290:27f-27#' (W3);R291:5oP (l544)]
huis in die Hoeven bij Tongerlo [GAT R290:32@-33P (W3)]
huis in die Hoeven bij Tongerlo en weiland daar buiten de Dreijjboem aan de gemeijnt [GAT
R290:M)vo-61p (1543)]
land met timmering in die Hoeven buiten de Dreijboem aan de gemeijnt [GAT R2W8f (W)]
land aan die Hoeven bij de Heer van Tilburg [GAT R291.19f-19P (l544)]
land aan die Hoeven aan de Dorenboem [GAT R2W47P, 10s blad 49f (154411
huis in die Hoeven bij Tongerlo en land aan de Hoevemche Dreijboem [GAT R29kSlf (154411
huis aan die Hoeven [GAT R291SfjP-SfjV"(W)]
land aan die Hoeven [GAT R29157P48r" (lW)]
huis in die Hoeven en grond in de Tetenbraeck [GAT R292:W (WS)]
huis in die Howen bij Tongerlo [GAT R292:@-7P (WS)]
huis in die Hoeve naast Tongerlo [GAT R292:5lf-S%' (WS)]
huis in die Hoeven bij het Slot [GAT R292:8lf (WS)]
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land aan die Hoeve bij de Heer van Tilburg [GAT R2!%28SP(WS)]
huis in die Hoeven bij Tongerlo [GAT R293:9P-!P (lS46)]
boerderij in die Hoeven [GAT R293:los blad 1lf (lS46)]
land in die Hoeven bij Tongerlo [GAT R293:16P (WS)]
huis aan die Hoeven [GAT R293:17v" (WS)]
huis in die Hoeven [GAT R293:18P (W)]
- weiland in die Hoeven [GAT R293Zv" (lS46)]
- land aan die Hoeven in die Teetenbraeck [GAT R293:22&23P,23r"(lS46)]
- huis en land in die Hoeven [GAT R293:27#'-2W',3lP,31P
(WS)]
- een stuk land genaamd de Bockhamer gelegen in die Hoeven [GAT R293:3SP(WS)]
- land genaamd de Polder aan die Hoeven bij de Abt en Convent van Tongerlo [GAT R293:38V"-39P,54P
-

(Wl

- huis aan die Hoeven [GAT R293:4Of4OP,49V"-SOf', 6OP,74P (WS)]
- land aan die Hoeven bij de Abt van Tongerlo [GAT R2W.63@44#'(154611
- land in die Hoeven aan die Steenen Camer [GAT R293:80P,8lP (WS)]
- huis in die Hoeven bij Tongerlo [GAT R293:8lr"-81P (WS);R294:2P-W(W7)]
- land aan die Hoeven aan die Langhstraet [GAT R294:2op-u)vD (W7)]
- huis aan die Hoeven bij de Abt van Tongerlo en land aldaar tussen Abt en Convent [GAT
R2*42P-43P (W7)]
- land aan die Hoeven [GAT R2959Pl9r"-9P,9@ (W9)l
- huis in die Hoeven naast Tongerlo en land in de Bockhamer [GAT R295:17v"-l8r" (W9)]
- huis van Claeus Steven Reijnen aan die Hoeven [GAT R29519P (l549)]
- hub aan die Hoeven [GAT R29533P (lS49)]
- goederen aan die Hoeven [GAT R2954OP,S4P,.54r" -54'' (W9)]
- huis in die Bockhamer aan die Hoeven [GAT R29556ro-56vD (l549)]
- huis, hof en schuur met de grond aan die Hoeven [GAT R29613P (ISSO)]
- huis, hof en schuur aen die Hoeven [GAT R2%1W'-l9@ (ISSO)]
- huis, hof, schuur met grond en een stuk akkerland aan die Howen [GAT R296A9P-W (ISSO)]
- stuk land gelegen aan die Hoeven in die Bockhamer aan die Langhstraet [GAT R2962OP-2OP (ISSO)]
- stuk land genaamd de Polder, groot ca. 7 lopensaet gelegen aan die Hoeven tussen erfenis van het
Godshuis van Tongerloe beide zijden en een einde, die gemeijnt van Tilborg ander einde [GAT
R29654P-54P (USl)]
- een stede te weten huis, hof, schuur met de grond en toebehoren ter plaatse genaamd aan die Hoeven
[GAT R2%.Mhp (USl)]
- huis, hof en erfenis p t ca.4 lopensaet ter plaatse genaamd aan die Hoeven [GAT R296Mhp (USl)]
- huis, hof p t ca. 2 lopensaet aan die Hoeven en een stuk land groot ca. 6 lopensaet aldaar met erfenis
van de Abt en prelaat van Tongerloe beide zijden en een einde [GAT R2%669-66Vo (USl)]
- huis, hof met de grond en erfenis groot ca. 3 lopensaet ter plaatse genaamd aan die Hoeven [GAT
R29673P (USl)]
- huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende waar nu ter tijd Jan zoon van wijlen Claeus
Steven Reijnen in en op m n t ter plaatse genaamd aan die Hoeven in alder grootte, die gemeijn straten
aldaar beide zijden en een einde [GAT R296:W-BP(USl)]
- huis, hof, schuur en effenis groot ca. 3%lopensaet ter plaatse genaamd aan die Hoeven een gemeijn
akkerweg ander zijde en een einde en die gemeijn straet ander eijnde [GAT R297A8P (#52)]
- stuk erf tot hof, weide en akkerland nu ter tijd liggende, p t ca 3 lopensaet, ter plaatse genaamd aan
die Hoeven [GAT R2!37:66vo (US2)]
- huis, hof, schuur en erfenis groot ca.13 lopensaet ter plaatse genaamd aan die Hoeven [GAT R297:66P67P (US2)]
- hub, hof, schuur met de grond en erfenis p t ca. 10 lopensaet ter plaatse aan die Hoeven aan die
gemeijn straet [GAT R297:74P (USZ)]
- huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende genaamd Bonten Stede, groot
ca.6 lopensaet ter plaatse genaamd aan die Hoeven bij de Dreijboem aldaar aan de gemeijnt van Tilborg
[GAT R297S2d' (1552)]
- huis, hof, schuur met de grond en toebehoren aan die Hoeven [GAT R297:88#'-89P,89P,89f'-8W

.

(155211
- VOoThooft aen een weije teijnden de Hoeffven [GAT, Van V i e t 741 fol. 2OP

(160111
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aen die Hoeven aldaer tusschen erffenisse eertijts van den convente des Goidtshuysvan Tongerloe en&
alsnu der stadt Shertogenbwhe [GAT R347:lSOP (1608)]
- huis aen die Hoeven, leengoed van Breda en Boxtel [GAT R349:6lP (16U)I
- een huijs, hoff, molenhuijs mette olie- ende corenmolen dairinne mette gerechte hellicht aende suijde
zijde van& erffenisse dairaenliggende ende dairtoe behoirende int geheel seven lopensaet oft
daimmtnnt begrijpende ter plaetschen geheijten aende Howen [GAT R350:W (161811
- leengoet aen den Hoeven, eerst van I3oxtel nu van de Heer van Tiiorch [GAT R351:195P (1623)]
- een parceeltken weijlant ter plaetse genaemt aende hoeven aenden herstal [GAT R367:214" (1662)]
- seeckere weije, gmot twee loopensaeten ende een halff ter plaetse genaemt aende Hoeven aenden
He& [GAT R37416f-17P (1675)]
- een parceel ackerlant, drie ende een halff loopensaet ter plaetse genaemt aende Hoeven [GAT
R37416P-17P (1675)]
- een parceel e m n bestaeade in saeij end: weijlant een ende een halff loopensaet genaemt aende Hoeven
inden Herstal metten suyden eijnde aende waterlaet [GAT R37416f-17V" (1675)l
.
- een parceel ackerlants groot 4 L: gelegen aende Hoeven [GAT R52OAW (1706)]
- noch een opstal van een v e d e n schuer, gestaen ende gelegen aende Hoeven [GAT R5u):14OP (1706)]
- de helft in een huijs schuer en schop met den hoff en aengelag gmot samen tien L'"" ter plaetse aende
Hoeven oost de gemeene straet, noort de conventden van Tongerh [GAT R52S:108P (1731)]
- eene huijsinge hoff en aengelagh so0 lant als weijde groot samen twaelff en een halff Loopensaten
gestaen ende gelegen ter plaetse aan de Hoeven oost de gemeene straet, zuijt eene ackerwegt, noort de
Conventualen van Tongerloo [GAT R526:176P (1736)l
- een pareel ackerlant p t een en een half€ Lt ter plaetse aende Hoeven, suijt eenen gemeenen pat,
noort de conventualen van Tongerloo [GAT R526.1769 (1736)]
- een parceel weijde groot drie Lopensaten ter plaatse aan de H m n , aldaar oost de gemene straat [GAT
R529:lW (1746)l
- een huijs, schuur, schop en hoff met het aangelag groot samen twaalff Lopensaten gelegen aan de
Hoeven, oost de gemenen straet noort het Convent van Tongerlo [GAT R529:lOP (1746)l
- door het spoor of straat tot in de Hoeven wor de Tongerlose Hoef Fiendklampen, Hoeven 1(1778)]
- 'heeden Klamp, genaamt den Yskelder, beginnende ten oosten van de Hasseltse Capel, van daar door
de Hasselt tot aan de Waterloop die agter het Kasteel omloopt, daar langst heen tot aan 't kwaad eind,
van daar ten zuiden door 't kwaad eindstraatje, tot aan de Tongerlose Hoef in de Hoeven, van daar ten
westen, door de Hoevense straat, draaiende noordwaards tot aan de Hasseltse Capel Fiendklampen,
Hoeven 2 (1778)]
- aan & Hasseltse Capel, door de straat na de Hoeven tot wor de Tongerlose Hoef Fiendklampen,
Hoeven 3 (1778)l
- een parceel zoo weide als teulland groot @e lopensen gelegen alhier aan de Hoeven ter plaatse
genaamd het Kwaadent, zuijd de waterlaat, noord de straat [GAT R493:19" (180411
- huh, schop, hof en aangelegen e m groot vier lop" ofte Bia gelegen alhier aan den Hoeven ter plaatse
genaamd het Kwaadent [GAT R493:199i' (180411
- huis, schop en hof met aangelegen emn, gmot m e n lopemen aande Hoeven genaamd den Herstal
[GAT R494:BV" (1805)'j
- Item en parceel akkerland gmot een en een half lopense ter plaatse de Hoeven, west den Heiligen Geest
Armen [GAT R494:26r"-2#' (1805)]
- Item een parceel akkerland groot een en drie vienle Lopensen of &* genaamd den Eokhamer gelegen
onder Tiiborg aan de Hoeven, mid de em van den w o d g e heer alhier en noord een mistweg, het
pareeel geweLen dat het zelve wrmaals was leen en 1eenrOerigaande heer van Tilborg [GAT R4!%27f
~180511
De'Hoiven worden al zeer vroeg vermeld, 0.a. in een akte uit 1316,waarin Gerardus

dictus vander Heyden de Westilborgh twee akkers gelegen te Westilborgh in loco dicto

Die Hoven verkoopt aan Henrim dictus Bac ten behoeve van de Abdij van Tongerlo.=
Het is zeer we1 mogelijk dat deze twee akkers de basis zijn geweest van de latere
TongerZose Hoef, nadat de abdij er, wellicht na de machtiging aan de Abdij door hertog

36 Erem, M A , Oorkonden vun Tongerlo,dl. 2, nr. 518. Tongerlo, 1948.
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Jan IU in 1355 om hoven op hun goederen op te richten, een woning op hadden doen
zetten:
Jhan bidergracien ons Heren hertoghe van Lotharingen, van Bmbant) van Lymbouig en&
mmgreve des heilighs njcs, doen cont allen luden, dat wi omen ghemeijnden in Goide
den abt vanden goitshuise van Tongreloe ghegeven hebben en& gheconsenteert, gheven
en& consenteren mit &sen brieve, dat hi hem beheken mach en& sal voirt ane mere mit
sinen mannen ute wat hove si verleent sijn in eene ygelic ho$ soe wait dat ghelegen is, &ir
hi manne en& mansscap heeft tot sinen beste rechte, ghelijc en& in alder manieren of die
manne Ute dien hove verleent weren, en& consenteren hem oec dat hi van sinen
eyghendoemen maken meghe alsoe vek manne als hi wilt) om hem duimaede te beheken
in sinen besten rechte, in soe wat ste&n akt dat eyghendoeme ghelegen si,-...=
Ook in de Oisterwijkse protocollen komt dit toponiem veelvuldig voor:
- naast de Bochamer [OPRl439P (141811
- in die Hoeven [OP Rl47:l3p (1430)]
- bij die Bockhamer [OP Rl49Sv” (1437)]
- aan die Hoeven, aan de Heerstal en aan die Leemputtenstraet [OP RdO16P (1436);RlSl:ZrO
(1438);RlSUW (lW)]
- aan die Hoeven in die Thetenbraeck [OP Rl52:65v”, (144O);Ru4:ZP, (1444);W61W7 (144611
- aan de Hoeveleerstraet [OP Rl568v“(1446)l
- in die Thetenbraeck [OP Rl57:9P (1447)]

en de Bossche protocollen:

- huis en erf met toebehoren in die Hoeven ~P1177A6oro(l384)I

De Hoeven lagen langs de huidige Reitse Hoevenstraat, maar ook het land ten westen
daarvan behoorde ertoe. In de Hoeven lag (gedurende de periode waarop deze
inventarisatie betrekking heeft) als belangrijkste hoeve de Hoeve opten Spijkr 13421,
ook we1 & Spijkr 16261 genoemd en tegenwoordig beter bekend als & Tongerlose
Hod, waartoe waarschijnlijk aanvankelijk eveneens de latere Bisschopshoef behoorde:
- aen die Hoeven tussen beyde die hoeven van den convent van Tongerloe [GAT R2?7:lSv” (U29)]
Ook de kaart van Zijnen (1760) situeert de Hoeven langs de Reitse Hoevenstraat, van
de Bowtamer tot de Harselt.
Halverwege de Bokhamer 1551 en HasseIt 12511 liep een weg westwaarts mar de
‘gemeijnt’. Ten noorden hiervan lag de Tetenbraeck I654 1,
De Bokhamer werd eveneens tot de Hoeven gerekend en soms wordt eveneens de
Herstal 13161 genoemd als deel uitmakend van de Hoeven. In dit geval strekten de
Hoeven zich oostwaarts uit tot ongeveer de Uskelderstraat en Outshoomstraat.
Niettemin dient de Hoeven beschouwd te worden als een relatief jonge bewoningskern,
vermoedelijk (vanuit) een laat-middeleeuwse ontg;nnin&ook al komt de naam al in de
oudste ons bekende akten voor; ze lijkt in elk geval jonger dan de andere omliggende
woonkernen, zoals de Harset 1251I of & Rijt 1583I.
350. HOEWNSCHE ICERCKWECH, DIE

(Ook Die Hoevenschewech en Hoevenswech.)

-

een stuk land aan de Hoevens wech en een waterlaat die Hoogh So0 [GAT R279:3W-39P740r0(1531)]
een stuk land in die Schijve aan de Hoevenswech [GAT R279.43P (153111
land in die Schijve aan de Hovenschmh [GAT R283:14? (E%)]
land in die Schijve aan de Hoevensche K e r c k h , waar een arm van een waterlaat tussen gaat en aan de
Hoevensche Kerckwech [GAT R2%31v” (153911

37 Erens, M A , Oorkonden van Tongerrlo,dl. 1, no. 1021; AAT charter 690.

291

land en weide in de Schijve op die Hoghe Zo aan de Hoevenschewech en dat Hovels Weechke [GAT
R287:73vD-74P (154o);R2885P(Wl)]
land in de Schijve aan de Dorenboom bij de Velthovenschewech en de Hoevenschewech zijnde een
akkerweg [GAT m 4 8 P (Wl)]
weiland in die Schijve aan de Hoevensche Kerckwech [GAT R291:lvo-2f (W)]
weiland in die Schijve aan een akkerweg de Hoevensche Kerckuwh en een waterlaat [GAT R291:uhp

(1544)3
land in die Schijve aan die Hooge Zoeije aan de Hoevensche Kerckmg [GAT R291:24P (W)]
land de Lange Pael in die Schijve op die Hooge Zoeije aan een akkerweg de Hoevensche Kerckwech
[GAT R291:39P (W)]
land in die Schijve aan de Hoevenschewech [GAT R2B61V" ( W ) ]
land in die Schijve aan een akkerweg genaamd de Hoevensche Kerckuwh [GAT R29423P-2hP
(W7);R295:24r" (lS49)]
2 stukken land in die &hi&,
het ene stuk land gelegen aldaar aan de Hoolen Eijck , het andere stuk
land aan de gemeijne Hoevensche Kerckwech [GAT R29k43f43P (USl)]
stuk land groot ca. 2 lopensaet in die Schijve tussen een gebuur akkerweg genaarpd de Hoevensche
KeIckweeh een zijde, een gemeijne waterlaet genaamd die Hoogh Zoeije een einde [GAT R2m61vD-62f
(~5211
land p t ea 1%lopensaet en 10%d e n ter plaatse genaamd die Schijve een gemeijn ackerwech
genaamd de Hoevensche Ibckuwh ander einde [GAT p297:81V" (U52)]

In de Oisterwijkse protocollen vermeld als:

- die Hoevensche Kerckstraet die van der Howen ter kercke van Tiiborch toe gheet [OP Rl47:13 (1430)]

Er vallen twee wegen of paden aan te wijzen die de naam Hoevenschewech of
Hoevensche Kerckwech voer(d)en.
0 De eerste en voornaamste is de huidige Boomstraat. Deze liep vroeger met een
boog M W de huidige Bokhamerstraat, en dit is de weg die de mensen uit de Hoeven
namen als ze ter kerke gingen (Bokhamer, Vlasstraet, Boomstraat, Korte
Schijfstraat), aanvankelijk mogelijk omdat aan deze kerckwech de oude kerk de
Bedbuer lag, later naar de kerk aan de Markt.
0 Een andere Hoevenschewech, namelijk die bij de Hooge Zoeije 1372I, is de huidige
Pijlijserstraat en voormalige Industriestraat. Waar deze uitkwam op splitsing
Noordstraat-Lange Schijfstraat (nu: Noordhoekring) stond de Dorenboem I 164I.
Vandaaruit kon men door de huidige Fabriekstraat naar de Heuvel, en dit kan dan
het Hovels Weechhz 1383I zija

351. HOEVENSCHEWECH, DIE
(Zie: Die Hoevemche Kerckwech 1350I.)
352. HOGE BRUGGE,DIE
- beemd die Heijningen bij die Hoge Brugge aan die Lege [GAT R287:68@-6!P (WO)]
- beemd aan die Hoghe Brugge aan die Elff Buender [GAT R292.6lr" (WS)]

De Hoge Brugge lag over de Donge bij de Elf Buender, dus ten noorden van Dalem.
het noordwesten afbuigt, lag
Daar waar nu de Langendijk voorbij de Lage Wit& M ~ W
vroeger een weg die naar de beemden in de ElfBuender voerde. Deze weg ging over
die Leije I461 I of Don& Aa I162I; hier moet de Hoge Brugge gelegen hebbea Iets
zuidelijker hiervan ligt nu een brug over de Donge in het fietspad van de Broekstraat in
Hulten naar de Reeshofweg.

353. HOGE WEWE, DIE
- het Bosske en die Hogeweye in die Hasselt [GAT R25T4Of' (UM)]
- land in dat Creijenven [GAT R280:17P (153211
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- in dat Creijenven [GAT R280:281%8@ (1532)]
- in Creijemnne [GAT R281:36vo (153311

De betekenis van dit toponiem is evident. Uit het feit dat dit toponiem m e 1 in de
HasseZt 1251) als in het Cdijenven 1134) gesitueerd wordt, blijkt dat het op de gens
van beide herdgangen gelegen moet hebben. Waarschijnlijk identiek aan 1369I.
354. HOGEN ACKER, DIE
(Ze: Die Hogenacker 1356I.)
355. HOGENACKER, DE

-

land den hoghen acker in die stochasselt [OP Rl60:28f' (145211
in de Heijdsijde op het einde van de Stockhamelt aan het Hoelven [GAT R285:l3v" (E%)]

356. HOGENACKER, DIE

(OokDie Hogen acker.)
- aent creyven geheyten den hooge acker [GAT R263:3OP (1511)]
- in dat Creijenven [GAT R283:3* (E%)]
- in die CreijenvenscheAckeren [GAT R285:wJw (1538)]
- in dat Creijenven [GAT R286:4p (l539)]
- in die CreijenvenscheAckeren [GAT R288:&",56@
(Wl)]
- 3 pereelen en stukken land, te weten het ene stuk genaamd de Hoge Acker, het andere stuk de
cruijsacker en het derde stuk genaamd het k g e Stuck, aan elkxu gelegen in de Cregenvensche Ackeren
[GAT R291:W-9P,9P-W,9P(154411
- een stuk land genaamd de Hogenacker in die Creijvensche Ackeren met de Wjsacker een einde [GAT
R295:4@ ( W 9 ) ]
Uit de vermelding in [GAT €22911 muden we h e n opmaken dat de Cre&?nvensche

Ackren 1131I ook ten oosten van de Creijenvenschestraet I133 I gelegen hebben, tussen
Creijenvenschestraet en Stockhasseltschestraet.Bovendien blijkt h i e d dat de bovengenoemde drie stukken land achter de bewoning aan de Creijenvenschestraet lagen en dat
het land geleidelijk afliep in de riditing van de Stockhasseltse waterloop.38
357. HOGHE ACKER, DIE

-

in Corvel Ackeren [GAT R28262V"&P (153511

358. HOGHE B U C K , DE
- Nog een stuk land genaamd Ghielenlandt en de Hoghe Braeck ook aldaar gelegen in de parochie van
Tiiurg ter plaatse genaamd aan het Laer [GAT R29559 (W9)]

In de Oisterwijkse protocollen vermeld a k

-

-

die hoeghe bmke in een stee geheiten die laemhe ackeren [OP R156:15r" (144611
die hoghe brake in die laersche ackeren [OP RlW21@ (1488)]

Dit stuk land was gelegen in de nabijheid van het GhieZenlandt 1205 I in het Laer 1424,
4251. Mogelijk is dit toponiem identiek am 13591.

359. HOGHE BRAKE, DIE
- een stuk erf genaamd de Hoge Brake in dat Rijlaer [GAT R280:40#'40v" (1532)]
- geheten die Hogebmke aen dat Rijlaer [GAT R284:16@ (353711
Ook in de Oisterwijkse protocollen wordt dit toponiem enkele malen vermeld:

38 Zie hoofdstuk 3, 'De Tilburgse waterlopen', no. 11,'De Stokhasseltsewaterloop".
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- pecia terre die Haechbraeck aent Rylaer [OPRl485f (143311
- die hoeghe brake in land die hoeghe brake [OP Rl4&16f (143311
- land die haechbraeck aent Rylaer [OP RlS216f (1440)]

Dit stuk land was gelegen in het RijZaer ( z k I581I);de mogelijkheid bestaat echter dat
dit toponiem identiek is aan 1358I. Dit valt echter aan de hand van de beschikbare
gegevens niet met zekerheid te zeggen.

360. HOGHE DlUESSEN, DIE
Voor de verklaring van dies zie I172I.
- in Loven Aekeren aan de Heerbaan [GAT R 2 9 5 : ~ ~ - 2 O(l5
P49)]
- ackerlant p t een en drie quartier L’ ofte gelegen onder deese Heerlijckheijt ter plaatse aanden
hogen dries, suijt eenen gemeenen pat, en mort de straat [GAT R474:19hh194v (1738)I
- een parceel ackerlant p t drie en een half Lm gelegen aen den hoogen dries, sui$ de herbaen en noort
eenen waterlaet [GAT R438:82f-S2P (1750)]
- Hogendries mjnen (1760)]
- agter om de Vrybogten, langs die bogten tot in de Oosterwijksche Baan, van daar door de Baan tot aan
den Hoogen Dries piendklampen, Hewel 2 (1778)I
- door den weg tussehen de huizen van den Hoogen Dries,tot Mor in den laagen weg aldaar, aan den
waterloop, van daar ten zuiden langst die waterloop, tot op ’t Voortveecken Viendklampen, Hewel 2
(177811
- tot in ’t CommeIstraatje aan den Waterloop7 langs die waterloop tot op den hoogen Dries
piendklampen, Lwen 6 (177811

<

In de Oisterwijkse protocollen vermeld als:
- die hoge driesschen aen die ackeren aen die broearide [OPRl45:23f (1426)]

De huidige Hogendriesstraat heet hier nog naar. Hij was (waren) gelegen aan de
Heerbaan, d.w.2 de Oisterwijksebaan of ook St. Josephstraat, en een waterlaat (di. de
Korvelse waterloop, waarvan nog een stukje bestaat ten oosten van het
Wfiehhkanaal). De Hoghe Driessen lagen dus waar nu de Hogendriesstraat ligt.
Ten zuiden van de Korvelse waterloop begon de Bmekzijde. In het Cijns- en leenboek
van de Oude Schouwe in Berkel worden als bezittingen te Tilburg gegeven: hoeve
aenden heuve4 de hoogen dries onder Loven bij de Commersfraet.
In 1832 (kadasterkaart) was de Hogen Dries een akker- of weilandencomplex ten
noorden van de Korvelse waterloop aan weerszijden van de huidige Prinsenhoeven.
361. HOGHE HEIJE, DIE
- een stuk erf in land en wide met

het heiveld daar aanliggende genaamd die Hoghe Heije in die

Heijdsijde [GAT R2&k3lf (1537)]

Gezien de eigenaar (Pauwels zoon van wijlen Cornelis Herman Heijsten) moet het in
de buurt van de Ru~braeckm15951 gelegen hebben.
362. HOGHE SCHIJVE, DIE
- d e r nog een stuk land genaamd die Hoghe Schijve [GAT R2&k38f;39V”-4Of (1537)]

Er is niet verder aangegeven waar dit stuk land gelegen was. Vermoedelijk is het een
hooggelegen deel van de Schijve 16101 geweest en lag het in de buurt van het
Hagelcmijs I245 I.
363. HOGHE SCHOETEN, DIE
Een schoot is een beboste hoek zandgrond uitspringend in een moeras(sig land).
- een stuk heiveld aan die Hoghe Schoeten tussen Riel en Lievegoer, waar de Leije doorheen gaat,
grenzend met beide einden aan de gemeijnt [GAT R279:16v” (153111
- heiveld in die Hoghe schoeten tussen Riel en Lievegoer aan de gemeijnt [GAT R28O:lOrO (153211
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De Hoghe Schoeten moet ten zuiden van de Gilzerbaan gelegen hebben en we1 daar
waar nu Klein Groenendael Egt. (VgL Topografische kaart 50E.)
364. HOGHEN ACB;ER, DIE
- een stuk land genaamd die Hoghen Acker in die Schijve [GATR2865W (1539)]
- een stuk land genaamd die Hoghen Acker in die Schijve bij de Velthoven [GATR287:73@-74f (W)]
- nog een stuk land genaamd de Hogenacker p t ca. 4%lopensaet gelegen in de parochie ~0016.in die
Schijve [GATFCNkSf (U41)]

Uit de beschikbare gegevens is de exacte ligging van dit toponiem niet te bepalen, maar
gezien de eigenaar in de eerste vermelding (Peter zoon van wijlen Jan Martens de
Oude) en de vermelding bij de VieZthoven in het tweede geval lijkt ligging ten westen van
de huidige Gasthuisring aannemeljk.
365. HOOCHVONDER, DIE

- land die hoegh mnder [OP Rl43106P (1421);Rl5246? (144011
- land die streep optie hoechmnderen [OP Rl53:21@ (1443)l
- land die hoechvonderen in lwen ackeren [OP Rl53:21v" (1443)l

In de Tilburgse akten vermeld als:

- die hooghmnden [GAT R263:W (151111
- land genaamd die Hooehvonder in Loven naast Convent vanden Baseldonck en de Persoon van Tilburg
[GATR280:lo~blad 14P,lW-l8f (153211

Mnl. vonder, vondeZ, mnd. wnder, losse brug over een sloot', is verwant aan lat. pons,
'knuppelbrug door moeras, brug', en hangt samen met de betekenis keg' (vgl. oi.
printha, 'pad', panthy& keg', gr. s b v ~ o s'zee,
,
zeeweg' en s k o c , 'pad', c idg. wt.
'pent-, 'treden, gaan'. De behoechvonderen duidt op
meerdere hoger gelegen knuppelbruggen in moerassig gebied;
meerdere bruggetjes over sloten.
Het ene sluit het andere niet uit. Naar alle waarschijnlijkheid was de Hoechvonderen
een brug in de Oisterwijksebaan over de (onbenoemde) zijtak van de CorveIsche
WhterZoop die bij de Heuvel hief? %we1 het Convent vanden Baseldonck uit 'sHertogenbosch als de pastoor (persoon) van Tilburg (dat HmeZbochtken 1382 I) bezat
hier te Eijnthoven I178 I goederen.
@

366. HOOFT VAN DE HOEVEN, HET
- nog de helft van een stuk beemd genaamd 'tHooft vande Hoeven, waarvan de andere helft toebehoort
aan de erfgenamen van wijlen Cornelis Cornelis Daniel de gehele beemd gelegen in de parochie van
Tilburg in die L.angh Hoeven [GAT R288:2OF' (Wl)]

Het is niet met zekerheid te lokaliseren. De Langh Hoeven @en in Rijen, doch het
Hooft van de Hoeven lag in Tilburg. Het moet gelegen hebben aan de Donge bij de
Nmbeernpt 1509I en CZevepZack I100I dat tussen Donge en Lmdscheiding 1427I lag,
waar deze niet ver van elkaar Eggen.
367. HOOGE SOEIJE
(Zie: Die Hoogh So0 1372I.)

39 Zie hoofdstuk 3, 'De Tilburgse waterlopen7,no. 9, onbehoemd
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368. HOOGE STREEPm, HET
- nog een stuk land genaamd het Hooge Streepke gmot M 1sleijck lopensaet gelegen in de parochie van
Tilburg ter plaatse genaamd in het Sonderlock [GAT R2898f-!?v“ (W2)J

De naam van dit toponiem duidt op een lange smalle akker.
369. HOOGE WEWE,

- stuk erf

DIE

in weide genaamd die Hoghe Weije aan die Hasselt aan stmat en waterlaat [GAT R2Q22P

(154511

Dit moet noordelijk bij de Langhstraet 14431 gelegen hebbea Vermoedelijk identiek
met 1353 I.
370. HOOGE ZOEUE, DIE
(Zie: Die Hoo@ Soo 1372I.)
371. HOOGH OERDELNEN, DAT
- land aan de Commerstraet aan de Heerbaan [GAT R283Sv” (Is%)]
De betekenis van de benaming Oerdelven is onduidelijk ( z k 15291). De Commmtrmt

11071 begon op de hoek van de huidige St. Josephstraat en Prinsenhoeven, en liep naar
de Moerenborch. De hier genoemde Heerbaan is de Oisterwijksebaan, die toen op
hetzelfde punt begon als destijds de Commerstraet. Het stuk land lag maw. tussen
beide stratea
372. HOOGH SOO, DIE

Ook geschreven als:Hoege Zoe I331I Hooge Zoeije I370I of Soeije I367 1.
zoe of soeij betekent ‘afvoergoot’ of ’waterlaat’. Dit toponiem wordt mwel in de
Oisterwijkse als de Tilburgse schepenprotocollen vermeld.
Oisterwijk

Soo,

- waterlaet die hoege zoe [OP Rl43:33v” (1419);Rl4342f (1420)]
- aen die hoeghe zoe, in die scijve [OP Rw:18f (1444)l
- op die hoege zoe in die scijve van tilboxch [OP RlS629p (1446)l
- aen die hoge zoe in die schijve [OP R247A.5~’’(W3)]

Tilburg:

- die hoogsoe in die scijve [GAT
(Islo)]
- die hoogh soeij [GAT R26213v” (1510)I
- die scijve op die hoogh soeij [GAT R262:lSf (Islo)]
- een waterlaet geheyten die hmgh soeij [GAT R26215P (lSlO)]
- in die schijve op die hooghsoe [GAT R2635f (Ull)]
- een stuk land genaamd de Mortel in die Schijve aan een waterlaat die Hoech so0 [GAT R2m3W-39@
(153111
- die Hmgh So0 bij de Hoevenscheweh [GAT R279:4Of‘, 41l“ (153111
- die Hoege Zoo in de Velthoven [GAT R28o:lW (1532)]
- land in dii Schijve bij die Hoghe Zoo en bij de Kerckwegen [GAT R282W’ (1535)]
- land en weiland in die Velthoven aan een waterlaat die Hoge Zoo [GAT R2823W (1535)l
- land in die Schijve waar een k k w e c h door gaat bij die Hoege Zoeije [GAT R2Xk2W (Is%)]
- hub in de Velthoven aan die Hooge Zoeije [GAT R2Xk43v” (153611
- land in die &hi&
op den Hoge Zoe bij Willem Pijlijsers [GAT R285:p (1538)J
- land in die Schijve op die Hoghe Zoo [GAT R285:24@ (1538)]
- land in die Schijve bij die Hooge Zoo [GAT R286:14@ (1539)]
- land in die Schijve bij de Dorenboem waar die Hmge Zoo doorloopt [GAT R286:21v” (U39)]
- land en weiland in die Schijve op die Hoghe Zo,bd de Hoevenschewech en dat Hovels Weechkn [GAT
R287:73?-74f (154O);R24wf (Wl)]
- land in die Schijve aan die Hoghe b i j [GAT R28948f4v“ (154211

2%

land aan die Hoghe Zoe [GAT R290:27r'-2W (W3)]
land in die Schijve aan die Hooge Zoeije bij de Hoevensche Kerckwech en de e m n van Waem Pijlijsem
[GAT R29k24f' (W)]
land in die Schijw aan die Hmge Zoeije [GAT R2912
:6#'
(W)]
land de Langen Pael in die Schijve op die Hmge Zoeije aan de Hoevensche Kerckwech [GAT R29k3W

W4)l

land in die Schijve aan die Hoghe Zoeij [GAT R292:66v"-67r"(WS)]
een stuk land in die Schijve aan de Bedbuer aan die Hoghe Zoeije [GAT R292:67f (WS)]
land in die Schijve aan die Hoghe Zaeije [GAT R292lP (LW);R2%26P-27f' (W7);R295:38V"-W
(=49)1
stuk land in die Schijve aan de Bedbuer tussen een gemeijne kerckwech een zijde, een gemeijn
akkerweegske ander zijde een gemeijn waterlaet genaamd die Hoghe Zoeije ander eijnde [GAT
R29&4OP4lr' (USl)]
stuk land groot ca. 2 lopensaet in die Schijve tussen een gebuur akkemg genaamd de Hoevensche
Kerckwech een zijde, een gemeijne waterlaet genaamd die Hoogh Zoeije een einde [GAT R2961vo62ra

(

~

1

stuk land in die schijve aen die hoghe zoeije [GAT R298:26@-27P (1552)l

Later werd de Hoe@ soe ook-simpelweg als Soeij aangeduidii
- akkerland aan de Schijf bij de Soeij [GAT, Rechtedijk Archief, R97,ongefol., blz 89 (1736)l
- een perceel ackerland groot twee Lopemaaten in de Schijff ontrent de Soe aldaar [GAT R48kl.P-5VO
(177411

De Hoogh So0 was een waterlaat die, altham op de kaart van Zjnen (1760), waar met
de naam de Soei tevens het gebied rond de oorsprong van de waterloop wordt
aangeduid, ongeveer begon op de kmising van de huidige Boomstraat-Missionarisstraat.
Vervolgens liep hij langs de huidige Dionysiusstraat naar de Elzenstraat, ging dan in
noordnoordoostelijke richting naar de voormalige Industriestraat en liep langs de
de GasthIGshg. Hij bleef achter de Gasthuisring lopen tot ongeveer
Lochtstraat M ~ W
de Pir~nstraat~,
stak iets ten noorden van deze straat de GasthIGshg over en liep
vervolgens langs het thans nog bestaande brandspuithuisje naar het oosten, zuidelijk van
het huidige Wilhelminapark, boog op het einde van het park weer naar het noorden,
passeerde de huidige Veldhovenring ter hoogte van de Theresiastraat en Deken
Sandersstraat, en liep vervolgens langs de Deken Sandersstraat, Leo XIII-straat en
Vigiliusstraat. Vanaf ongeveer halverwege deze straat liep hij naar de St. Janstraat en
het Bart van Peltplein en vandaar via de Korte Hoefstraat naar de Hoefstraat en het
Julianapark, vanwaar hij als C w e i t 1931 verder oostwaarts ging en tenslotte als
Zwmhjt I740[ de gens van Tilburg met Enschot vormde.
Ook op de kadasterkaart van 1832 wordt de naam De Zooi gebruikt om er een
akkergebied aan de bovenloop van de Hoogh Soe mee aan te duiden, dat begcensd werd
door de volgende straten:
oost: Gasthuisring en Wilhelminapark,
noord Hasseltstraat en Kwaadeindstraat, om preuezer te zijn: de voormalige
Herstalsestraat,
west: de voormalige WZZem&jck I7B I, thans Pijlijserstraat, en
zuid een thans verdwenen weg (voormalige Industriestraat) naar de Noordhoek, in de
16e eeuw de Hoevensche Kerckwech 1350I genoemd.
Uit de VerdeeIing van de Tinden uit 1778, waar onder de lfenden van de SchM&r
als tweede klamp wordt beschreven:

40
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Genaamt de ZOEX beginnende ten Oosten aan de Velthoven, voor de huizinge van de
Heer Jozephus Verbunt, tegen over het Goirkens-strautje, van dam, &or het Spoor of Weg
over de Velthoven,de Log, en den Noordhoek tot a m de huizinge de mnde Schouw: Van
dam ten Zuiden, door het Spoor of Akkerweg, &t van de nmde Schouw, loopt door de
Schd. tot aun het Hugehis aan den steenen Paal &b
van
y
dam ten Westen, door het
AkkerspooT over de Leenhouwers, tot voor de Waterhoef in de Sfraat aldaar:En van dam
ten Noorden &or de spaat over het b a u d end tot wedemin by de huizinge van de Heer
Verbunt,duar men als hier voor begonnen is...
kunnen we afleiden dat De Zooi (klamp) zich eerder ktwat zuidelijker heeft uitgestrelct,
tot aan de huidige Elzenstraat-Boomstraat, en vanaf het HageIkncis 12451 de oude
Willeinsdijck I719 I volgde.
373. BOOGH VELDT, HET
- nog een stuk land genaamd t Hoogh Veldt, p t ca. 3h lopensaet, gelegen te Tilburg bp C o d r t in
het h e r [GAT R
2
9
4
:
w(154711

De betekenis van dit toponiem is simpelweg: het hoogelegen veld.
374. BOOLEINDE, DIE
Ook geschreven als Hoollijnde.
- huis in die Heijdsijde bij die Hooleinde aan de gemeijnt [GAT R2865OP (l539)J
- weiland aan die Hoollijnde [GAT R288:49 (l541);R294:25@ (154711
- Gheridt Cornelis Coolen sijn Morhooft worde stede aende Hoollijnde [GAT, Van V i e t 741 fol. 19f

(160111

In de Oisterwijkse protocollen vermeld als:
- aende hool lijnde [OP R283:249 (l582)]

De naam is een afgeleide van hol, waarbij de -00- het resultaat is van rekking in open
lettergreep, en van leind of Zijnd; hij duidt ofwel op een holle lindeboom, staande in de
buurt van het Hoelven 13341, wat onwaarscbijdijk is, ofwel op een waterlaat.
Ogenschijnlijk was dit hele gebied duidelijk lager gelegen (hool) en ontleende tevens
het Goet ferLijnde l2l5I, dat hier gelegen was,zijn naam aan dit gebied.
375. HOOLLWNDE, DIE
(Zie: Die Hooleinde 1374 I.)
376. HOOLVEN, DAT
(Zie: Dat Hoelven 1334 I.)
377. HOPHOF, DE
- akker aan de Commemtraet, aan 3 zijden begrensd door een straat [GAT R2Kk549 (l536)]

De naam van deze akker spreekt voor zich, het was een hof waar men hop verbouwde
voor de bereiding van het bier dat men dronk in plaats van water, dat vaak van slechte
baliteit was; door de toevoeging van hop werd de houdbaarheid van het bier vergroot.
De Hophof was gelegen ten zuiden van de huidige Waterzuivering Oost.
378. HORENVOERT, DIE
[Spreek uit: Horenvoort; ook geschreven als: Horevoert, Horevoirt]
De naam Horevoert is mogelijk &om& van hurwa- (n), fruil' gW,511); Horevoert
betekent dan m veel als vuik of mo&iige voorde.
298

- die hoervoert [GAT R261:9v"(UOS)]
- Horevoert [GAT R2624Of (Islo)]
- huis aldaar aan de gemeijnt [GAT R279:6f (153111
- land opten Horevoert naast bezit van Baseldonck [GAT R279.W (153111
- een stuk e-rf gelegen tot land in die HorevOea [GAT R2R1W (1531)l
- een stuk erf in mi& en heide gelegen tot land in die Horevoert [GAT R279:lW (1531)]
- een stuk land gelegen in die Horevoert [GAT R279:19v'-2Of (1531)l
- een stuk erf in weiland genaamd die Heijvels Weije gelegen in die Horevoea [GAT R279:lW-UltB
(153111
- een stuk erf gelegen tot weiland genaamd die Heijveld Weije gelegen in die Horevoert [GAT R279:W
(153111
- een stuk land gelegen in die Horevoert [GAT R279:2Of-W (l531)]
- elk zijn deel in huh, hof en erf daar aanliggende en daartoe behorende gelegen in die Horevoert [GAT
R2RW (153111
- huis op de Horemert tussen 2 straten [GAT R28026f (1532)]
- land in die H o r e m r t aan de gemeijnt [GAT R281:2&"-27r" (1533)]
- weiland daar aan de gemeijnt [GAT R281:279 (1533)]
- huh in de H o r e m r t [GAT R28k27f -27#',27#'-28f
(1533)]
- land in de Horenvoert [GAT R281:36f (1533)]
- land en heide in de Horevoert aan het Goet ter Lijnden [GAT R28249r" (1591
- huis op die Horevoert [GAT R283:33v" (153611
- erf in die H o r e m r t aan de gemeijnt [GAT R284:hp (153711
- heideveld aan die Horevoert [GAT R284:W (1537)]
- huis en grond in die H o m i r t [GAT R284:32P (l537)]
- land in die H o m i r t [GAT R284:33f (1537)]
- huis op die Horevoert aan Dou Lijndt en de gemeijnt [GAT R28&52P-53f (1537)]
- huis op die Horevuert [GAT R28752P-53f (l540)l
- huis opte Horevoert [GAT R28261VO (W)]
- land in die Horevoert [GAT R288:28vO (Wl)]
- huis en grond op die Horevoert [GAT R289l3f (W2)]
- huis en land op die Horevoert [GAT R289:26f-26vD (W2)]
- huis en land op die Horevoert aan de gemeijnt genaamd de Horevoert [GAT R292:W (WS)]
- huis op die Hommert [GAT R292:W (WS)]
- huis en grond op die Horevoert [GAT R292:36f-36vo (W5)]
- huis in de Heijdsijde aan die Horevoert [GAT R292:Sf'-8.5@ (WS)]
- huis aan die Horevoert [GAT R2935W (1546)]
- land aan die Horevoert [GAT R294:37P (W7)]
- huis, hof, schop met grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende gelegen in de parochie van
Tilburg ter plaatse genaamd aan die Horevoert aan waterlaat en gemeijnt [GAT R2951OP (W9)]
- huis, hof, schuur met grond en toebehoren en uit de erfenis daaraan liggende groot ca. 18 lopensaet
gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Horevoert [GAT R2954Of4O-P (W9)l
- huis en land aan die Horevoert [GAT R29541$3.4210 (U49)]
- huis aan die H o m i r t [GAT R295:43f 4hp (WS)]
- huis op die Horevoert aan de gemeijnt [GAT R29550d'-Slf (W9)]
- goederen op die Horevoert [GAT R29630P-3lP (ISSO)]
- huis, hof, schuur groot ca. 8 lopensaet ter plaatse genaamd op die Horevoert [GAT R297A8r" (USl)]
- zekere onderpanden gelegen op die H o m i r t [GAT R297:22f-22P (USl)]
- huis, hof, schuur met grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende groot ca. 16M lopensaet en 6
roeden aan die Horevoert [GAT R2n46vO47f (1552)]
- hub, hof, schuur en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende ter plaatse genaamd op die Horevoert
en 3 percelen land, het ene genaamd de Heijveltsacker, het andere genaamd de Rmde Acker en het
derde genaamd het Halff Mudsaet en nog een stuk weiland met een heiveldje daar achter aan liggende,
de gehele stukken en percelen van erven voornoemd ca. 21 lopensaet land groot en gelegen in de pmbie
en plaats voors. [GAT R2W47f -47V" (1552)l
- hub, hof met de grond en toebehoren en de erfenk daaraan liggende ter plaatse genaamd op die
H o r e ~ ~ e[GAT
r t R297:72f'-73f (1552)]
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-

stuk erf in heide en weide liggende ter plaatse genaamd op die Horevoert, waar een gemeijne waterlaet

met een hoekje tussen door loopt [GAT R2W:73r"-73v" (U52)]
hub, hof, schuur aen die Horewirt bij het Goerke [GAT R3oO:W (15591
- Jan Ghoijaerdt adriaen pessen heeft dlopenst vanden worhmffde der erffve bij hem van de erffgenamen
Jan Jan claw Stevens aenden horenmirt gecocht [GAT, Van V i e t 741 fol. 23r" (160911
- het stuck saylandts vier loopenmet vijff royen ende vierendeels rays ter plaetschen geheyten aende
hoevoerdt aldaer [GAT R347:256V"-257v"(160911
- een stuck saylandts twee loopensaet twintig royen ende een dordendalf roys ter plaetsehen gehepn
hooremrdt [GAT R347:257#',258r" (160911

-

De naam is zeer oud en wordt al genoemd in de Oisterwijkse protocollen:
- erf in een stede gheheiten die horevoert [OP Rl437? (1418)]
- aen die horanoert [OP Rl4364P (142O);Rl438OP (142111
- moer in die Horevoert [OP R143:83r0 (1421)l
- erfenis die horemert [OP Rl4398v" (142111
- moenreld in die Horevoert [OP Rl44:6+',8r", (1422)l
- in land die horevoert (aldaer moer uutsteken) [OP Rl4362r" (142211
- w e e int Ven aen die Horevoert [OP Rl44:Gr"(142211
- hereditas Mechteld van Heyst aen die horevoert [OP RlM91f (1423)l
- den ronden acker aen die horevoert [OP RlM.9lf (1423)l
- den langen acker aen die horemert [OP Rl44:9lf (1423)l
- weide in een stede geheyten dat Ven aen die horevoert [OP Rl455P (1426)l
- land aen die horevoert [OP Rl&23v" (142911
- huus in Velthoven aen die horevoert [OP Rl46:35r" (142911
- hof in een goede geheyten ter Lijnden tusschen die Stochasselt en die Horevoert al om en om in der
gemeynte [OP Rl&36f (142911
- land aen die horevoert [OP Rl47:14 (1430)]
- erfenis die weyde aen die horevoert [OP R l 4 T w (1430)]
- aen die horemert den langenacker, den ronden acker en hoedtensbrake [OP Rl&%@
(143311
- heijdevelt aen die horevoert [OP Rl49W (143511
- aen die horenvoert in den Vorsten acker [OP RlS24W (144011
- aen die h o r e m r t in Wysscaertshoeve dat langhvenneken [OP RlS27Of (144011
- aen die h o w erf dat ghemeyntken [OP WS5f (1445)]
- aen die hoerevoert in een stede geheijten Hoedtensbmeck [OP W55P (1445)]
- in die horevoert [OP RlS72v" (1445)]
- op die horeMert [OP Rl61:W (145311
- hoeve die h o e m e r t [OP RU1s:lP (UOO)]
- aen die hoerevoert [OP R225:21@ (E2111
- aen die Horevoert aen een strate die HorevOea [OP R243:W (1539)l

Bij de naam 'horevoert' dienen wij onderscheid te maken tussen de horevoett in engere
zin, waarmee de voorde door de Soeij ~372~-Zwtuf1i'jt17401 in de Hoefstraat is
bedoeld, en de ruimere betekenis. In dit laatste geval is de M~III
de aanduiding van het
even ten noorden en noordoosten van de waterlaat gelegen akkergebied en 'gemeijnt',
dat gelegen was tussen de in het Register van de waterleidingen in de gerneente Rlbug
van 1877 en 1879 vermelde waterloop no. 6 (Soeij-Zwartrijt) en waterloop no. 34
(Benedenste Brug), die langs de Wittebollestraat en het Stockhasseltsche fiikpad liep
om vervolgens noordwaarts het Lijnsheike te passeren en uiteindelijk verder
stroomahaarts tussen de Quirijnstokstraat en de Zwaluwsestraat de Houtstraat te
M e n . Ditzelfde gebied wordt in de VerdeZing splitsing en berekening van de Renden
uit 1778 aangeduidt met de benaming De WaterZaten.

De Horevoert lag dus even ten oosten van de Oude Lind, als 'gemeijnt'. Derhalve
kloppen de aanduidingen Dou Lijndt [GAT IU&k52~~0-53r]en het Goet ter Lijnden [GAT
R28249Pl (westelijke begenzing) en BaseZdonck [GAT R279:Apl (zuidwestelijke
begenzing):"
De Horevoert wordt in de protocollen tussen 1530 en 1550 soms genoemd onder de
Velthmen I673 I, echter vaker onder de Hejdkijde I274 I.
379. HORJlVOERTSCHE ACKEREN,DIE
- gronden in die HorevoertscheAcker [GAT R280:55V",56P (153211
- land en heide in die Heijdsijde in die Horevoerts Ackeren [GAT R 2 8 2 5 9 P M (15391
- land in die Horenwxrtsche Acker [GAT R284:26vo (153711
- land en heide in die Heijdsijde in die Horevoerts Ackeren [GAT R285:36rO (153811
- land in die Horevoertsche Ackeren [GAT R293zWP (W)]
- stuk erf in land en heide liggende ter plaatse genaamd die Heijdsijde in die Horevoerts Ackeren [GAT
R2965OP-SOPJ9f (155111
- stuk land ca. 3%lopensaet en 1 roede groot ter plaatse genaamd in die Horevoertsehe ackeren en een
stuk land genaamd de Niieuwen Acker, groot ca. 2% lopensaet en 4 d e n ter plaatse won. [GAT
R297:72r"-73P (155211
- stuk land genaamd de &nde Acker groot ca 3 lopensaet en 9 roeden in de HorevoeasChe ackeren aan
een steeg [GAT R297:73P-73@ (l552)] '

Deze akkers waren gelegen in of aan de Horevoert 1378I.

380. HOUTLAER, HET
De naam Houtlaer is een samenstelling van hout (mnl. hout, holt, 'boom, bos', en Zaar
(germ. hkeri- (n), 'bosachtig, moerassig terrein').
beemd genaamd dat Bloock aan het Houtlaer [GAT R2794v0-5V",48f-48vo (1531);R28&4v0 (153211
beemd in het Houtlaer aan de Nuwelijnschendijck [GAT R288:52p-53f' (l54l);R28923r" (l542)I
beemd aan het Houtlaer {GAT R290:1M?;17ra (l543)]
beemd op het Houtlaer [GAT R2935W' (W)]
beemd in het Houtlaer [GAT R294:8P (l547)]
beemd in het Houtlaer op de Nuwelijnsche Dijck [GAT R294:BP (15431
een vierde part in een parceel mo heij als beemden, groot int geheel8 Loop: gelegen aent Hout h e r
alhier [GAT R5u):14Of (1706)]
- de helft in een parceel heijbodem groot int geheel ses Lf" ter plaetse aent Houtlaer [GATR525:108P

-

(173111

- een parceel so0 bleckelingvelt als uijtgesteecken putten groot samen vier L'" ter plaetse int broeek
genaemt het Houtlaer, west de Lantscheijdinge [GAT R526:176v" (173611
- een p e e l uijtgesteeckenbleckeling velt p t 1%
Lt gelegen int Houtlaer, west de Lantscheijdinge [GAT
R529:lW (174611

Dit toponiem wordt reeds vermeld in de Bossche protocollen:
- Westilborch, dat Houtlaer bij dat Broec van Huesden P P Rl187:273@ (141111
en Oisterwijkse protocollen als:
- beempt bi dat Houtlaer aen den Dijcke van Nuwelijnd, die toe hoert de Here van Tongerloe [OP
Rl433l#' (141911
- beempt aent Houtlaer aen Dalem [OP Rl48.4P (143311
- beempt in die Bleeck opt Houtlaer aenden Nuwelijnschen Dijck [OP Rl496rO (143511

41 Khoster is op de kadasterkaart van 1832 de naam voor het gebied dat thans wordt omsloten door
Goiiestraat, Julianapark, Hoefstraat en Korte Hoefstraat. Waamm deze naam aan dit gebied is
gegeven, is onbekend; mor z m r bekend heeft ter plaatse nimmer een klooster gestaan. In de 16e eeuw
echter b a t het Convent vanden Baseldonck in 's-Hertogenbwh aan het Goer?reeen heiveld Wellicht
ontleent het gebied hieraan zijn naam.
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Het Houtlaer lag in Klein-Tilburg. De Nwelijnse Dijck [ 522 1 is de huidige Nieuwe Lijn
aldaar, maar liep vroeger verder naar het noorden door. Klein-Tilburg heette destijds
(16e eeuw) Hulten 13%I, dat afkomstig is van holten en dat nedaetting in het bos
betekent.

381. HOVEL, DIE
(ZcDie H w e l [346 I.)
382. HOVELBOCBrl3EN, DAT
- akker aan de Cruijsstraet [GAT R286:SP (153911
- Item habet investitus decimam in manso sw,hoc est in de Huevelbocht by de Cruysstraet. Item inden
Moerenberch [AAT bundel Tiiburg I, no. 3 (ISOZ)]
- Item habet investus decimam in manso suo hoc est in de Boeht by de Cruysstraet. Item in den
Moerenborch. Item noch in de Streep. Item noch drie lopensaet in den h n a c k e r [ApT bundel Tilburg
I, no. 3 (W27)]
- Accepit Michael Alen in arrendam decimam meam in cultura et in Huevelbocht ad stutum octo annorum
et solvit singulis annis duos modios siliginis [AAT bundel Tiiburg I, no. 3 ( W S ) ]
- Item habet agrum dictum die Hovelbocht continentem XW lopensaet siliginis Regenoten oost Cleijs
Piers, nmrt D. Hanricus Blanckaert, west communis platea [AAT bundel Tilburg I, no. 6,l (WS)]
- Item habebat wlgo de Hovelbocht quem solebat elocare pro 8 modiis siiiginis [AAT bundel Tiiburg III,
no. 327,blz. 136 (1621)l

Bij een opsomming van de goederen van de investiet van Tilburg (ista sunt bona
cuZturae) uit 1541treffen we onder meer aan:

In primis de Hovelbocht
XVlII lopensaet
Item in Lovenacker
111 lopensaet
Item in den Herstal
111 lopensaet
Item den Moerenborch
VII lopensaet
Item den redelken tegen Gijb. Segem
IT lopensaet
De hovelbocht behoorde dus tot de goederen (agn’ et tewe pastoris Tilburgensis sub
cultura inquilini pastoram) van Tongerlo ten gebruike van de pastoor (persoon) van
Tilbwg
- den hovelbocht aende Cruijsstraet met holen en grachten gmot 18 loopensaet [AAT bundel Tilburg III,
no. 327,blz 137 (1621)l

Een bocht is een uit heide ontgomen en rondom omheind perceel, meestal en
oorspronkelijk een met een staketsel omheinde ruimte voor het vee. Als akkernaam
duidt het op een met heggen of houtwallen omsloten akker. De Cruijsstraet is de
huidige Heuvelring-Piusstraat of Lovensestraat-Enschotsestraat, waarbij de laatste
plaats de voorkeur geniet. De Hovelbocht lag dan ten noordoosten van de Heuvel en
komt deels overeen met het huidige Twoliterrein, deels met het thans ten noorden van
de spoorlijn Tilburg-’s-Hertogenbosch/Eindhoven gelegen Loven. Dit gebied werd
doorsneden door een tweetal water1open4’, wat weer overeenkomt met de mededeling
in de laatste vermelding uit 1621. De havelbocht lag waarschijnlijk ter hoogte van het
huidige Rozenplein.
Zie ook De Hoevelbocht acker I347[ .

42 Putten, R van, Gwhgie en hydrologic van TiIbq, blz 22 (waterloop nr. 16) en blz 23 (waterloop nr.

17) (onuitgegewn manuscript).
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383. HOVELS WEECHJ3EyDAT
- land en weide in die Schijve op de Hoghe Zo tussen de Hoevenschewech en het Hovels Weechke [GAT
R282W-74P (154O);R28&5rO (Wl)]

Dit moet de Ehnstraat, verder de Fabriekstraat, zijn, ook HoeveZsfraetlce 1348)
genoemd.
384. HOVELSTRAETyDIE

-

heideveld van 3 lopemaet after die Hovelstraet, dat Kerckven bij de Heilige Geest van den Bosch [GAT
R285:16vO (153811

Dit moet de Pimstraat zija

385. HOVELSTRAETKEyDAT
(Zie: Dat HoeveZsfraetlce I3481 .)
386. HUBE"DTy DAT
(Ziie: Dat HuijbenZundt 1390I.)
387. HUCELENSCHE GEMEIJNT, DIE
De naam is terug te voeren op hug&- (m), 'heuvel', en huimu- (n), 'woning' en
betekent mveel als woning bij een heuvel.
- beemd genaamd de Strijthorst gelegen aan die Hucelensche Gemeijnt achter Wouter van Haren aan de
Leije en het Godshuisvan de Carthuijsers van Vucht [GATR284:27f-28f (15391

Hucelen is het huidige bij Berhl-Ehschot behorende gehucht Heukelom.

387a. HUFFELEN, DIE
Deze naam is mogelijk te verklaren uit mnl. hlive, uit een idg. *pp-, %&en', met een
verkleinwoord hugeZen, een bijvorm van hove4 heuvel, en duidt op oneffenheden in het
terreia
- akker aan de PelgEomswech aan de Z d j t [GATR2937P-7@ (l546)J

Deze akker moet ongeveer gelegen hebben op de plaats waar de PeZgromswech 1551I
en de Z w m j t 17401 elkaar kruisea

388. EUIJBEN ACKER,DE
De akker is vernoemd naar Huijb, roepnaam van Huijbrecht.
- akker aan die Lwensche ackeren [GATR2.8354~'' (153611

389. HUUBENACKER, DIE
- land aan het einde van het Creijemn aan die Postelschestraet [GATR28263rO (WO);R290:50p (W3)]
- land in die Heijdsijde aan die Postelstmet [GATR2!4297P (WS)]

Zie opmerking bij 13881 met betrekking tot de naam.
Dit stuk land lag aan de PosteZschestraet I564 I, en we1 aan de westzijde daarvan.

390. HUIJBE"DTy DAT
Ook Dat HUbenlandt.
- land genaamd Huijbenlandt m die Schijve. bij Wiem Pijlijsers [GATR285:Ud' (153811
- Hubenlandt in die Schijve naast Henrick Pijlijsers [GATR2%34?-35?
(W3)]

Uit bovenstaande kunnen we opmaken dat het Huijbenlandt in de buurt van de
PijZijserhoeve I340I gelegen moet hebben.
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391. HUIJSACKEX, DIE
- land in Oerl aan de Kerckwwh [GAT ~ 1 O (1532);R2824P4@,1os
P
blad bij 3OP (15331
In de Oisterwijkse protocollen vermeld als:
- den Huijsacker t'Oerl Tijlbmh [OP RW:W (1444)l

Deze akker moet gelegen hebben aan de Broekhovenseweg, ten zuiden van de
Groenstraat. De naam duidt aan dat het om een kleine akker bij een huis of woning

ging.
392. HULTEN

-

Holten bij die beerghelen [GAT R262:34@ (1510)]
Hulten in de parochie van Tdburg [GAT R2Q24f-244' (1545)]
huh, hof met grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende gmot ca 8 lopensaet gelegen in de
parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Hulten op Bergelen [GAT R295:55@-56f (l549)]
- aan Maesdijck in Hulten [GAT R295:los blad bij 6 1 f (1549)]
- huh, hof, schuur, schaapskooi met grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende groot ca. 16
lopensaet aan elkaar gelegen in de parochie van Tiiorg ter plaatse genaamd Holten, de gemeijnt van
Tilborg noonkwTs, mtwaarts en zuidwaarts, die Holtensche ackeren waar de landscheiding van het
land van Breda met Tilborg tussen beide ligt westwaarts [GAT R2934f-34V"(tSSl)]
- huis, hof,schuur en grond ter plaatse genaamd Holten te Bergelen [GAT R297:45P-45@ (1552)l
- huis, hof en grond en erfenis ter plaatse genaamd Hulten op de Bergelen [GAT R2965vD66ra (1552)]

Ook in de Oisterwijkse protocollen reeds vermeld:
-

Hubwhtsbeempt in dat tilborchschen broeck tegen holten over [OP Rl459f (1426)]
die Tyibmhe heyninghe ter stede geheijten te Holten bij tveken [OP Rk52P (144011
ter stede geheiten Holten [OP Rl5215$' (144011
enen beempt van Holten (ten westen van de bloetbeempde en Haghaertsbeempt [OP R1553f (144511
Haghaertsbeempt int broeck tusschen T i b m h en Holten [OP R15625P (1446)]
ter stede geheyten Hoelten aen die Hoeltensackeren [OP Rl60:17P (1452)]

Hulten is hier niet het huidige kerkdorp Hulten, maar de buurtschap Klein-Tiiurg,
behorende tot de gemeente Tilburg. De Maesdijck 14781 (nu Bredaseweg) boog bij de
brug over de Donge niet naar het westnoordwesten af, maar liep rechtdoor over wat
later Diepe~traat~~
heette en h a m uit in Klein-Tilburg. De naam is afkomstig van de 3e
nv mv. van holt, %os' en betekent nedemlting in het bos (zie HE'B, lemma Hulten).
393. HULTENS KOEJJWEIJEN, DIE

- beemd in die Bloetbeempden tussen die Leije en die Hultens Koeijweijen [GAT R279:4?-5@ (153111
- beemd genaamd die Blooten Beempd, gelegen in die Blootbeempden tussen die Leije en de Hultens
Roeijwejen [GAT R279:48P(1531)]
- beemd te Maesdijck tussen die Leije en de Hultensche Coeijweijen [GAT R285:lf (153811

De Hultens Koeijweijen lagen ten miden van de Bredaseweg, ten westen van de
Blootbeernden 1421. Hoogstwaarschijdijk identiek met de Hultensche weijkns uit de
volgende vermel+
- een parcel turfveld 8 lopensen ter plaatse genaamd het Gilzes Broek mid de Hultensche Weijkens en
noord een karweg [GAT R494:W-l2v" (180511

394. IIULTENSCEIE FIEIJVELDEN, DIE
- beemd in die Blommerts tussen de landscheiding en de Hultensche Heijvelden [GAT R28k25f (153311
- een beemd aan Maesdijck tussen de Leije en de Hultemhe Heijvelden [GAT R2825P (1535)]

De Hultensche Heijvelden lagen gezien de eerste vermelding evenals de HuZtem
Roeijweijen 1393 I ten zuiden van de huidige Bredaseweg, tussen kij en Landscheiding.
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I I.

Zie ook de voetnoot bij lemma 15

Niettemin is de veronderstelling gerechtvaardigd dat dit toponiem identiek is aan de
door Zijnen (1760) vermelde De HuZfenscheHeide, die zich bij hem uitstrekte aan beide
zijden van de Weg vun Breh nu l'ilbolg, de huidige Bredaseweg, waarbij de zuidelijke
begenzing vermoedelijk gevormd werd door de Gilzerbaan en de noordelijke door de
Langen Dyk, en van de Leije I461I tot aan de oude Wmande.

395. HUNENBRAECK, DIE
De betekenis van dit toponiem is waarschijdijk 'braak van PN HUO' ("W, 523).
- land gemamd Hunenbraeck in die Velthmn [GAT R 2 ~ 4 O f ' , 4 W ' , ~ 4 l f,4lr" (#31)]
De Hunenbraeck kan dezelfde zijn als Die Hoenkens Brpck 1335I , maar is niettemin
een ander stuk grond dan deze, hetgeen doet vermoeden dat de Hunenbraeck of
Hoenkens Braeck aanvankeli. een groter bezit is geweest dat later is .opgedeeld?
Braak duidt in elk geval op een wisselslagstelsel, (&e-, zes- of negenslagstelsel),
hetgeen aangeeft dat het een zeer oude naam kan zijn, maar tevens' dat de akker
d e n l i j k geweest moet zijn, aangezien tweederde van de akker gedurende een zekere
periode onbebouwd moest liggen.

De Max& aan het begin van &ze eeuw. Rechts het Swart Peert', daterend uit het begin
van de 17e eeuw.

44 De schrijfwijzen met -ot-/-u(e)worden in de Tilburgse protoeollen, ook Vcicjr de 17e eeuw, veelvuldig
door elkaar gebruikt, Vgt. Roetschenacker/Ruetschenacker.
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I
396. UKENS ACB;ER, DE
- land van 11 lopensaet genaamd Ukem acker

in die Heijdsijde [GAT R286:6W (1539);R22%4P

(Wl);R29O:lW (W3)]

IJke is een verkleiiwoord van de persoonsnaam Ida. Ligging in de Heijdsijde ten oosten
van de Rugdijck I597 1.

J
397. JACOPS HOEXKEN, DAT
beemd zo genaamd in die Sporct aan die Leije [GAT R286A4p (U39)]
de helft van een stuk beemd onbedeeld gelegen ter plaatse genaamd Jacops Hoecxken tussen de
landscheiding van het land van Breda en Tilburg een einde, die Leije ander einde [GAT R296.=LI"-249
(355011

een parceelken beemden een loopensaet ter plaetse genaempt jambs hoemke, streckende metten eenen
eijnde aende lantscheijdinge ende metten anderen eijnde aende Langendijck daer de Lege tusschen
beijde loopt [GAT R365:156 (165711
Ende noeh de helfte gemeen ende onbedeelt in een parceel beemden en uijtgesteken putten gelegen
ontrent Jacobs Heeck genaemt het oortien aldaer oost en mijt de Lantscheijdingh {GAT R471:174f1759 (1719)l
een perceel moer en uitgestoken putten in Jacobs Hoek [GAT, Recht. Archief, R97, ongefol., blz. 89
(173611
een pgl.ceel turfveld groot drie loopensaten ter plaatse genaamd Jacobs Hoek, zuijd den Landscheiding
en n d de Leij [GAT R490:25~-29v(179211
parceel turfveld groot drie en een halff loopn ter plaatze aldaar genaamd Jambshoek mijd de
Landscheiding en n d de Leij [GAT R493A39P (l802)]
Item een pareeel uitgesteken putten groot drie Lopensen ofte &a in Jakobshoek, mid de Landscheiding
en noord den Langendijk [GAT R444:27f (180511

Deze beemd ligt op kadasterkaart F4 van 1832 als Jacobs Hoek boven de Erf Buender
11791, ten zuiden van de Langendijk en de &de Nieuwe Velden, tot a m de
samenvloeiing van de Landscheidkg met de Donge. De betekenis van de naam moge
duidelijk zijn: het hoekje van PN of GN Jacob(@. Kadastraal1832: sectie F 865-930.
398. JAN VAN BOERDEN STUCXKE, HET
- een stuk land genaamd Jan van Boerden Stumke gelegen

te Tilburg in Oerle [GAT R292:38r"-3W

(~511

Dit stuk land lag vermoedelijk in de richting van CorveZ A c k r
Oerlesestraat.

lull, zuidelijk van de

399. JANNEN ACKEX, DIE

- in Corvel ackeren [GAT Rzs26W-63f'(1535)]

400. JANS W E T VAN DORDRECHT

- Jans goet van dordrecht [OP Rl66:28I" (145811

Betekenk grondbezit (goet) van Jan van Dordrecbt. Vermoedelijk is hij identiek aan
Johannes van Dordrecht, echtgenoot van Elsbene (t v66r 1406), dochter van Jan Bac
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en Elysabeth van Wijfliet? Waar dit goed gelegen was, is niet duidelijk.

401. JOWS HEIJNINGEN, DIE

- een stuk land genaamd Jorijs Heijniagen met een weg daartoe dienende en behorende gelegen in de
parochie van Tilburg in die Heijningen [GAT R29959p-6hp (W9)]

Het is jammer dat niet nader is opgegeven om w e b Heijningen het hier gaat. Wet
meest voor de hand liggende is de Hktjningen 1295,2961 aan de Katsbogte.

402. JuETgE HUWBEN WEIJKE

- een stukje erf in we& liggende genaamd Juetke Huijben Weijke gelegen in de p h i e van T i u r g tot
Corvel aan die Rosmoelen tussen erfenis van Mathijs Jan van Gorp een zijde yoor aan die gemeijnt die
Juijpt een einde [GAT R29559P-60P (W9)]

Juetke is het diminutief van Juet, roepnaam voor Jutta. De betekenis is dan: stukje
w e h d van Jutta de dochter van Huijbrecht of Jutta de VTOUW van Huijben. Het betreft
hier waarschijdijk Jutta pynclreleers, de vrouw van Gerit Huben, zoon van Hubertus
Back en Margaretha de Bye van Goerle. Zij leefde in de 2' helft van de 14e en het 1'
h a r t van de f i e eeuw.
Dit is de enige keer dat de naam van de Rosmoelen in Corvel valt. Waar deze precies
gelegen heeft, is daarom onduidelijk. Het is zeker niet de voorganger van de windmolen
aldaar, daar deze in de Schijf lag. Bovendien kuMen ongetwijfeld meerdere boeren een
rosmolen in hun schuren gehad hebben.

403. JWP",DIE
Joop, ook 'jopenboom, jeupen-, joepen- en jeepenboom' (Cnztuegus monogyna,
Crataegus mycantha) (zie NEW). Dit is de meidoornboom. De 4- van Juijpt is bet
oude germaanse collectiefsuflix -ithi-. De betekenis van Juijpt is dus: plauts w w veel
meidbomsbuiken groei(d)en.
-

-

-

-

-

-

juijpt [GAT R261:14@ (UW)]
sekere onderpanden ghelegen inde prochien van tilborch over die Juijpt [GAT R271:54f (152111
die juijpt [GAT R278:52f (153011
huis in Oerle aan die Juijpt [GAT R2T9:los blad 36f,4" (1531)]
weiland in die Juijpt [GAT R280:lw,28vo
(153211
huis in die Juijpt bij de Molenstraet [GAT R280:49f' (l532)l
huis in die Juijpt [GAT R2826f4@ (153.91
huis aan die Corvelsche Moelen tussen de Molenstraet en die Juijpt [GAT --3ld'
(15391
huis aan die Corvelsche Moelen tussen Molenstraet en de gemeijnt genaamd die Juijpt [GAT W.60f
(1537);R286:7-f'-8r'' (l539)l
huis in die Juijpt bij die Corvelsche Moelen tussen de Molenstraet en een gemeijnt genaamd die Juijpt
[GAT R286:8f-W' (153911
huis tussen Corvel en Oerle, aan die Juijpt, aan 3 zijden omsloten door straten [GAT R286:lW (l539)]
huis in Oerl aan die Juijpt aan 3 zijden gemeijnt [GAT R286:Bf' (153911
huis in die Juijpt tussen Molenstraet en gemeijnt [GAT R28fk41@-42P (153911
huis op die Hoecht in die Juijpt aan 2 zijden gemeijnt die Juijpt [GAT R2879f (WO)]
huis aan die Juijpt bij de Heerbaen [GAT R287:45@ (WO)]
weiland 3 stuks weidevelden aaneengelegen gmot samen 6 lopensaet gelegen in de parochie WOE.aan
die Juijpt tussen erfenis van Wouter Gherit Zibben, waar een waterlaat tussen loopt een zijde, die
Kerckstraet d e r zijde [GAT R288:38f (Wl)]
huis in Oerl aan die Juijpt [GAT R28924P,24p (W2)]
huis in Oerl aan die Juijpt ab boven [GAT R289:4ZP42? (WZ)]

-

-

-

-

-

-

-

huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende gelegen in de parochie van Tiburg
ter plaatse genaamd die Juijpt [GAT R28949r" (154211
een stuk land p t ca. 2 lopensaet en 21 roeden gelegen in de parochie van T
i
l
b
u
r
g ter plaatse genaamd
die Juijpt [GAT R289:4*49 (W2)]
huis en weiland in die Juijpt [GAT R28949v"(W2)]
land in Oerl aan die Juijpt aan de gemeijnt van die naam [GAT R29kl2P-W' (W)]
weiland genaamd het Heijveld in Oerle aan de gemeijnt die Juijpt [GAT
R292:38P-39I",39P-39PflOP-40vD (WS)]
(WS)]
huis in die Juijpt [GAT R2%0f'-Sp
weiland aan de gemeijnt die Juijpt [GAT R292:7OP (154511
huis in Oerle aan die Juijpt [GAT R294Sp (E431
welland in Oerle aan die Juijpt fGAT RZW51v'' (W9)]
weiland genaamd Juetke Huijben Wei]@ te Corvel aan die Rosmoelen bij de Juijpt [GAT R295:59fdOp
(~911
stuk erf tot weide liggende aen die Juijpt [GAT R296:4.Lp-4vo
(1550)]
eerst een stuck e& geheten de Schwhvijde, gmod ses Loopc met een hijvelt van 20 Loopz: daar aan
leggende, de Kerk en Kerweg van Tilborg van de mors: Erve eertijts toegelaten, Oostw. Jan Beeris van
Oerle hijvelt, Westw. Jeronimus Rutger van Hoijlten en Bartholomeus Tonis& noorden strekkende
Zuijdw. op W&m van Broe!&uijse hijveld en met eenen moeras tot den wegh toe van de Juijpt [ARA
'~Gravenhage,Nassau domeinarchief, Inv. Hingman 1157 fol. 18 (U??)]
Jan Beeris van oerle ontf: naar gaande de Ordomantie en placate des Konings, de helfft van een stuk
Erffs, onder Biesveld, en Bremweijen, negen lopenmet, onder zaaijland, twee loopz. onder hijvelt,
Conijnsholen en Vennen ViiWhien loopz g e n d zijnde daar aff d'ander helfft uijt den leenhove van
Boxel ter Leen is rurende, bij en aan malcanderen Leggende tussen t'hijvelt Barthout Bacx cum suis, en
Erve Jercmimus Rutgers van Houte oostw. de gemeene straat nwrdw. streckende n-lijd en westw met
eenen moeras, tot den veerwegh toe, vander Juijpt toe, en nog een stuck Zaaijlands van ses Loopz aver
dandre zijde van de straate in de schijve aldaar gelegen op den 8 judj 1570 die hier en seqmwverldaard
staan [ARA's-Gravenhage, Nassau domeinarchief, Inv. Hingman 1157 fol. 1(1570)]
aen de juijpt bij dat goet van der Rijdt [GAT R31839P (lS73)]
ter plaetse Corvel aen die Juijpt bij t goet vander Rijdt [GAT R325:p (1579)l
Claes hureijs Janssoon voor twee lopenst aende Juijpt [GAT, Van V i i e t 741 fol. lOv" (15!28)]
dlopensaet aende Juijpt voor derJTenisseAleijdt mr Jan Berijs [GAT, Van VisvIiet 741 fol. 119 (laOl)]
leengoed achter de kerck aan de Juijpt [GAT R3502041?(161911

Vermeldingen Oisterwijkse protocollex

- aen die Juupstraet in den heertgam van Corvel [OP Rl4?2!if' (1430)]
- weyde tfen aen die Juupt [OP Rl4~3.517' (1430)l
- huis aen die Juupt Corvel [OP Rl524Sf' (144011
- aen die Juupt aen die gemeynt die Juupt Corvel [OP R154:39v" (1444)l
- lant aen die duupt Corvel [OP RlS9:17P (145111
- Moldant Carve1aen die Juupt [OP lU6k28v" (1453)]

De Juijpt rnoet gelegen hebben ten oosten van de huidige Korvelseweg en het
Korvelpleh, ten noorden van de Oerlesestraat, ten d e n van de Nieuwstraat tot aan
de Hoecht 1322I. De huidige Trouwlaan en Veestraat liepen erdoorheen. De bemerking
p m n d aan 3 saaten [GAT R286:18Jo1 kan betekenen (huidige) Nieuwstraat-Hesperenstraat-Trouwlaan, maar ook Oerlesestraat-Trauwlaan-Veestraat. In elk geval lagen
daar (ten noorden van de Oerlesestraat) in de dertiger jaren van deze eeuw nog enkele
zeer oude boerderijen.

404. JUWPTSCHE HEWDE, DIE

- huis aan die Juijptsche Heijde aan de Heerbaen alwaar men tot Corvelwaert gaat [GAT R287:459

(154011

Voor verklaring van Juijpt zie boven. De Juijpt en de Juijptsche Heijde zijn identiek.
De 'Heerbaen' hier vermeld lijkt verdacht veel op de Oerlesestraat.
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K
Zie ook C en Q.
405. gAlLENwIEL

- aan Heijstendijck [GAT R292:26P-27f (l545);R293%&19P

Zie ook CaZenwieZ 185 I, CaZvenwieZ I87 1.

(W)]

406. KAUWWBERGHS HOEVE, DIE
- in die Howe van Kauwenbergh [GAT R286:47f47P (153911
Dit is de hoeve op of bij de Cauwenbergh 194 1.

407. JCERCIC, DIE
Bosch protocol:

- die Scijve bij de kerck van Tiiborch @3P Rll85:3f (1407)j
- hofstad en hof, land en wei bij de kerk van Tilborch, achter de Hoevel, tussen een straat en dat
Kercvenne en strekkende van het kerkhof tot een waterloop [BP Rl185:3P (1407);Rl187:252d'
(1411);W16l33r" (14431

Tilburgse protocollen:

-

-

leengoed bij de kerck van leenheer Dmk de Borchgrave [GAT R257:37f (1505)l
aen die kerck [GAT R2RW (153011
in die Schijve bij de Kerck [GAT R27!&3v" (1531)]
huis van Herman van Boerden in die Schijve bij de kerck naast Convent van Tongerlo [GAT
R279:8f,8P-8V" (153111
huis in die Schijve bij de Kercke, oost en n d een weggetje [GAT R279:14I",15f' (1531)l
huis aan die Kerckstraet bij die Rerck [GAT R279:18P (1531)]
een huis bij het leenland van Gbijsbert de Wagemaker en bij de kerk [GAT R279:2!Id'-w (1531)j
huis in die Schijve bij die kerck [GAT R279:SP (153111
huis en erf bij de kerck [GAT R2"936@-37r(' (153111
huis bij die Kerck, een zijde straat die naar Corvel gaat ander einde straat die naar die Howen gaatl
[GAT R2T9:W (153111
huis en erf bij die kerk [GAT R279:4W-42? (153111
huis aan de kerck aan de kerckmue? [GAT R27957v" (153111
huis bij die kerk [GAT R280:15vO (153211
land bij die kerck een eind kerckstraet ander eind Tongerlo [GAT R28O:lSe (153211
huis bij die kerck [GAT R280:17f (1532)]
huis in die Schijve bij de kerk met Tongerlo aan een zijde en einde en aan de gemeijn Kerckwech [GAT
R280:49vO (153211
huis bij de kerck op een hoek naast Dierck Back [GAT R280549 (1532)]
huis aan die kerke op een hoek [GAT R2f41:4vO (153311
huis in die Schijve bij de kercke bij Dierck Back [GAT R
2
8
1
:
w(1533)]
huis bij die Kerck op een hoek [GAT R28kw (153311
huis aan dat Kerckven bij die Kerck aan de Kerckdijck en het Kerckven3 [GAT R281:32P (153311

~~

1 Dit is op de hoek van de huidige Nieuwlandstraat en Zomestraat.
2 Dit is op de hoek van de huidige Monumentstraat-Stadhuisplein.
3 De kerckdijck is hier de huidige Bisschop Zwijsenstraat.
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huis in die Schijve bij die kercke tussen Convent van Tongerlo en Kerckstmet [GAT R28l:33@,34P
(15331
huis bij die kercke aan die Kerckstmet [GAT R281:33f ,39f,41+I2f (l533)J
huis met hoeve tussen de kerck en de Hovel, noord de kerckstraet, zuidwaarts het kerckven, oost de
herberg van de schout en west de kerkhofmuer en kerckdijck [GAT R282:5@,7Vo (153511
hoeve van Gherit Back bij de kerck4 [GAT R282UP-14P (l!535)]
huis aan die Kerck [GAT R28kw (153511
huis bij die Kerck als boven [GAT R28244V"(lS35)]
erf aan die kerck [GAT R282:52f (l535)]
huis aan die kerck [GAT R28256vo (l535)I
land in die Schijve bij die kercke [GAT R283:llf (1536)]
huis in die Schijve bij de kercke [GAT R283:3Of' (E%)]
huis bij de kerck [GAT R283:3Of (E%)]
huis in die Schijve bij die kercke naast Dierck Back [GAT R283:w (153611
huis in die Schijve bijder kercken op een hoek naast Dierck Back [GAT R28352sf' (l536)j
huisje aan dii Schijve op de hoek tussen 2 kerkwegen bij die Kerk [GAT R285:10v"-llP (l538)I
huis in die Schijve bij die kerck [GAT R286:Ur" (l539)]
boerderij bij die kerck bij dat Kerckven' [GAT -14f
(l539)]
huis aan die kerck op een hoek naast Dierck Back [GAT R28652P (153911
huis aan die Kerclc [GAT R286:62f,W-67f ( 1 5 3 9 ) ; ~ ~ 4 ~ , 1 o f - l 0 v " , ~(W)]
-2~,~~-~~
land bij de kerck [GAT R287:42P43f (W)]
huis bij de kerck aan de kerckhofmuer tussen de kerckwech en van Lieshout [GAT R28243P (1540)]
huis bij de kerck in de Schijve op een hoek [GAT R28756P-56xf' (WO)]
huis bij de kerck [GAT R287S9r",7lv",w(W)]
huis aan de Kerck [GAT R288:39-3V"(Wl)]
2 stukjes erf aan elkaar gelegen met een hoek in land en weide samen met alle wegen en recht van
wegen als de 2 stukken erf met recht hebben over het erf van Cornelis, de koper, gelegen in de pamchie
van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Kerck met Convent van Tongerlo noordwaarts een einde [GAT
m 7 P (W2)]

hub, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende gelegen in de parochie van Tilburg ter
plaatse genaamd bij de Kerck [GAT R2892&",2&"-29f (l542)l
huis bij de kercke aan die Hoecht aan de gemeijnt die IIoecht [GAT R29033P-33V" (W3)]
huis bij de kerck [GAT R290:38VD (W3)]
stukje erf aan die kerck [GAT R29kW (154411
huis bij die kerck [GAT R291:43P$w@,los blad bij
(W)]
stukje erf bij de kerck [GAT R2Wlos blad bij 27P (WS)]
huis aan die kerck [GAT R292:459 (WS)]
huis bij die kerck [GAT R2WS3V"-54I"(l545)I
land bij de kerk [GAT R293A2sf'-UP (1y16)]
Laureijs zoon van wijlen Jan Back heeft gelmfd als schuldenaar te betalen aan Lenaert zoon van wijlen
Ariaen Mutsaerts en Jan Henrick van Lieshout als dekens van het Gilde van Sit Anna in de kerk van
Tilburg ten behoeve van dat Gilde een jaarlijkse en erfelijke cijns van 50 stuivers uit huis, hof, schuur en
erfenis daaraan liggende, groot ca. 5yz lopensaet, gelegen te Tilburg aan die kerck tussen erfenis van het
Convent van Tonged0 een zijde en een einde, het leengoed van Laureijs mors. ander zijde, die gemeijn
stmet ander einde. [GAT R293Aw (W)]
huis van Jan Jan Zomers bij de krck bij het kerckhof naast Cornelis Claeus van Ghierl, Beaolomeus de
Coman en tussen de straet en Jheronimusvan Hulten [GAT R2B26f (M)]
huis in die Schijve aan het einde van de kerk [GAT R293:38f (M)]
huis aan die kerck [GAT R294:27P (l547)]
huis aan die kerck bij het leengoed van Ghijsbrecht de Wagemaker [GAT R29538rO-38p (l549)]
huis aan die kerck [GAT R295:3&"-39f,5Of (W9)I

e

4 Dit moet in de huidige Zomerstraat zijn.
5

Dit moet ten zuidoosten van de kerk aan de huidige Bisschop Zwijsenstraat geweest zijn.

310

- huis, hof, schuur met de grond en een Win huisje daar achter op staande ter plaatse genaamd aan die
Kerck, die gemeijn straet aldaer noortwaerts ander zijde, voor aan die Kerckpat ander einde [GAT
R29657f -5W (155111
- erf ter plaatse genaamd aan die kerck [GAT R2%58f (15.5111
- huis, hof, schuur aan die Kerck tussen de kerckhofmuer een zijde, effenis Claeus Henrick van Ghierl
ander zijde, effenis Henrick van Lieshout een einde, die gemeijn kerckwech ander einde [GAT R297:W5 f (USl)]
- hub, hof en grond p t ca. 1lopensaet ter plaatse genaamd aan die Kerck [GAT R297:2lr" (155l)l
- huis, hof, schuur met grond en toebehoren ter plaatse genaamd aan die Kerck die gemeijn straet een
zijde, die gemeijne kerckpat ander einde [GAT R297:6094lP(l552)]
- hub, hof, schuur met grond en toebehoren gelegen ter plaatse genaamd aan die kerck, de kerckhofmuer
een zijde [GAT R297:76d'-77f (1552)]
- stede ter plaetse genaemt aen die kerck in die ackerstraet [GAT R298:113f-lW (U52)]
- huis, hof, schuur met de grond en een klein huisje daar achter op staande en daartoe behorende staande
en gelegen ter plaatse genaamd aan die kerck de gemeijn straet noordwaarts, voor a& het kerckpad
ander einde [GAT R297:92V"-93f (1552)]
- huizing, hoving met de grond en toebehoren p t ca. 1slijk lopensaet ter plaatse genaamd bij die kerck
tussen de gemeijn straet een zijde, de gemeijne kerckpat een einde [GAT R2989v%OP (1552)]
- bij de kerck bij het leengoet van Dirck Back [GAT R313:46r" (156811
- enige goeden daer wijlen joncheer Diercken back h e was bestorven ende nu zijne k(ijndere)n zijn te
vergouden gelegen bijder kercke van Tilborch [GAT R315:los blad bij 6 (156911
- leengoed omtrent de kerck eertijds van Dmk Back [GAT R3175OP (l572)l
- gelegen ter plaetse bij dat goet ter Rijt aen dat hecke bij der kercke naar Korvel toe belend d'een zijde
en tussen die pad daer naar ter kercke waerts p e t behotende tot het goed van de Rijt [GAT R 3 2 2 f
(157611
- een halve hoeffve tot Tiiborch aende kercke gelegen genoempt de hoeve ter rijdt
Archief
leenhof Fhxtel, Inv. 3 fol. 65 (z.j.)]
- een partije Lants in twee parceelen gelegen tot Tilborch omtrent de kercke
Archief leenhof
Boxtel, Inv. 3 fol. 71 (z.j.)]
- opden xmdm Julij a" 1609 achter de kercke bij Oerl, wor d e man v e m h t [GAT, Van Visvliet 741 fol.
21P (1609)l
- l e e n p t Breda en Boxtel int nieulandt omtrent de kercke [GAT R348:184f (1611)J
- huis aan de kerck zijnde leengoed [GAT M 2 5 6 . P (161111
- huis aen den kerck int leengoet van de Rijt [GAT R34948f en 49f (1613)]
- leengoed de Rijdt achter de kercke [GAT R35&42f (1615)J
- huis achter de kercke, leengoed van Boxtel [GAT R350:138Vo (1618)]
- leengoed achter de kerck aen de Juijpt [GAT R350:204f (161911
- acht Loopz: uijt 16 Loopz: Lands gent den Poortacker gelege te Tiiborg ontrent de Kerk, in de hoe=
eertijts gent De Rijt, oostw: Hendrik Janssen van Pelt em, Zuijd de gemeene strate, west den nieuwen
wegh [ARA's-Gravenhage, Nassau Domeinarchief, Inv. Hingman 1157 fol. 21 (162311
- Jan Jansse van Lissem on^ ontrent veertig Roeden Lands met een huijske daar op staande, gent d'Oude
School, gelege te Tilburgh aan de Kerk oost Efi Adam Wijtens, Zuijd Joachim Jansse Vemhure, west
aan de Kerk, noord aan den Kerkweg [ARA 's-Gravenhage, Nassau domeinarchief, Inv. Hingman 1157
fol. 40 (163011
- leengoed van de prins van Orangien in t Nieuwlandt omtrent de kerck [GAT R35586P (1633)l
- achter de kercke,leengoed Breda en Boxtel [GAT R35637V"(1636)l
- achter de kercke in de Schoolweije [GAT R3563W (1636)]
- huis aen de kerck teijnden het kerckhof [GAT R359:102f (164311
- huis aen de kerck in het Nieuwland [GAT R360:435v'' (164411
- huijs ende hoff gestaen aende kercke [ARA 's-Gravenhage, Nassau domeinarchief, Inv. Hingman 1157
fol. 75 (1655)l
- t'gerechte vijffdepart onbedeelt in een weijde geheijten de schoolweijde int geheel een lopensaet ende
drie quartier ofte daer ontrent p t sijnde, gelegen binnen de prochien worn ter plaetse genaemt
agter de kercke aldaer tusschen erffenisse de wed' tlmtiaen nouwens cum suis aen d'een sijde
noortwaerts, ende de wede hendrick beris cum sub aen d'ander sijde suijlmerts, streckende metten
westen eijnde aende em van cornelis cornelis smitten, ende metten omten eijnde aenden gemeijnen
ackerwech [GAT R362215f-216v (1662)]

m,

m,
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-

-

-

-

het huijs hoff schuere metten gronde omtrent een lopemet gelegen binnen de heerlijckheijt van
Tiborch aende kercke [ARA 's-Gravenhage, Nassau domeinaxhief, Inv. Hingman 1257 fol. 65 (166511
noch het gerecht vijffdepart onbedeelt in een parcheel saeijlants int geheel seven quartier ofte daer
ontrent &Mot,gelegen aende kercke in& schmhijen [GAT R371:35F'-37v (167011
acht lopen uijt sestbien lop. genoemt de poortacker gelegen tilborch ontr. de kercke inde howe gent.
eertijds de rijt, suijt de gemeijne straten west den deuwen wech [GAT Rvaria l35 (169211
%vaneen Loopz: Lands met de helftvan de huijsinge daarop staande uijt 4 Loopz: min 5 Roede gelege
te Tiiborg bij de Kerk West aan de gemene nieuwlandse straat [ARA 's-Gravenhage, Nassau
domeinarchief, Inv. Hingman 1157(1706)]
eene huijsinge bestaende in keucken, kamers, voorhuijsinge en schueringe daer annex met den hoff daer
aen groot int geheel drie quartier loopensaeten gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van
T i i r c h ter plaetse ontrent de Kerck west den Kerckdijck [GAT R43312SF' (lm)]
eene huijsinge, schop, en hof daar aan groot een half L' ofte &' gestaan en gelegen alhier onder Tilborg
ter plaatse de kerk aldaar aan de cassij&raat, zuijt den vensen pat, noort de straat [GAT R479:1Brnllp (1764)l
eene huijzinge en hoff gestaan en gelegen ter plaatse de Kerk int Nieuwland [GAT R493:2%" (180511

'De Kerck' is hier de kerk aan de Oude Markt, naar alle waarschijnlijkheid omstreeks
de 2e helft van de l2e eeuw gebouwd als domaniale kerk, d.w.2 eigenkmk, door
Giselbert I, uit het geslacht van Landen-Nodebeke, dat afkomstig was uit de vaderstad
der Pepinniden. Iedereen kon in principe een kerk stichten, mits de stichter garant
stond voor het onderhoud van het gebouw en het primaire levensonderhoud van de
priester. Tevens kon de lekeheer zelf de pastoor voordragen tot aanstelling in zijn kerkP
De kerk kreeg als patroonheilige de H. DionysiuS. Deze heilige was bovendien de
patroonheilige van de kerk van Pibtrebais, het tweelingdorp van Nodebais, vanwaar
Giselbert afkomstig was. Opvallend is bovendien dat de H. DionysiuS de patroonheilige
der Karolingen was, wier belangrijkste klooster de abdij van St. Denis bij Par$ is, sinds
de Karolingen de begraafplaats van de Frame koningen. Daarnaast komt hij vaak op of
in de buurt van Karolingische goederen voor, mals in het Maasdal (0.a. Luik) en het
kerngebied van het hertogdom Brabant, tussen Leuven en Landen, en het is juist daar
dat Nodebais en Piktrebais gelegen zijn.
Vermoedelijk na 1264, nadat de afstammelingen van Giselbert uit de families Van
Gageldonk, Van Pumbeke en Van Knriningen, tussen 1242 en het eerstgenoemde jaar7,
hun patronaats- en begevingsrecht, d.w.z. het recht om een pastoor ter benoeming voor
te dragen aan de bisschop (hier de bisschop van Luik), aan de abdij van Tongerlo
hadden overgedragen, en nadat de hertog dat op 18 januari 12328 reeds had gedaan,
werd zij 'de' parochiekerk van Tilburg. Over het oudste kerkgebouw, mogelijk nog een
eenvoudig zaalkerkje, is niets bekend, maar we mogen aannemen dat het op dezelfde
plek als de huidige kerk heeft gestaan. In 1430 begon men met de bouw van een nieuwe
en grotere kerk, waarvan de bouw in 1483 gereedkwam. In 1494 schijnt zij door brand
beschadigd te zijn. Een eeuw later, op 15 april 1595, werd de kerk als gevolg van

6 Boer, D.E.H. de, M. Fkxme, en WAM. H&g,
Delta 4 Nedskmds v e r k h in v o g e l v w De
Middeleuwm 300 tot 1500, Widen/Antweqen, Nijhoff, 1992, blz. 3941.

7 Erens, M.A., Oorkonden van Tongerrlo, dl. 2 Van Pumbeke, no. 113, AAT charter 107 (1233); Van
Gageldonk, no. 163-166; AAT charters 133-136 (1253); Van Kruiningen, no. 190 mp. 193; AAT charter
145 resp. W (1263/1264).
8 Erens, M.A., Oorhnden van Tongerrlo,dl. 2, no. 103; AAT charter 99.
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oorlogshandelingen tussen soldaten uit het Spaanse garnizoen van 's-Hertogenbosch en
hun Staatse tegenstrevers, in brand gestoken en brandde ze af. Gedurende de jaren
1597 tot 1605 werd zij weer opgebouwd tot zij ten slotte gesloopt werd in 1826 en
vervangen door de huidige Heikese kerk.'
Aangezien het een domaniale kerk was,moet er oorspronkelijk ergens nog een gebuurof vrije kerk gestaan hebben. Als haar vermoedelijke voorganger komt, gezien de naam,
de Bedbuer I16 I in de Schijf 1610I in aanmerking. Het gebeurde niet zelden dat een
heer of grootgrondbezitter een eigenkerk stichtte dicht bij een bestaande vrije kerk.lo

408. KERCKACEERJCE, DAT

- akker aan die E!selvenschestraet [GAT R285:W (153811
- akker in Broeckhoven Acker aan die E!selvenschestraet [GAT R288:6lY' (Wl)]

Gezien het feit dat dit akkertje ver van de kerk aan het Heike gelegen-was, kan de
naam niet gezien worden als 'akker bij de kerk', maar duidt bet hoogstwaarscbijdijk op
het feit dat hij eigendom van de kerkfabriek was.

409. KERCKDIJCK, DIE

- huis van Jan Goeijaerts in het Kerckven aan de Kerckdijck [GAT R279:46f (1531)]
- huis van Jan Jan van h e c k aan die Kerckdijck aan de gemeijnt [GATR281:19@ (1533)l
- huis van Jan Goeijaerts aan dat Kerckven bij die kerck aan die Kerckdijck [GAT R281:32f (1533)]
- huh, hoeve en erf van wijlen Jan Beerijs Eelkens tusschen die kerck en den Hovel en t Fen [GAT

R
2
8
2
5
V
D
w
, (1535);R283:W (1536)]

- huis van Jan Goeijaerts bij die kerck bij dat Kerckven aan de Kerckdijck [GAT -14f
(1539)]
- seven en een halff Loopl: Lands gelege onder Tilborg aan den Kerkdijk [ARA 's-Gmvenhage, Nassau
domeinarchief, Imr. Hingman 1157 fol. 32 (1623)]
- seven ende een halft lop. lants min vier roeden oost vanden kerckdijck suijt aenden waterlaet west J m t
Gijsman (van Hediihuijsen) ende nwrt Jochem Vemhueren [GAT Rvaria 139 (169211
- eene huijsinge ter plaetse ontrent de Kerck west den Kerckdijck [GAT R43312Sp (1728)]
- ses loopen akkerlands binnen de Heerlijkheit Tilborg aen de Kerkdijk aldaer oost den nieuwen steenweg,
west de ouden dijck en nmrd de gemeente met den hoff van den heer predikants huijs [GAT Parochieel
archief Heike nr. 53/22 (
1
7
7
9
1

Zowel de Heuvektraat als de huidige Bisschop Zwijsenstraat en de Oudedijk werden
Kerckdijck genoemd. In de vermelding van 1775 is in elk geval sprake van de Oudedijk,
evenals in die van 1692.
410. KERCKHOFF, HET

- Jan Jan Zomers heeft gelmfd als schuldenaar te gelden aan cornelis Claeus van Ghierl een jaarlijkse en
erfelijke cijns van 25 stuivers, te betalen elk jaar op Sint Remeijs en Sint Bavodag uit een huis, hof,
grond en erfenis daar aan liggende, p t ca. 3 vierdevaetsaet, gelegen te Tilburg aan die Kerck bij het
Kerckhof tusschen Cornelis mors. een zijde, Bertolomeus de Coman ander zijde, Jheronimus Heer
Rutgers zoon van Holten een einde, die gemeijn straet ander einde [GAT R293:26f (M)]
- huis aen de kerck teijnden het kerckhof [GAT R359:102f (164311
- een huis aen de kerckhoff [GAT R361:23vD-2$p (1648)l
- Item een stuck erffenisse gcoot omtrent een lopemet gelegen tot Tilborch aen het kerckhoff geheijten
doude school [ARA 's-mnhage, Nassau domeinmhief, Imr. Hingman 1157 fol. 75 (169011

9 Steijns, GJ.W., 'De geschiedenis van de parochie 't Heike', in: Timg tijdschrifi' voor geschiedenk,
moen cuItwr, jrg. 8 (1990), no. 3,blz. 64-75.
10 Post, RR,Kerkgeschiedenisvan Nedmlmrd in ak Mid&kwen, Utrecht, 1957,dL I, blz. 208.
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- een derdendeel van een

lop. lants mette huijsinge ende schuere daer opstaende oost aent kerckhoff
[GAT Rvaria 140 (1692)l
- ontrent een halft lop. lants metten huijsinge daer op staende mijt een parcheel gent. de schoolweide,
oost thomas com(elis) west mr adam weijtens ende noort aent kerckhoff [GAT R varia 143 (1692)]
- MrAdam Wijtens houd te Leene achthien Roeden en een m e r uijt de schoolwijde gelege als mor,
oost aan den morn: Jan Jacobs'' erve, Zuijd aan Jochem Jansse Verschuure, West aan Jan Jansse van
Lissem, noon3 aan 't Kerkhoff [ARA 's-Gravenhage, Nassau domeinarchie, Inv. Hingman 1157 foL 39

(172311

Het kerkhof lag vroeger, ommuurd, rondom de kerk. In de middeleeuwen was het
kerkhof (cimeterium) niet alleen de begraafplaats7maar vooral het 'eigen' gebied van
de kerk, de zgn. immuniteit, waar het burgerijk gezag geen enkele bevoegdheid had.
De vennelde gemeijn straat is de huidige Oude Markt.Aan de zuidzijde van de kerk
grensden de huizen direct aan de muur van het kerkhof. Wanneer men van de huidige
Bisschop Zwijsenstraat naar de Oude Markt wilde, moat men oost en noord om de
kerk heen via de huidige Heuvelstraat.

411. ~RCKFIOFMUER,DIE
(Zie: Die fimkmuer 1412 1 .)

De Markt in 1742 (aqumel van Jan de Beger). De panden links stammen uit de 16e eeuw.
Op de achtewond de muur die het kerh9aof en de kerk omgrtf.

11 Met potlood toegemegd Swagemakers.
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412. KERCWIIZTER, DIE

Ook Die Grckhohuer.

-

huis van Van Lieshout aan de kerck aan de Kerckmuer [GAT R2795W (153111
- horn van wijlen Jan Beerijs Eelkens de kerckhofmuerzpestwaarts [GAT R2829,W (153511
- nu huis van Jan Aert Reijnbouts man van Jenneke Jan Beerijs Eelkens bij de kerck een zijde aan de
kerckhofmuer [GAT R283:Sv'' (1536)]
- hub, hof, schuur aan die Kerck tussen de kerckhofmuer een zijde, erknis Claeus Henrick van Ghierl
ander zijde,erfenis Henrick van Lieshout een einde, die gemeijn kerekwech and= einde [GAT R2-495 P (l5Sl)l
- hub; hof,'khuur met grond en toebehoren gelegen ter plaatse genaamd aan die kerck, de kerckhofmuer
een zijde [GAT R297:76~'-77f'(U52)]

Vroeger lag het kerkhof rondom de Kerck 1407 I, het Cimiteriupn Ecclesiae, dat van de
straat en de huizen was afgescheiden door een mum, de kerkhofmuur. Binnen deze
omheiide ruimte bevond zich meestal ook een knekelhuis of ossuariw, waar de
beenderen van de overledenen, die bij het graven van nieuwe graven blootkwamen,
werden bewaard. Niet alleen werd er op dit terrein begraven, men sprak er ook re&
en er werd schoolgehouden.12Op een aquarel van Jan de Beijer uit 1742 waarop de
Tilburgse kerk met het omringende kerkhof, gezien v d de Markt staat afgebeeld, is
de muur om het kerkhof mooi te den.

413. KERCKPAT, DE
- de kerckpat in de Berckdijck bij de Corvelschewech [GAT R29549P-SOP (W9)J
De naam kerkpad of kerkstraat geeft aan dat het gaat om een pad of weg dat/die naar
de kerk leidde. Wet spreekt voor zich dat er meerdere paden/wegen geweest zijn die
deze naam konden dragen.

414. KERCKPAT, DE

- huis bij de kerck turschen Jan Aert Daniels zuidwaarts en de straet noordwaarh achter erfenis van Jan
Aert Reijnbouts en voor aan de h k p a t [GAT R2%57f-S7V"(ISSO)]

De straat (noord) is de Heuvelstraat. Aert Jan DaniEls woonde in de huidige
Monumentstraat. De Kerckpat moet hier deze laatste straat zijn. Waarschijnlijk is ook
in de volgende vermelding sprake van de Monumentstraat dan we1 het huidige
Stadhuisplein (voormalige Emmastraat). Het straatje dat van de Heuvelstraat bij Bart
Smit naar het Stadhuisplein loopt, en dat nu deel uitmaakt van het Stadhuisplein, heette
tot 1985 Pleinstraat. De straat liep oorspronkelijk verder zuidwaarts tot de (inmiddels
eveneens verdwenen) Emmastraat. Vanaf de Pleiitraat liep een pad zuidwestwaarts
naar de huidige kruisii Monumentstraat-Stadhuisplein. Dit pad heette van 1881 tot
1900 &&mutje en vanaf 1900 &&pad. Hierdoor ontstond er een driehoek aan de
zuidzijde van de Heuvelstraat, mogelijk identiek aan de 'triangle' waarvan sprake is in
de vermelding.

- une maison cwtissans en deux batimens h r i e s et jardin situ& derriere le cimetiere et le triangle vers
le midi le dmetiere et le Kerkpadt [GAT R4913:105~-105v"
(1801)]

Vanaf de Pleinstraat liep dit Kerkpad oorspronkelijk ook oostwaarts, om uit te komen
op de Heuvelstraat (ongeveer ter hoogte van de huidige Willem II-straat). Later liep dit
oostelijke deel dood tegen de achterzijde van de panden aan de Heuvelstraat. Ouderen

12 Raak, C. van, 'Verstilde stad; de oude begraafplaatsen van Tiburg', in: TUbwg, Tijjdchririft voor
gesehiedenis, moluunenten en cultuur, jrg. 9 (1991), no. 3, blz. 57.
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moeten dit doodlopende deel nog gekend hebben als het korte steede tussen het
'voorste' en het 'achterste' pand van Van Nunen-Boes (later Bart Smit). Enkele jaren
geleden zijn h i d e panden samengevoegd, waardoor het doodlopende steegje voorgoed
verdween.=
415. BZRCBSllUBT,

DIE

- die Kerckstraet bij die Kerck [GAT R279:lW (153111
- in die Schijve ~ o r a a die
n Kerckstraet genaamd het Geerken, bij Goijaert die Vet en Jan Leijten14 [GAT
R280:9Vo-lW (1532)]
- een huis bij de kerck tusschen Convent van Tongerlo en Kerckstraep [GAT R28O:lSvD (1532)]
- huis in die Schijve bij die kercke tusschen Convent van Tongerlo en een gemeijn k e r c h h " [GAT
R28k3hP (1533)]
- huh uit de Hoeve van Luijck bij die kercke aan die Kerckstrae$' [GATR281:3W (lS33)]
- huis tussen de kerck, de Hovel en t Fen, west de kerckhofmuer en noMd de Kerckstraee' [GAT
R2mW (15391
- huis in de Schijve in die Kerckstraep[GAT R283:28@ (153611
- huis in die Schijve theijnden die Rerekstraet, aan 3 zijden straten [GAT R283:32p (Us)]
- leengoed van Aert Marcelis van Vessem in de Kerckstraep [GAT R287:7?4hf' (W)]
- huis bij die Kercke aan die Kerckstraep [GAT R2f5722P ( W ) ]

13 Wanneer we oude kaarten bekijken, zien we nog duidelijk dat het mtelijke track van de Heuvelstraat
(twsen de Hewel en de WiUem II-straat) gekmmd is, en dat het track van het Kerkpad hie- aansluit.
Men kan zich dus afvragen, of het Kerkpad niet een restant was van een weg die oorspronkelijk de
Hem1 met de kerk verbond Het westegjke deel van de Heuvelstraat, tussen Willem II-straat en Oude
Markt loopt vrijwel recht, hetgeen doet mrmoeden dat dit deel van later datum is. Overigens komt de
huidige Hewelstraat in de 17e eeuw reeds wor als Steenwech. Opmerkelijk is =der, dat het westelijke
deel van de Heuvelstraat in 1865 nog Kerksb-uat heette. De gekromde moilijn aan de noordzijdevan het
Stadhuisplein, tussen de Heuvelstraat en de Monumentstraat, markeert nog het tra& van het vroegere
Kerkpad.
14 Dit is duidelijk op de grens van Rijt en Schijf, ergo de huidige Boomstraat.

15 Hier is de Heuvelstraat bedoeld.
16 Dit is of de Heuvelstraat of de Niewdandstraat.

17 2ie:DeHoevevanLuik 13441
18 Hier is duidelijk sprake van de Heuvelstraat.

19 Dit is de Nieuwiandstraat.

20 Idem.
21 Bisschop Zwijsenstraat.
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huis en grond in Westtilburg bij een Schatkelder genaamd gemejnlijke Sinter claeys Stack tusschen
Kedtstraet en leen-goed van Aert van Lnet en tussen dit leengoed en een stmet?' [GAT R287:w
(=w
land en weide in Broeckhoven aan die kerckstmep [GAT R287Slr'' (WO)
land aan die Juijpt aan een waterlaat een zijde en de kerekstraet ander zijdeLt [GAT R288:38f (Wl)]
huis bij de keds aan een einde de Kerckstraep [GAT R28!kw-2!W' (W2)]
huis bij de kerck aan de Kerckstraet [GAT R29253@-54f (lS45)]
land bij de kerck aan die gemeijn kerckstraet [GAT R2W.W-13r'' (1546)3
huis in die Schijvc aan het einde van de kerckstmet [GAT R2!B2lr" (%)I

De Kerckstraet is een algemene benaming voor een straat (weg) die van een herdgang
mar de kerk leidt. De Heuvelstraat, Oudedijk, Zomerstraat, Nieuwlandstraat en
Bisschop Zwijsenstraat worden hiermee bedoeld, maar ook verder weg liggende straten
zoals soms de Trouwlaan, de Broekhovenseweg en de Boomstraat h e n Kerckstraet
genoemd worden, terwijl ook de Noordstraat niet vergeten moet worden. De benaming
.
Kerckstraet en Kerckwech worden willekewig naast elkaar gebruikt.

416. aRCE[VEN, DAT
Het Kerckven was een 'gemeijnt', ruwweg genomen ten zuiden van de kerk ligl5ende.
De kerk was kennelijk gebouwd aan de rand van de 'gemeijnt' grenzend aan
akkergronden. Deze akkergronden h e n jongere ontginningen zijn dan de oude
gemeenschappelijke akkers, zoals de Corvel Ackem et cetera Het Nevwenlandt 15101
valt hier dan ook onder en mogelijk ook het Goet ter Rijt 13431, waarop de kerk
gelegen was. Ah restant van het Kerkven noemden oudere Tilburgers nog na de 2e
Wereldoorlog het (voormalige) Piusplein ook we1 Het Vi.Wij kennen daar nu nog de
Hoogvensestraat.
kerckven [GAT R2624lf' (UlO)]
dat kerckven [GAT R26321f (Ull)]
huis in Oerl aan het Kerckven [GAT R279:hP (153111
huis in dat Kerckven van Jan Goeijaerts aan de Kerckdijck [GAT R279:46f (1531);R281:32f (U33)]
huis met hoeve tussen de kerck en de Hovel, noord de kerckstraet, zuidwaarb het kerckven, oost de
herberg van de schout en west de kerkhofmuer en kerckdijck [GAT R28259,7v" (15391
huis onder Oerl bij dat Kerckven [GAT R2828f (15391
land aan het Kerckven tussen H. Geest van den Bosch en het Kerckven [GAT R282:Mp (153S)I
weiland en heide achter het Kerckven tussen H. Geest van den Bosch en een stmat [GAT R283:w
(153611
land en weide aan dat Rezckven bij de H. Geest van den Boscb [GAT W S 6 P (15331
een stuk erf genaamd dat Ven bij Marcelis van Loet en de gemeijnt genaamd het Kerckven [GAT
R285.19 (153811
huB aan het kerckven [GAT R285:9v'' (1538)]
heide after die Hovebtraet, dat Kerckven tussen Marcelis van Loet en de H. Geest van den Bosch [GAT
R285:lW (W38)l
huis en grond bij dat Kerckven, bij die kerck, van Jan Goeijaerts [GAT Rzss:14p (1539)]

22 Het leengoed zal een deel geweest zijn van het Goet ter Bjt 13431 en is ca. 6 lopensaet (1 ha) groot,
gelegen tussen Oudedijk en Bisschop ZWjsenstraat, Kerk en Varkensmarkt.
23 Dit is de Broekhovenseweg tussen Broekhoven en Groenstraat.
24 Dit kan de Trouwlaan zijn.
25 Dit is Oude Wkt of Heuvebtraat.
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- huis in Oerle bij dat Kerckven bij de H. Geest van den Boech [GAT R286.W (1539)]
- land aan dat Kerckven [GAT R286:MiP(V39)I
- weiland in Oerl aan die Juijpt bij het Kerckven [GAT R29551vO (W9)]

Ook in de Bossche protoden wordt het Kerckven genoemd:

-

hofstad en hof, land en wei bij de kerk van Tiborc4 achter de Howel, tussen een straat en dat
Kercvenne en strekkende van het kerkhof tot een waterloop [BP Rl185:3P (1407);Rl187:25~
(1411);W16l33P (144511

evenals in de Oisterwijkse:

- ghemeynt aent Kercven [OP Rl4228r" (143011
- ghemeynt t kercven in Oerl [OP Rl&3v" (14391
- bij dat kerckven in Oerle [OP RlS263p (1440)l
- dat Kerckven [OP RlS6:22P (1446)]
- gemeynte aent Kerckven bij Siter claps Stock [QP RlS91Ch"(145111
- huijs aent kerckven aen de gemeijnt geheten dat Kerckven [OP R l a 2 P (145211
- d e r den Hovel aen dat kerckven [OP Rl61:lW (145311
- gemeynt t Kerckven bij Sunter Claus Stack in Oerl [OP RlW(10s stuk) (1492)]

Het Kerckven lag tussen:
e Bisschop Zwijsenstraat (westzijde),
Lanciersstraat (oostzijde),
e Heikese kerk4tadhuisstraat-Emmastraat in het noorden,
* splitsii Bisschop Zwijsenstraat-Piusstraat in het zuiden,
maar moet oorspronkelijk groter zijn geweest. Ook het stuk tussen Bisschop
Zwijsenstraat en Oudedijk, en zelfs een strook ten westen van de Oude Dijk tussen
Kloosterstraat en Nieuwstraat, behoorden tot het Kerkven. Dit is zeker van toepassing
in de volgende vermelding:
- 40 r lants metten huijsiug daer op staende gent. doude schole oost mr adam weijtens west aende
kerckven ende noort de kerckwech [GAT R varia 143 (1692)l

waar met het kerkven onwederzeglijk een heide bedoeld is die westelijk van de
Oudedijk lag,tussen Kloosterstraat en Varkensmarkt. Hierover ontstaat in de 16e eeuw
een gesChil tussen Dierck Back en diem erfgenamen en de hgezetenen van Tilburg,
Oonpronck nemende vute seeckeren stuck gronden van erven w e s t w e en& suijtwaevts
met eenen moeras aent voenchreven goet vander rijdts liggende,
d.w.z. dat de goederen van de bezitters van het goed ter Rijt ten westen van het
betwiste stuk lagen. Eerstgenoemden claimen een oorspronkelijk bezit bij de Hoeve
(c.q. het Goet) ter Rijt, terwijl laatstgenoemden beweren dat het altijd 'gemeijnt' is
geweest.% Alles lijkt erop te wijzen dat toen de kerk gesticht werd, dit op heideland in
het oostelijk deel van het goed plaatsvond; de heide werd ofwel aan de kerk geschonken
(kerkven) dan we1 werd dit kerkven genoemd omdat het bij de kerk lag. In elk geval
lijkt de claim van Back en erfgenamen op het eerste gezicht terecht te zijn geweest.
Mogelijk heette het westelijk deel tot de Piusstraat het Kerkven en de rest het Ven
16771.
Yen betekent niet alleen 'waterplas in bos of heide', maar in Brabant ook 'soort
zandgrond'; in het Noordhollands en Groninef: 'weide', in het owfri. faen = 'weide'.
Net is ontstaan uit de verbogen naamvallen van de stam ymja met nom. yani. H i e d
is ook het woord veen ontstaan (zie: NEW,lemma %en').
Het is opvallend dat men in het Tilburg van de l5e/16e eeuw het woord ven niet zelden
gebruikte om een hoger gelegen heideveld aan te geven.
~

~~

26 Zie akte van 1578.
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417. KERCKWECH, DIE

- de Huijsacker in Oerle aan een kerckwwh [GAT R282.4#'&'

(US)]

Deze kerkwech is moeilijk te plaatsen. Het kan de huidige Bisschop Zwijsenstraat Zijn,
maar ook de huidige Oudedijk of zelfs de Voltstraat. In elk geval een weg die van Oerle
I524I naar de kerk liep. Ook de Broekhovenseweg valt niet uit te sluiten.
In de volgende vermeldingen is sprake van de huidige Kloosterstraat als kerkweg:
- E!mst een stuck erffs geheten de Schoohvijde, grood ses Loopz: met een hijvelt van 20 Loopz: daar aan

-

Erve eertijts toegelaten, Oostw. Jan Beeris van
leggende, de Kerk en Kerkweg van Tilborg van de
Oerle hijvelt, Westw. Jeronimus Rutger van Hoijlten en Bartholomeus Tonisse noorden strekkende
Zuijw. op Wiem van Bmekhuijse hijveld en met eenen moeras tot den wegh toe van de Juijpt [ARA 'sGravenhage, Nassau domein archief, Inv. Hingman 1157 fol. 18 (S??)]
ses lop. seven ende een halft r uijt een parcheel van XI lopen nmrt den kerckwech [GAT R varia 142

(169211

dan we1 het noordelijke stuk van de Oudedijk, waar deze samenkwam met de
Kloosterstraat en vroeger licht in noordoostelijke richting afboog om uit.te monden bij
de Heikese kerk en de Oude Markt.

- Jan Jansse van Lissem ontE. omtrent veertig Roeden Lands met een huijske daar op staande, gent
d'Oude School, gelege te Tilburgh aan de Kerk oost W Adam Wijtens, Zuijd Joacbim Jansse Versehure,
west aan de Kerk, nmrd aan den Kerkweg [ARA 'S-Gravenhage, Nassau domeinarchief, hv. Hingman
1157 fol. 40 (16%)]
- 40 r lants metten huijsing daer op staende genL doude whole ooat mr adam weijtens west aende
kerchn ende nmrt de keskwech [GAT R varia 143 (169211

418. IB;ERCIIWECH,DIE

- land in h

n aan een gemeijne Kerckwech [GAT R28OAos blad bij 141!',17"-18p

(153211

Net is niet mogelijk aan de hand van de beschikbare gegevens deze kerkwech te
plaatsen, doch het kan het westelijk deel van de PeZgomswech 1552I Zijn.

419. mRC1[(wECH, DIE
- huis in die Wjve bij de kerck naast Convent van Tongerlo [GAT R28049p (153211
- land in die Schijve voor aan die Kerckstraet aan een gemeijn kh-.
[GAT R280:9&0?' (153211
- land genaamd die Mortel in die Schijve aan een keskwech [GAT R282:l3p (1535)]
- land in die Sehijve aan de Dorenboem aan een keIckwech [GAT R2821Ov (154011

In de eerste vermelding is waarschijnlijk sprake van de huidige Nieuwlandstraat. De
kerckwech in de tweede vermelding is, te oordelen naar de belendingen, het begin van
in aanmerking.
de Boomstraat. In de twee laatste gevallen komt alleen de GashIn de Oisterwijkse protocollen wordt dit toponiem meermaals genoemd:
-

die kerckwech in die scive aen die Rijt die den heertgancvander Rijt toebehoert [OP RlM15p (1421)]
die kerrwech aen een stede geheiten den Wittenbesh [OP Rl4454r" (142211
die kercwech in land die Wittenberch [OP Rl45lvD (142211
die ghemeyne kercwech die vander hoeven ter kercken van Tilborch toe gheet in die scyve [OP Rl42l3f

(143011
- die kerckwech in die scyve aenden Wittenberch [OP Rl424W (1430)]
- die kerckwech neven land den bochamer aen den heerstal [OP Rl48:34p(143311
- die kerckwech in die scyve die coemt van der hoeven ende van Velthoven [OP RlS259f (1440)l
- Wyttenberch aenden kerclwech in die Scijve [OP RlSS16P (1445)]

Hier worden met de kerkweg zonder enige twijfel de huidige Boomstraat (voormalige
VZusstraet 16951) alsmede, in de voorlaatste vermelding, het verlengde daarvan, de
Noordstraat-Nieuwlandstraat bedoeld.
Z e ook Die Kexbtruet I4151.
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420. gIEvFI'sEORSTEN, DIE
Horst stamt van hursti- (v), ("W 13) en betekent: 'hogere, met kreupelhout beboste
opduikiqf, gewoonlijk stuifbulten, in moerassig terrein. Ze werden soms als akkergrond
gebruikt, maar waren veelal onrendabel doordat ze een ondoordringbare oerlaag
bevatten. De kievit (VaneZZm vuneZZw L.), behorend tot de famile Charadriidae
(waadvogels), is een door zijn gedrag zeer opvallende weidevogel, met een voorkeur
voor onafgesloten terreinen met een weidse blik, mals venen, moerassen, randen van
overstromingsgebieden en beemden, maar ook heide en moeren, vooral wanner er
grazige stukken in voorkomen, slecht gedraineerde weiden en verlaten akkers, maden
en hooilandea Kievitshorsten betekent dan zoveel als horsten waur kieviten voozbmen.
- heide en weide in die Kievitshorsten bij de Ghemeijnen Dijck op die zijde tot Goirlewaarts [GAT
R282sw (15391

De Ghemeijnen Dijck 1204 I is het Oude Beeksepad, nu grotendeels verdwenen, dat van
het Eselven door de Beekse Bergen naar Hilvarenbeek liep; het was 5.1prinupe de
grote weg naar Beek. De aanduiding tot Goirlewaarts geeft aan dat de Kievitshorsten
ten westen van de gemeijne dijck lagen. In elk geval niet aan een van de Leijen, omdat
die niet aangegeven zijn in de akte. Vermoedelijk lagen ze daar waar op de kaart van
Zijnen de Wmge Weiden k e n .
De naam komt ook al voor in de Oisterwijkse protocollen:
- beemd die Bocht in Beke bij den Kyevitshorst [OP Rl494Or" (1437)l
- erfenis die Kyevitshorst neven den Langen Beempt te Goirle [OP lU53219 (1443)]
- erfenis den kyevitshont neven den Nevenbeempt ter stede geheijten die Heese [OP R
L
5
5
:
w(14431

421. KIJNDERBOCRIC;DIE
- een stuk land genaamd de Kijnderbocht gelegen in de parochie van Tiiburg ter plaatse genaamd in Oerl
in Corvel Ackeren die Heerbaan een eind [GAT R288:35@,3@-37r0 (Wl)]

De Heerbaan is de weg van Tilburg naar Goirle van OerZe 15241 naar de PoeZstruet
1560I. De Kijnderbocht lag waarschijnlijk ten oosten van de Poelstraet (nu Tafelbergstraat). De Heerbaan liep via de huidige Transvaalstraat ongeveer op het track van wat
nu de Generaal de Wetstraat is.
Kijnder geeft aan dat het om een onverdeeld stuk land gaat dat het gezamenlijk
eigendom van de kinderen (erfgenamen) bleef. Voor de betekenis van Bocht zie I46 1.
422. KOES-T,
DIE
Ook De Coestraet.

- land after den Hovel in die Koestraet [GAT R279:36@-37r0 (153111
- land in die Coestraet after den Hovel [GAT R27946vD (153111
- huis in die Koestraet after den Hovel [GAT R280:29P (1532)l
- land in die Coestraet achter den Hovel [GAT R283:llP (153611
- land in die Koestraet after den Hovel [GAT R283:lSP (153611
- land aan de Hovel in die coestraet [GAT R29&4@ (W3)]
- huis in die Hoevel in de Koestraet [GAT R2%7lr" (WS)]
- in de Koeistraat agter den Hewel by het Donkerstraatje [Tiendklampen, Hewel 1(1778)l
- langs de Koeistraat over den Hewel Fiendklampen, Hewel 1(1778)]
- langs den mest- of akkerweg, door het Donkerstraatje tot wedemm in de R o e i t [Tiendklampen,
Heuevel 1(1778)l

Oudere vermeldingen (Oisterwijkse protocollen) zijn:

- ter stede bij die Coestraet bij den Hovel van Tdboreh [OP W3M' (1443)]
- aen den Koestraet bij den Hovel [OP Rl54:4Od' (1444)]
- de Roestraet [OP m 7 : W (1449)l

Dit is de huidige Koestraat, met dien verstande dat deze vroeger vanaf de Heuvel liep.

L
423. LAEIJMRT, DIE
De betekenis van dit toponiem kan geduid worden als 'Aert aan de Leije'.
- beemd in die LaeijaeaS [GAT R282:W (153511
- b&md in die Laijert [GAT R283:31@ (153611

- beemd in die Laeijaerts [GAT R287:33@ (WO)]
- beemd in het Bmeck van Heusden door de Oude Dreijboem tussen een beemd genaamd die Laeijaert
[GAT R292237f (l545)]
- beemd in die Laeijaert [GAT R2W52r" (lS46)]

Deze beemd was gelegen in het Bmeck van Hmden 171I. Er zijn ip alle gevallen
steeds dezelfde vier personen als belending aangegeven. Mogelijk lag die bij de Oude
Dmijboem 15331. Dit wordt bevestigd in een van de volgende ve'meldingen uit de
periode direct voorafgaand aan die waaruit bovenstaande vermeldingen dateren.
Opvallend is bovendien datywaar in deze vermeldingen dtijd sprake is van die laeijaert,
er in de volgende vermeldingen sprake is van die Ioijert of die leyaert, hetgeen aangeeft
dat deze benaming zich pas rond 1535 definitief vastzette op 66n spellingswijze.
Bovendien wordt hieruit duidelijk dat de oorspronkelijke naam zo goed als zeker 'leijaert' geweest is, en ten gevolge van de doffe uitspraak van -eij- in het Tilburgs dialect
tot -0y- / -44-werd.
- beemd die Loijert [GAT R26k22r" (1509)l
- die loyert in den oude draeyboem [GAT R26k22vo (UW)]
- beempden te weeten inden leyaert dat een stuck ende dat andere die heyninge [GAT R263159 (1511)]
- in die leijaerts [GAT R2R33f (153011

424. LAER, DAT
De naam is afkomstig van het germ. hlmk (n), 'bosachtig terrein' (TWy585) en door
Kiliaen (16e eeuw) omschreven als "Zocus incultus et vanurs", 'onbebouwde en lege
plek', en 'Ipascuum publicum" 'openbare weide' en heeft later de betekenis 'intensief
benut bos' gekregen. In de 16e eeuw echter blijkt een Hoot deel van dit laar reeds
onder de ploeg te zijn gebracht.
Het Laer omvat de huidige Laarstraat en de voormalige Rielseweg, nu Generaal
Winkehanstraat geheten, tot en met het voormalige Boogstraatje. Ook de akkers ten
Aden van de voormalige Rielseweg liggen in het Laer.
t h e r [GAT R26228f (UlO)]
percelen in het h e r [GAT R279:36v (153111
huis in dat Laer aan ene gemeijn gebuerstraet aan de gemeijnt [GAT R279:44@ (153111
huis in dat Laer aan de gemeijn straet en een gebuerweechske met een stuk land [GAT R279:4sha

(153111
huis in dat h e r aan de gemeijnt [GAT R 2 8 0 : ~ , 2 0 v "(153211
huis op het Laer [GAT R280:2lf' (153211
huis in dat Laer aan die gemeijnt [GAT R280:34V" (1532);R281:1@ (1533);R282:7p-8P (lS35)]
huizen aan dat Laer aan de gemeijnt [GAT R2824W (153511
weiland aan het Laer aan de straat [GAT R2825hp (153511
erf in het h e r aan een akkerweg en de gemeijnt [GAT R28264vO (153511
hub in het Laer [GAT R28264v" (15391
huis en grond in dat Laer aan gemeijnt [GAT R282:65f (153511
huis aan het Laer aan de straat [GAT R2t265f-65~'' (15391
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-

huis en grond aan het Laer aan een gebuur akkemg en gemeijnt [GAT R283:65@ (1536)]
- land aan het Laer [GAT R283Bf'(153611
- land aan het Laer aan gebuurweg [GAT R28323@ (1536)]
- huis aan het Laer [GAT R283:Bf (153611
- goederen in het Laer [GAT R283t56vD (153611
- heiveld in dat Laer aan de gemeijnt [GAT R285:lf (153611
- akker aen het Laer aan de gemeijnt [GAT R285:lW-lSf (1538)]
- huis en land aan het h e r aan de gemeijnt [GAT R285:27f (153811
- huis en grond aan de h e r , huis aan een gebuur akkerstraat en tussen een gemeijn straat en een gebuur
ackerstmet [GAT R286:1@-2P (l539)]
- een stuk land aan de Laer (GAT R2862f' (U39)]
- huis en gmnd aan het Laer [GAT -4w
(1539)]
- huis in dat h e r bij de gemeijnt [GAT R2%58f (lS39)]
- heide in dat Laer aan de gemeijnt [GAT R286:58f (153911
- huis op dat Laer [GAT R28'i"'
(1540 ]
- land en weide in dat h e r aan de Platea [GAT R287:los blad bij 74f (154011
- huis en gmnd aan de Laer aan de gemeijnt [GAT R287:75f-75@ (WO)]
- huis en grond aan de Laer aan de gemeijnt [GAT R28275f -75@ (WO)]
- heide in het Laer aan de straat [GAT R28279f-79~'' (WO)]
- hub in dat Laer aan de gemeijnt [GAT R28828@ (Wl)]
- heide in dat Laer aan een waterlaat [GAT R2893f -hp (W2)]
- land en weide in dat h e r aan de straat [GAT R289:hp (W2)]
- huis en erf in dat Laer aan de gemeijnt [GAT R289:26f-26@ (154211
- de Windacker aan het Laer aan de straat en een heideveld aldaar [GAT R289:44f4@ (W2)]
- huis aan het h e r aan de straat [GAT R28944@-45f (l542)]
- heideveld achter op het Laer [GAT R2W.44f (154311
- land en heide in dat Laer aan de straat [GAT R29&45v"(lS43)]
- huis op het Laer aan de straat [GAT R290:48f (W3)]
- huis op het Laer aan de straat [GAT R29052sf'(W3)]
- huis aan dat Laer aan de straat [GAT R291:k('-l@ (EM)]
- heiveld op het eind van het Laer aan de gemeijnt en gemeijn straat [GAT R291:8@ (154411
- heide te Tdburg en Goirle aan het eind van het h e r op de waterlaat daar [GAT
R291:4Sf 4@,46@-47P (154411
- huis en grond aan het Laer aan de gemeijnt [GAT R291569 (W)]
- huis aan het Laer aan de straat [GAT R2Q45f -4Sv" (WS)]
- heiveld tussen Berckdijck en het Laer aan de gemeijnt [GAT R2Q49v"-SOf,SW (WS)]
- huis aan het h e r aan de straat [GAT R2Q6hp (1545)]
- heiveld te Tilburg en Goirle op het eind van het Laer op een waterlaat daar tussen en aan de ge-meijnt
[GAT R292:74@-75P (l545)]
- huis aan het h e r [GAT R2Q79f-W(l545}]
- huis en grond aan het Laer [GAT R293:1@-2f (154611
- huis aan het Laer [GAT R25M:3f-w (M)]
- de Binnenacker aan het Laer [GAT R293:hp74f-4@,W-Sf(l54fj)]
- land aan het Laer aan de straat [GAT R2Bhp-4f (l546)]
- land aan het Laer aan de Heerbaen [GAT R293:IV,Sl@-S2f (154611
- huis aan het Laer [GAT R293:32d'-33f,38f-W,5W-59P (W)]
- huis en grond in de Laer [GAT R29354@-6Sf ( M ) ]
- huis aan de h e r [GAT R293:68P(W)]
- de Lege Acker, de Verloren Cost en een heiveld de Heijhoeff aan het Laer [GAT R293:TP-77P(154611
- huis aan het Laer [GAT R29377v" (M)]
- huis aan de Laer [GAT R294:3@ (W7)]
- huis en grond aan de Laer [GAT R294:18f -1w (l547)]
- land aan het Laer [GAT R29436f -369(154711

i

1 Plates = 'gemeijnt,.
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huis aan het Laer [GAT R294.46f 4 7 f (lS47)]
land aan de h e r [GAT R2WW (lS47)]
huis in de Laer [GAT R2W49f‘ (lS47)]
land in de Laersche Ackeren in het Laer [GAT R2W49P (lS47)]
heide in het Laer [GAT R295:3v”(lS49)]
huis aan het Laer [GAT R29MP (lS49)]
Item de misdadiger, mlang hij ongehouden zal zijn, zal niet mogen verkeren in de herdgang van het Laer
in Tiiburg genaamd het Rijlaer [GAT R29S:los blad 2 l f (lS49)]
huis aan het Laer [GAT R 2 9 5 W (l549)]
goederen aan het Laer [GAT R295:los blad 6lr“ (M9)]
een stuk heiveld gelegen ter plaatse genaamd op het e*
van het h e r tussen een gemeenschappelijk
straatje een einde [GAT R2%:28vo (ISSO)]
hub, hof, whop en schaapskmi aan de h e r tuasen die gemeijnt of gemeijn straet een zijde [GAT
R296SP-37f (USO)]
huis, hof, schuur en erfenis groot ea. bh lopensaet ter plaatse genaamd aan het La& en stuk land
genaamd Heerkens Acker groot ca. 3 lopensaet gelegen in de plaats voors. en die gemeijn heerbaen daar
ander einde [GAT R296f&f‘ (USl)]
land groot 3 lopensaet aan het Laer [GAT R297:44P-44V”
(U52)]
Dan belangende den parcheelen aen dLaer en& omtrent der kereke v e m h t sijn daeroppe in des
geslaghen een hondert een ende veertich slaghen, beloopende in gel& LXX gl X st, daemff alhier wor
ontfanck [GAT, Van Vmliet 741 fol. 5 P (USS)]
aen dLaer [GAT, Van Visvliet 741 fol. 2W‘ (1601)]
aen dLaer tegen doude erffenisse der kinderen Jan Jw Vrancken [GAT, Van V i i e t 741 fol. 22P
(160911
alsulcke gerechticheijtvan seecker worhooft als dfroors: Soffaerts genxerveert heeft mor de em vande
wors: de Ekcker, gelegen binnen de prochien van Tilborch ter plaetse genaemt aent Laer, wor den
Buelacker metten appendentien ende dependentien vandien [GAT R367:178Y (1662)]
een parceel ackerlant groot vier loopensaten gelegen onder dese heerlyckheyt van Tilborg in ’t h e r ter
plaetse bij de galgestraet [GAT R471:144 (1719)]
een huijs, schuur, hof en aangelag groot drie Lt” ter plaetse het h e r , aan de myd zijde van de straet
aldaer [GAT R477A43 (1752)]
Item een parceel ackerlant groot seven L’” gelegen aant Laar, mijt den gmenenweg, west eenen voetpat
en een parceel ackerlant groot drie Lt”taest den gmenenweg [GAT R477A43 (1752)]
parceel ackerlant groot twee Ltm gelegen aan ’t her,noort de Galgestraat [GAT R477:143 (1752)]
een parceel weijde aan ’t Laer noort de Heyde en een parceel bos en weijde gelegen aan ’t Laer oost de
heyde [GAT R4n144 (175211
een parceel weyde p t vier L’” genaamt de peperweij gelegen aan ’t Laer [GAT R477:144 (1752)]
een parceel ackerlant genaamt de bogt groot een en een half Lt gelegen in ’t h e r , aldaer aen den
Schaapdijck, west de heij en noort de Schaapsdijck [GAT R477:144-145 (1752)]
een perceel ackerland ter plaatse het Laer [GAT R481:lP-SV” (1774)]
door de Galptraat tot in ’t Laar riendklampen, Laar 1(1778)]
in ’t Laar aan de Galgstraat Fiendklampen, Laar 2 (1778)]
ten zuiden langs die waterloop tot in de Heiningen tegen over het spoor dat komt uit het Laar
Fiendklampen, Iaar 2 (1778)l
een halff huijs, met den hoff, groot m e n een Loopensaet, ter plaetse het Laar [GAT R51031(1789)]
een parceel ackerland, p t twee en een halff loopnter plaatse het Laar, west de Galgstraat, belast met
vier vaaten Rog jaarlijks aan het comptoir of Godshuijs genaamd den H. Geest te S ’ h h [GAT R510?
(179011
een parceel whaarbwh, groot vier Lopensaten ter plaatse het Laar, aldaar oost een karwegt,west een
heijvelt [GAT R490:39P (179211
een parceel ackerland groot 2%L: gelegen ter plaatze genaamd de Galgstraat, een parceel schaarbwh,
groot vier a vijff Loop: gelegen als Mor in ’t Laar [GAT R490:78P (179311
een parceel ackerland-groot 5 loop” gelegen in ’t Laar [GAT R492:2lf-22P (179711
een parceel ackerland groot 4 lopn ofte daar omtrent geleegen in ’t Laar ter plaatze den groen we@
[GAT R493:98vD (180111
parceel weide groot drie lopensen of daammtrent ter plaatse het Laar [GAT R493:lW (1803)]
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- een zesde part in een hub, stal, sehuur, sehop met aangelegen erve groot te zaam omtrent 4% Lop"
staande en gelegen int Laar [GAT R494.931-O-93P794P
(1807)l
- een parceeiweiileland groot drie lopensen gelegen ter plaatse het Laar, mid de straat [GAT R494:95f

(18Mll
- item
& parceel akkerland groot vier lopense of 4%' gelegen ter plaatse het Laar genaamd Den Boapgt,
oost de straat, mid den H.Geest Amen alhier [GAT R49495f (1807)]
- une parcelle de bois dam la section dite Het Laar [GAT R467:4 (181111
- trois pi& de p&s et maraiS contenant ensemble six lopensen ou ermirOn, situ& ?I Tiibourg place. het
Laar in de Heijningen [GAT R46265 (181111

In de Oisterwijkse protocollen wordt het Laer ook vernoemd, maar daar blijkt dat er
meer dan &in Laer in Tilburg was. In de 16e eeuw is er echter nog maar 66n over:
tussen Tilburg en Goirle.
- aant her [OP Rl5318f (1443)l
- lant op dLaer [OP Rl58AW (1450)]
- dat Huesdedant aent Laer [OP Ru)6:26p (1502)]

Op de kaart van Zijnen van 1760 is Het Lam het gebied tussen' de voormalige
Rielseweg tot aan &ne1 in het noorden, de Katsbogte in het zuiden en de voormalige
PoeWaet 1560 I in het oosten.
425. LAER, DE

- land genaamd de h e r achter de h e r [GAT R295:SV" (lS49)]
- land de h e r achter de Laer [GAT R2955Pod176P(lS49)]

Hier is sprake van een akker genaamd het Laer gelegen in het Laer I424 I.
425a. LAER,HET

Dit toponiem wordt enkele malen vermeld in de Oisterwijkse protocollen:
- aen dat laer bij loven [OP Rl4365P (1420)l
- lijcwech van straet aent laer tot loven ackeren [OPRl491W (143511

en Tilburgse schepenprotocollen:

- akker in het Laer [GAT R285:14P-l5f (1538)]

Deze akker lag in Lovea Bij de vermelding in de Tilburgse protocollen gaat het om
een oude erfpacht, waarvan de gegevens zijn overgenomen van een oude
schddbekentenis. Met de straat in de Oisterwijkse protocollen is de Nieuwe
BosschewerPelgromsweg bedoeld en met de Iijcwech 14661 een weggetje dat van
Enthoven zuidwaarts langs de waterlaat liep die van Enthoven naar de Korvelse
waterloop stroomde. Het h e r moet derhalve ten oosten van Enthoven en het
Dongensche Land I 161I gelegen hebben. Voor de betekenis zie I424I.
426. LAERSCHE ACKER, DIE

-

land in de Laersche Acker bij Conincksvoert [GAT R280:6&7P (153211
land in die Laersche Ackeren [GAT R283:l3f (1536);R28755P(lS4O);R289:44P45f (154211
land van 2 ha in die Laenxhe ackeren bij Conincwoert aan de gemeijnt [GAT R29l5Of (W)]
de Lege Acker en de Verloren Cost in die Laersche ackeren [GAT R29397P-7"(WS)]
land in de Laersche Ackeren aan een zijde en een einde een straat [GAT R2W18f -1W (154711
land in die Laersche Ackeren bij Conincwoert [GAT R2W45f'-46P,46f 47f (154711
land in het Laer in de ackeren aldaar [GAT R294.49~'' (154711

Vermeldingen in de Oisterwijkse protocollen zijn:
- in die laersche ackeren [OP Rl45:14P (14%)]

- in 1000die laersche ackeren neven die Hoeghe B-ke
[OP Rl48:16f (143311
- aen die laers ackeren aen een stee ConinCsMeaen die Heyninge [OP Rl5&1W(1436)]
- dat cloetken in die laersche ackeren [OPRl55:W (1445)]
- in een stede geheyten die laersche ackeren aen die Hoeghe Brake [OPRl56ASP (1446)l
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- die laemhe ackere die Heyninge aen Conincsfoert [OP Rl63A3P (145511
- in land die laemhe ackeren neven die Hoge Braken [OP R l N 2 1 9 (1488)]
- die laersche ackeren [OP Ru16:26P (1502);132533W (l549)]
- die laemhe eckeren [OP R26!375P (155611
De Laersche Acker was oorspronkelijk een gemeenschappelijk akkerland tussen de
Generaal Winkehanstraat en de Katsbogte.
427. LANDSCREIDING VAN HET LAND VAN BREDA,

DE

Dit is vanouds de gens tussen Tdburg en de plaatsen in de Baronie van Breda,
meestentijds de gens tussen Tilburg en Gilze en Rijea De Landscheiding begint
ongeveer ter hoogte van de Gilzerbaan en blijft ten westen van de Donge 11621 en
ongeveer evenwijdig daaraan stromen tot ze bij het Reck 15741 in de Donge stroomt.
Voorbij deze samenvloeiing wordt de Donge eveneens als (de) Landscheiding
aangeduid. Men kan zich terecht afvragen of de Landscheiding niet ,een voormalige
bedding van de Donge is; op de kaarten van Zijnen en Verhees is de Landscheiding ter
hoogte van de samenvloeiing met de Donge sterk gekronkeld.
die heystingstmet aen den oestenstraet van Tiborch bij de landscheiding des lants van Breda [GAT
R261:2w (lsos)]
die heystingstmet tussen de gemeyne stroem en de lantscheydimgevan Breda [GAT R264:W (Ul2)]
beempt ter stede geheijten den bercken homick hoedende aen die lantscheijdinghe van Breda ende
metten anderen eijnde aen die ghemeijn leije [GAT R267:3W (15131
die Coelhoef aen die lantscheydinge van Breda [GAT R278:3W (1530)]
beemd in Dalem in Dalem aan de landscheidmg, beemd in de Driecant daar [GAT
R2~31P-31P,319-32P(153111
beemd in Dalem bij de landscheiding [GAT R27!233I-"-33@,34P (1531)]
beemd in de Driecant bij de landscheiding [GAT R279:349-3.5P (1531)]
beemd in die Bunten tussen landscheidmg en Broecksloet [GAT R28k419 (1531)]
beemd in Dalem aan de landscheidmg [GAT R28219 (15391
beemd de Cleijs Fkmdeke in het Cleverplack tussen Leije en landscheiding [GAT R282:359 (1535)]
beemd aan die Bunten tussen landscheidmg en die Leije [GAT R283:lV" (153491
beemd in Dalem aan de landscheidng [GAT Rzss:26P (153811
beemd aan die E!erffbosschen tussen de landscheiding en de Broecksloet [GAT R285:W (1538)]
beemd aan die Bunten tussen landscheiding en die Leije [GAT R286:25P (1539)]
beemd in Dalem tussen landscheiding en Leije [GAT R286:319 (1539)]
beemd in die Bunten tussen landscheidmg en Leije [GAT R288:4W (l541)]
beemd in die Cleijn Wervenboasehen tussen de landscheidmg en de Leije [GAT R289:lW-U)ro (l542)]
beemd in Dalem aan de landscheidmg [GAT R28926f-26P (l542)l
beemd in die Bloemaerts aan de landscheidmg [GAT R2895OP (l542)]
beemd in de Bercken H e c k tussen de landscheiding en de Leije [GAT R29k42f (W)]
beemd in de parochie van Tiiburg te Hulten in Bergelen aan de landscheiding [GAT R292:24f-W
(l5491
beemd in die Heijdsehestraet tussen Leije en landscheiding [GAT R292:4lf-419 (WS)]
beemd in Dalem aan de landscheiding [GAT R29252~'-53f',58P(154511
beemd aan de Cleijne Werffbmh aan de landscheiding [GAT R292.859 (l545)]
beemd aan de Oude Dreijboem tussen Leije en de landscheiding [GAT R293:25P-259(l546)]
beemd bij Lichtenbergh tussen de Leije en de landscheiding [GAT R293SP-559(l546)l
beemd aan de Oude Dreijboem tussen Leije en landscheiding [GAT R2N23vO-24f (l5431
beemd genaamd die Iangh Howen in de Ghilsche Vucht aan de landscheiding [GAT R294:46I"-47f

(W31

de helft van een stuk beemd onbedeeld gelegen ter plaatse genaamd Jacops Hoecxken tussen de
landscheidingvan het land van Breda en Tilborch een eijnde, die Leije ander eijnde [GAT R296:24p249 (1550)]
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-

-

-

-

stuk beemd tussen de Oude Dreijboem en die Heijdtschestraet tussen de landscheijding van het land van
Breda en Tiiburg een einde, de lopende stroom genaamd die Leije aldaar ander einde [GAT R2%76P
(155111
stuk beemd gelegen ter plaatse genaamd Heijstinghstraet tussen de gemeijn oostelijke stroom van
Tilburg een einde, de landscheiding van het land van Breda ander einde [GAT R 2 9 7 9 2 (U52)]
~~
een parceelken beemden een loopensaet ter plaetse genaempt jambs hoeadre, streckende metten eenen
eijnde aende lantscheijdinge ende metten anderen eijhde aende Iangendijck daer de Leije tusschen
beijde loopt [GAT I2365156 (165711
een parceel M)O moer als uijtgesteken putten ter plaetse bij de Elf Buijnder west en mort de
h t s c h e i j d i g belast met drie stuijves ses penniugen chijns sjaers aent comptoir der geestelijcke
goederen tot 's Bosch [GAT R47k174P-1754' (17l9)]
Ende noch de helfte gemeen ende onbedeelt in een parceel beemden en uijtgesteken putten gelegen
ontrent Jacobs Hoeck genaemt het oortien aldaer oost en suijt de htscheijdingh [GAT R47k17491759 (171911
een parceel rn bleckelingret ab uijt-ken
putten groot samen vier L'" ter plaetse int broeck
genaemt het Houtlaer, west de htscheijdige [GAT R526:17W (1736)l
een parceel uijtgesteecken bleekehg velt groot 1%Lt gelegen int Houtlaer, west de htschejdinge
[GAT R529AOP (1746)l
een perceel moer en uitgestoken putten in Jacobs Hoek [GAT, Recht. Archief, R97, ongefol., blz. 89
(173611
een parceel turfveld groot drie loopensaten ter plaatse genaamd Jacobs Hoek, zuijd den Landscheiding
en noord de Leij [GAT R490.25~-2%(1792)l
parceel turfveld groot drie en een halff loopn ter plaatze aldaar genaamd Jacobshoek zuijd de
Iandscheidiig en noord de Leij [GAT R493:139I" (1802)]
een parceel turheld groot zeeve loopensaten ter plaatze aldaar genaamd den Dalem oost de Leij west de
h d s c h e i d i g [GAT R493:lW (l802)]
een parceel turfveld groot een loopt ofte daar omtrent, ter plaatze genaamd de Hondjes, mid de
hdscheiding [GAT R49314p (la)]
Item een parceel uitgesteken putten groot drie Lopensen ofte &?' in Jakobshoek, mid de Landscheiding
en noord den Langendijk [GAT R4W27P (180511

Zijnen (1760): Lundscheydng. De Landscheiding werd soms ook aangeduid als de
Wouwensloet of Wouwenbmeckdoet Izie 728I. Nu nog vormt de Landscheiding, thans
een onooglijk slootje, de gens tussen de gemeenten Tilburg en Gilze en Rjjen.
428. LAN6E SCHOTEN, DIE

- heiveld in die Lange Schooten aan de Leij [GAT R280:37V"(153211

De Lange Schoten waren gelegen bij Lievegoor 14651, ten zuiden van de huidige
Gilzerbaan. Een Schoot (&oms@ van germ. skmrta-) is een beboste hoek zandgrond,
die ubpringt in moerassig terrein.
429. LAN6EN ACKER, DIE

- akker in die Heijdsijde buiten de Dreijboem naast Henrick van Diest [GAT R285:4f (1538);R293:W

(154611

Zie: Dreijboem I1691.
430. LAN6EN PAEL, DE

- akker in de Schijve op de Hooge Zmije aan de Hoevensche Kerckwech [GAT R29k3
?d!'
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(154411

431. SLANGENSLOET, DIE
- beemd in Dalem bij de Elf Buender en tussen sLangen Sloet en die Heijningen’ [GAT
R2m39P-39P44f (153111
- beemd in Dalem aan s h g e n Sloet [GAT R27953f (1531);R28k4@ (1533);=21V”-22f
(1535);R284:24r(‘ (15331
- beemd in Ghilsche Bmeck Mor den Elsbeempt aan SLangensloet [GAT R284:NV”(15331
- beemd in die Ghilze Vucht tuEsen den Elsbeempt en sLangen Sloet [GAT R286:35v” (153911
- beemd in Dalem aan sLangen Sloet [GAT R28662@ (1539);R288:29P (Wl)]
- beemd gelegen tussen de-Elsbeempt en het Wouwenbmeck aan s h g e n Sloet [GAT I
2294Sf-w

(=TI1

Het lijkt er verdacht veel op dat de sLangen Sloet identiek is aan de Donge, echter in
andere akten wordt gesproken over die Leije in hetmlfde gebied. DaZem 11471 en de
Elf Buender I179 I w e n ten westen van de Donge en ten oosten van de Landscheiding.
De Elf Buender op hun beurt h e n ten noorden van Dalem, m.a.w. de & w e n Sloet
moet dus welhaast ten westen van de Donge gelegen hebben of moet de Donge zelf
zijn. Op de kaart van Zjnen staat geen andere waterlaat aangegeven. Men m u mogen
verwachten dat ze langs de Langendijk liep, die inderdaad naar de Donge loopt, doch er
net iets ten oosten van blijft, ter hoogte van Dalem en de Elf Buender; of er heeft
indertijd nog een sloot parallel aan de Donge tussen deze en de Landscheiding gelopen.
432. LANGENACKER, DE

- akker in Corvel Ackeren [GAT R285:27v“(153811
- akker in Corvel Acker [GAT R28916~-17f,17f-1~,18v“-1~
(BIZ)]

433. LANGENACKER, DIE
Oisterwijks schepenprotocok
- land in den wrsten lange acker [OP Rl4376vo (142111
- den langen acker tussen den Coudenberch en& tgoet ten haenberch [OP Rl4935f (1435)l
- den langen acker in een stee geheijten den coudenberch [OP Rl5514f (1445)J

Tilburgs schepenprotocok

- een stuk land genaamd de Lange Acker met een weitje op het eind aanliggende in de Heijdsijde op de
Cauwenbergh [GAT R296:lV”-29(1550)]
- stuk land genaamd de hgenacker groot ca. 6 lopensaet [GAT R297:57v“-58P(U52)]

Gelegen tuusen de Kbuwenberg en het Goet ten Haensbe@e 1244 1. Gezien de eerste
vermelding moeten er hier meerdere akkers met dezelfde naam geweest zijn;
vermoedelijk gaat het hier om een akkercomplex met zogenaamde langrepelakkers.
434. LANGENACKER, DIE
- in de creijenvenschestraet[GAT Rzso:l2#‘ (1532)]
- akker in dat Creijenvenne [GAT R28k41V” (153311

435. LANGENACKER, DIE
Vermeldingen Oisterwijkse protocollen:
- lant die langacker in die teetenbrawke neven waterlaet die Zoe [OPRl4319f‘ (1419)l
- den langen acker aen die hoeven in die thetenbraeck [OPRl5265@ (1440)l
Tilburgse protocollen:
- een stuk land genaamd de Langenacker gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in de
Hasselt in die Langhackers [GAT R288:19f‘-lPP (154111

2 Ook nog in de Langh H m n in Gilze aan die Hmgh Maeij; dit moet hier de Donge zijn.
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Deze akker, die deel uitmaakte van een complex akkers met dezelfde naam, lag ten
miden van de Hmselt I251I, in de Thetenbraeck I 654I, grenmnd aan de Hoeven 13491,
d.w.z. ten westen van de huidige Reitse Hoevenstraat, waar nu de Planetenbuurt ligt.
436. LANGENACKER, DIE

-

akker in de Heijdsijde op de Rugdijck [GAT R286:4xf' (IS39);R287:1w,W-W
(WO);R288:9f-w
(Will

437. LANGENACKER, DIE
- akker in de Avebmecke in de Schijve [GAT m4w-SOr"
(IS37);R286:4v"-S(1539)]
p
- 2 stukken land ter plaatse genaamd in die Schijve in de Avenbraecken, het een genaamd de Langen
Acker en het andere stuk daaraan gelegen genaamd de Corten Acker [GAT R297fk%v" (155111
438. LANGH ACKERS, DIE

- een stuk land genaamd de hgenacker gelegen in de parochie van Tilburg ter pl&tse genaamd in de
Hasselt in die Langhackers [GAT R288:1!W
-'lw (l541)l

439. LANGH HOEVE, DIE
Ook Die Langh Hoven

- beemd in die Langh Hoven in Gilze aan die Hwgh Maeij [GAT R279#-3w (1531)]
- beemd genaamd Doertken gelegen naast de Langh Hoeve [GAT R28T68vo-69p (W)]
- beemd genaamd t Hwft vande Hoeven gelegen in die Langh Hoeven bij de Naebeempt en die Leije
[GAT R288:W-W(Wl)]

De Naebeempt 15Wl ligt in Clevqlack I100 I tussen Landseheiding I427 I en Leije in
Jacops Ho&n
13971 op kadasterkaart F-3 van 1832. De Langh Hoeve lag dus om en
nabij de Donge bij de Hoogh Made.
Dit toponiem was eigedijk gelegen in Gilze en Rijen.

440. LANGH HOVEN DIE
(Zie: Die Langh Hoeve I439 1.)
441. LANGHACKERS, DIE

- erfenissen in dat h e r [GAT R2955P (lS49)]

442. LANGHSTRAET, DIE
- land in die Hoeven in de Bockhamer aan die Langhstraet [GAT R28928r" (l542)]

- land in die Hoeven aan die Langhstraet [GAT R294:~r"-2OP(lS47)]
Dit kan de Tongerlosche-Hoefstraat zijn. Het is in elk geval niet dezelfde straat als
14431. In de volgende vermelding is echter onomstotelijk sprake van de Reitse
Hoevenstraat, zodat ook in de beide voorgaande gevallen mogelijk deze straat bedoeld
is.
- stuk land gelegen aan die Hoeven in die bockhamer aen die Langhstraet [GAT R296:W-W(ISSO)]

443. LANGHS"RL%ET,DIE

- dat grafstuck in de Stertshoeve strekkende tot de Langestraet [GAT R267:w (1517)]
- de Veeckenacker in Sterts Hoeve aan die Langhstraet [GAT R2823W' (1535)]
- de Grote Acker in de Hasselt aan de Langhstraet [GAT R282:36f (1535)]
- land die Zwalu in die Langhstraet [GAT R286:25d' (IS39)]
- de Veekensche Acker in die Sterts Hoeve in die Hasselt aan die Langhstmet [GAT R288:lW-W
(l541)l
- weiland de Bloemenbergh en land en heide genaamd tHeijvelt in die Hasselt aan die Langhstraet [GAT
R288:uh.o (Wl)]
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-

land t Geloeckt aan die Hasselt in die Langhstraet [GAT R288:2@f'-2p (154111
- land t Heijveldt in die Hasselt in die Langhstraet [GAT R288:M (Wl)]
- land en weiland aan die Hasselt in die Langhstraet [GAT -40~''
(Wl)]
- weiveld in die hghstraet [GAT R289:lhp (W2)]
- de Veekens acker in Sterts Hoeve aan die Langhstraet [GAT R28936f-36~'' (154211
- land in die Hasselt in die Langhstraet [GAT R2%44? (WS)]
tot een bocht aan die Langhstraet [GAT R2935Sf-55~'' (154611
- een stuk land
- weiland genaamd die Sloprijt in die Hasselt aan die hghstmet [GAT R29%12&lhp (W9)]
- land in die Hasselt aan die Langhstraet [GAT R295:lhp-13p (W9)]
- land die Crompte in die Hasselt in die Langhstraet [GAT R295:Bf-lhP (W9)]
- wide en heide genaamd t Gel& in die Hasselt in die Langhstraet [GAT R29514f-14? (W9)]
- stuk land groot ca. 4%lopensaet in die Hasselt in die Langhstraet [GAT R2W5v"-6f (USl)]
- huis, hof, schuur en erfenis ter plaatse genaamd aan die Hasselt, een stuk land genaamd Truijen Acker
gelegen ter plaatse n o s . in die h g s t r a e t [GAT R297TW-84V"(U52)]
- stuk land genaamd den Driesacker groot ca. 2%lopensaet gelegen in Sterts Hoe-ve, de hghstraet een
einde [GAT R2W8hP-84vD (USZ)]
- stuk land genaamd deels de Driesacker en deels de Val&acker ter plaatse genaamd die Hasselt in Sterts
Hoeve in alle grootte als die aan elkaar gelegen zijn, de gemeijnt van Tilborg e
m einde, de Langstmet
aldaar ander einde [GAT R297:84?-85f (US2)]
- stuk land ca. 4 lopensaet in Sterts Hoeve aan die Langhstraet [GAT R297Sf-86p (USZ)]
- een huijs schuer schop hoff ende aenstede groot vier Loopensaten ofte &' gelegen alhier onder dese
Heerlijckheijt van Tiiborg ter plaetse genaamt aende Hasselt aende hgestraat [GAT R471:174I"-l75?

(1s>l
- akker
in de Hasselt bij de Langestraat [GAT, Rechterlijk Archief, R97,ongefol. blz. 89 (1736)]

- door die Dreef tot aan 't hartven in de Heide en van daar, lpregt tot aan 't eind van de h g s t r a a t aan
de Hasselt piendklampen, Hoeven 3 (1778)l
- door de h g s t r a a t tot wederom aan de Capel Fiendklampen, Hoeven 3 (1778)]
- door de h g s t r a a t tot aan de Heide, van daar 1 p regt door de Heide tot aan 't Swartven frienklampen,
Hoeven 4 (Ins>]
- een parceel ackerlant groot twee loopn ofte daer omtrend ter plaatse de Hasselt genaamd de Langstraat,
mid de straat, noon3 de waterloop [GAT R490ArO-4~(179011
- een parceel 20 weijde land als bosch, groot drie en een half Loop'ofte daar omtrent gelegen aan de
Langstraat, zuijd de straat [GAT R49OZk"-7f (1790)]
- een parceel groot 6 Lop" akkerland aan de Hasselt ter plaatse genaamd de Langstraat [GAT R49425f

(180511

De Langhstraet liep van de HmseZt 12511 noordwestwaarts het Creijenven 11341 in. Op
de kaart van Zijnen heet deze straat de Lungesfraat en op de kadasterkaart van 1832
De Lmptraat. De straat komt in de wegenlegger van 1872 nog voor als Lun@aut. Zij
kreeg in 1909 de naam Heieind, lopende van de gens met de gemeente Loon op Zand
tot het Hasseltplein. Het verpleegtehuis De Hazelaar staat er nu bovenop. Bij de aanleg
van het Wilhehkkamal werd de weg doorsneden. In 1960 h a m het gedeelte ten
noorden van het h a l te vervallen, het resterende deel verviel in 1967.

444. LANTGRAFT, DIE
Slechts oude vermeldingen (Oisterwjjkse protocollen):

- weyde dat gochelbroeck aen die lantgraft [OP Rl4228f (1430)]
- weyde tgochelbroeck aenden lantgraft neffen den ghemeynen dijck [OP W 1 6 f (1444)l
- weije dat gochelbmeck aen den lantgtaft [OP Rl97:lo.s blad 52p (1492)l

Hiermee wordt de Oude Leij bedoeld.

445. LEEGE SCHOETEN, DIE
Ook Die Leeghe Schoten.
Een beboste hoek zandgcond uitspringend in een moeras is een schoot. Een Leege
Schoet is dan een lage of hgljggende schoot.
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-

aan die gemeijn Leije [GAT R281:los blad 9p (1533);R28242f,4W (15391
beemd, heide en schaarhout aan de gemeijnt [GAT R
2
8
3
W (153611
beemd en heide in die Leeghe Schoten aan de gemeijnt en die Lege [GAT R2W52f ,74@ (154611
beemd, heide en houtwas in die Leeghe Schoten aan gemeijnt en Leije [GAT R294:38f'-38@ (154711
stuk erf in weide, heide en moer liggen&e ter plaatse genaamd in die Leeghe Schoten
-''[GAT
~81.W2R
19d' (155l)l
- stuk erf in weide, heide en beemd liggende, het gehele erf groot ea. 3 bunder genaamd Vellekw Schoet
ter plaatse genaamd in die Leeghe Schoten [GAT R2W5W (U52)]
- stuk erf in heide en weide ter plaatse genaamd in die Leeghe Schoten [GAT R297:68f-@V" (1552)]

De Leeghe Schoten lagen bij Lievegoer I465 I ten zuiden van de huidige Gilzerbaan.

446. LEEGE STUCK, DAT
(Zie: Dut Lege SiuGken I459 I.)
447. LEEGE STUCKEN, DAT
- land in de Schijve bij de Dorenboem [GAT R28948ro-48@ (l542)]
De betekenis van dit toponiem spreekt voor zi& het lage stukje. Voor plaatsbepaling
zie: De Downboem I164 1.

448. LEEGE VWIJE, DIE

- land aan die Hoeven naast de Heer van Tilburg [GAT R287:69v",7w (W)]

De betekenis hiervan is: lage weide.
449. LEEGEBROECK, DAT

- een stuk erf in dat Creijenven aan de gemeijnt [GAT R291:17P (l544)]

Hiervan is de betekenis weer vanzelfsprekend: het lage broek.
450. LEEGHE SCHOTEN, DIE
(Zie: Die Leege Schoefen 1445 I.)
451. LEEMSKUIJIJ%N,DIE

die leemskuijlen [GAT R27833P (153011
huis in Eijndthoven aan die Leemskuijlen [GAT R281:17v"(153311
huis aan de Velthovensche Moelen aan die Leemscuijlen [GAT R28233f-33v",3sP,3~-34f,34P

(1535);RzS4:31v",34r"(153711
huis in die Leemskuijlen aan de Velthovensche Molen aan de gemeijnt genaamd die Leemskuijlen [GAT

R286:lOf (153911
huis in die Leemskuijlen [GAT R286:21v"-22f(153911
hub aan die Velthovensche Moelen bij die Leemskuijlen [GAT R291:37r'-37v" (W)]
huis aan de Hoevel bij die Leemskuijlen [GAT R29524v" (W9)]
land aan de Hoevel aan die Leemscuijlen [GAT R29546P-46vD (1549)]
huis en grond aan de Howel aan die Leemscuijlen [GAT R2954W (lS49)]
huis, hof ter stede genaamd Eijnthmn aan die Leemskuijlen [GAT R296:25f-2%'' (USO)]
huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende,
gelegen in de parochie van Tilborg ter plaatse genaamd tussen de Hoevel en de Velthovensche Moelen
omtrent die Leemscuijlen aldaar [GAT R2Wlf-2P (USl)]
tussen de Hoevel en de Velthovensche Moelen bij de Leemscuijlen aan het Hoevelstraetke [GAT
R2W2f-3f (1551)]
huis, hof, schuur en schaapshi ter plaetse genaamd bij die Leemscuijlen tussen de Hoevel en die
Velthovensche molen [GAT R2Wl.28-12\p(1551)l
huis en hof ter plaatse genaamd tuasen de Hoevel en de Velthovensche Moelen omtrent de Leemscuijlen
aan het Hoevelstraetke aldaar [GAT R2W2f-3f (USl)]
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- stuk erf in &de liggende genaamd d’oude Stede gelegen tegen die Leemscuijlen [GAT R2n2P-31‘‘
(155111
- huis,
hof, schuur, schaapkooi met de gmnd en erfenis daaraan liggende groot ea. 5 lopensaet en 30
roeden ter plaatse genaamd tussen de Howel en de Velthmnsche Moelen bij die Leemscuijlen aldaar
[GAT R297:12P-W(l551)]

In de Oistemijkse protocollen worden ze de Leemputten genoemd

- aen die leemputten noord aen die heerstraet tusschen den hovel vaa Tiiborch en die molen te Velthaven
[OP Rl52:24P (144011
- aen die Leemputten tWjnthmn [OP Rl55:llP (1443)l
- aen die leemputten bij die molen van Velthwen [OP Rl@5f (1452)]
- aen die leemscuijlen Eyndhmn [OP R267:2r“ (156311

De Leemskuijlen was de naam van een ‘gemeijnt’ die gelegen was aan de Heuvel,
Enthoven en bij de VeZthovensche MoeZen 16751; dit is een gebied omsloten door:
Koestraat’ Enschotsestraat, Lovensestraat, Tivolistraat en oostzijde van de Heuvel.
Gezien een vermelding uit 1530:

- die leemskuylen bij die ruijbraecken [GAT R278:33p (l530)]

en uit 1595 mogen we geredelijk aamemen dat zij zich in noordoostelijke richting zelfs
uitstrekten tot aan de Ruijbraech I595 I:

- Jan Hermansz de Roy, Seeretaris tot Tilborch ende Ghoerle heeft gemijndt seeckere vuijtgesteken
Leemscuijlen aende Ruij3raecken met een deel heijen daeraen liggende, daer den sehw een steenooven
hadde doen backen el& lopensaet tot XVIII gl &root sijnde vier lopenst ende twee mijen beloopt [GAT,
Van Visvliet 741 foL 8P (U98)]

Hier hebben ongetwijfeld leemputten gelegen, hetgeen nog wordt bevestigd door een
vermelding in de Oisterwijkse protocollen [OP mw1vO (ISM)] bij den steenoven in&
VeZthoven. Om wat voor soort steenoven het bier gaat is ongewiq het kan een veldoven
geweest zijn, maar zeker is dat gee&.
Het geeft in elk geval aan dat men ook
bakstenen gebruikte mast fitselwerk. Opvallend is ook de wijziging van ‘putten’ in
‘kuijlen’ in de naamsgeving die omstreeks 1500 moet zijn opgetreden.
452. LEEMSTRAET, DIE
Oisterwijks schepenprotocok

- die leemputtenstraet aen die heerstal aen die hoeven [OP Rl50:16I“ (1431
- Kathelijn Schelkens acker aen die leemputtenstraetbij die heerstraet [OP Rl5fkl5v’’

(144611

Tilburgs schepenprotocok

- huis in die Hoeven tussen de Herstabtraet en de Leemstraet [GAT R2805hP (U32)]
- huis in die Hoeven tussen die Heerstabtraet en die Leemstraet [GAT R281:2I“ (U33)]
- huis in die Hoeven bij die Heerstal tussen HeeBtabtraet en Leemstraet [GAT R28lW (U33)]

Het gaat in de laatste drie akten om een en hetzelf’de huis. De Leemsfraet was een
zijstraat van de Reitse Hoevenstraat, zuidelijk van de Tongerlose Hoef, waar de
draaiboom 11681 stond; ze en liep ongeveer over het traject van de Gregoriusstraat
westwaarts tot op de kruising Wandelboslaan-Meerkoldreef. Ergens langs of aan het
einde van deze weg moeten in het Zand eveneens leemputten gelegen hebben.
Mogelijk betreft het bij de volgende vermelding dezelf’de straat:
- die leemstraet in die Rijt [GAT R263:Uv” (Ull)]

453. LEENACgER VAN AERT VAN LOET, DE
- huis en grond bij een schatkelder genaamd gemeijnlijke

Sinter Claeus Stock tussen Kerckstraet en
leenacker en tussen leenacker en gemeijn straet [GAT R28T22P (WO)]

Deze Leenacker zal ongetwijfeld deel uitgemaakt hebben van het Goet ter Rijt 13431.
Zuidelijk van de kerk lag de gemeijnt het Ven 16771 of firckven 14161. Hier heeft
zeker geen leenacker gelegen. De bier genoemde firckstmet 14151 moet hetzij de
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Oudedijk hetzij de Bisschop Zwijsenstraat geweest zijn. De gemeijn straet is dan ofwel
de huidige Nieuwstraat ofwel de Varkensmarkt. Het meest voor de hand liggende is dat
het huis gelegen heeft op de hoek van de huidige Bisschop Zwijsenstraat en
Varkensmarlrt. De leenacker van Aert van Loet lag dan tussen Oudedijk en Bisschop
Zwijsenstraat, ten noorden van de Varkensmarkt tot aan de Korvelse waterloop.
454. LEENACKERJCE, DAT

- Cornelis Peter Berijs Eklkens heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Berijs zijn broer op als zijn
goederen have en erf, nu hebbende en namaals verkrjgende, met lichtmis wer een jaar 25 karolus
gulden van 20 stuivers met 25 braspenningen cijns en daartoe nog een jaar na de dood van Peter hun
vader nog te betalen 25 karolus gulden met ook 25 braqenningen ujns onder worwaarde, dat als Berijs
een stukje land wilde hebben genaamd het Leenackerke en als cornelis, die 'cr deel daarvan bezit, de
andere delen bmen een jaar kan verkrijgen, zodat hij Berijs daarin vesten kan, zal cornelis hem daarin
vesten en dan zullen de eerste 25 kamlus gulden dood en teniet zijn [GAT R290:38P-W (W3)J

Mogelijk was ook dit oorspronkelijk een deel van het Go& ter Rijt I343 I.

*

455. LEENGOED VAN LAUREWS JAN BACK

- Laureijs zoon van wijlen Jan Back heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Lenaert u)cm van wijlen
Ariaen Mutsaerts en Jan Henrick van Lieshout als dekens van het Gilde van S i t Anna in de kerk van
Tilburg ten behoeve van dat Gilde een jaarlijkse en erfelijke Cijns van 50 stuivers uit huis, hof, schuur en
erfenis daaraan liggende, groot ca. 5% lopemet, gelegen te Tiburg aan die kerk tussen erfenis van het
Convent van Tongerlo een zijde en een einde, het leengoed van hurijs voors. ander zijde, die gemeijn
straet ander einde [GAT R293A9P (M)]

Het Goed van Tongerlo lag ten noorden van de huidige Tuinstraat, tussen Heuvel en
Langestraat.
455%LEENGOED VAN JAN PETER ZWIJSEN

- een huis aan de Herstal op de hoek van twee straten met aan een zijde het leengoed van Jan Peter
Zwijsen [GAT R2932W-BP (M)]

Waarschijnlijk gelegen op de hoek van de H e r s t k t r a a t (nu: Joannes Berisstraat) en
de Bokhamerstraat.
456. LEENLMJD VAN GHIJSBERT JAN LAUREIJS ALIAS WAGEMAICER

- huis bij de kerk tussen leenland van Ghijsbert voors. en de gemeijn straet [GAT R279.29vo-3op (153111

Dit leenland lag ten zuiden van het voorgaande (1455 I), tussen Nieuwlandstraat en
Langestraat, tot aan de Oude MarW, vroeger moet het %n g o d gevonnd hebben.
Overigens waren Laureijs Jan Back en Ghijsbert Jan Laureijs (Back) broers.
457. LEGE ACKER, DE

- akker aan het h
e
r in de Laersche Ackeren [GAT R293:77r"-"W (M)]

De betekenis hiervan is: lage akker.
458. LEGE STUCK, DAT
- akker in die Hasselt Acker [GAT R286:5e(1539)]

De betekenis hiervan is: het laaggelegen stuk.
459. LEGE STUCKEN, DAT
Ook Dat Leege Stuck.

- akker in die Creijenvensche Ackeren [GAT R289:25P (1542);R291:W-9r",9-9v",W-l@, l@-lW,lOd'
(l544);R292234V",S
(154511
P
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460. LEIJE, DIE
Een Wije is in de regel een gegraven of vergraven waterlaat. De naam is afkomstig van
gW,600). In het Tilburgs dialect wordt de naam nog steeds
het germ. I&uitgesproken als de Laaj. Schijnfeld verklaart Lei van het ww. leiden, waarbij hij een
uitzondering maakt voor de Leie bij Gent (ouder Legis), dat hi. afleidt van een
Keltische vorm? Weijnen daarentegen wil de naam van alle Brabantse Leien herleiden
tot en verklaren uit een Keltische herkomst en in verband brengen met miers. legaim,
'ik stroom' (< oiers. wt. kg-,'stromen', > niers. Ziu, 'doe&, 'stro0m7)P
- beemt den veedijck bij die ghemeijn Leije [GAT R262:26vD (UlO)]

- after malle tussen die ghemeijn Leye [GAT R262:29v" (1510)l
- dat cloester van mecbelen tot de Leij [GAT R263:l3v" (Ull)]
- beemd in After Malle aan de Leije [GAT m S 9 P (153211
- huis van Dierck Gherit Back in Broeckhoven tussen de Leije en de straat [MR282:@-7f
(1535);R283:1W (1536);R284:29P (1537);R286:64f (1539);R2875lf (W)]
- beemd aan de Veedijck tussen de persoon en de Leij [GAT R285:4v" (1538)]
- beemd en weide in Bmeckhmn van Dierck Gherit Back tussen de straat en da Leije [GAT R286~53f
(153911
- weiland
genaamd de Hoodonck in die Broecksijde aan de Veedijck aan de Leije [GAT R28734f,23r"

(W)l
- beemd
in die BrOeEksijde aan die Leije [GAT R287:3lf
-

(W)]

beemd in die Vijff Hoeven aan die Leije [GAT R287Sf -55@ (W)]
beemd in de Gemeijne Dijck aan die Leije [GAT R2E8:33@-34f (Wl)]
beemd in Achter Mall aan die Leije [GAT R288:34@-3Sf (Wl)]
beemd in die Heeze tussen de gemeijnt en die Leije [GAT R288:48f
(Wl)]
beemd van de H. Geest in Broeckhmn aan de Broeckhovenschedijck en de Lije [GAT R289:2Of-W,
w - 2 1 f (W2)]
- huis van Dierck Gberit Back in Broeckhmn tussen de Leije en de straat [GAT R28941@42f (W2)]
- weide en heide in Loven aan de Veedijck aan die Leije [GAT R2904lf (154311
- beemd achter Broeckhoven aan die Leije [GAT R290:42f (W3)]
- huis van Dierck Gberit Back in Broeckhmn tussen Leije en de straat [GAT R2905Sf' (W3);R291:4@

-

-

e

(154411
beemd achter Wiem Laureijs aan de Leije [GAT R290:63f (W3)]
de Heesbeempt in die Heeze tussen de Leije en de gemeijnt [GAT R292:Bf (154511
de Spijkerbeempden in Broeckhmn aan de Broeckhmnschedijck en de Leije [GAT R292:43f4W
(W5)l
Ista sunt bona et emolumenta et terrae Investiti de Tiiorcb Item habet 1%
boender beempts situm
apud pontem op die Leije [AAT bundel Tiiburg I, 6,l (WS)]
(Item habet) bonarium situm (circiter) de Leije Regenoten west monasterium Carthusinorum oist merica
Gestel, noort den gemeijnen dijck [AAT bundel Tilburg I, no. 6,2 (W5)I5
Item habet III bonaria sita (circiter) die Leije Regenoten west die Leije zuyt D(ominus) de Cloetingen
[AAT bundel Tilburg I, no. 6 2 (WS)]
Item habet adhuc dimidium bonariarum situm west Cloetingen oost die Leije zuyt ende noort Cloetingen
[AAT bundel Tilburg I, no. 6 2 (WS)]
weide en beemd in Enschot over de Zwartrijt tussen de Leije en de Broeckstraet [GAT R293:7f-7v"
(1546)l

...

3 Schonfeld, M.,Nederha!w watemamen, 1955, blz. 153.
4 Weijnen, A, Traegermaanse elementen van de Nederlandse toponiemen en hfim*emen', in:Tiburgis,
publhties van de RK Leergangen, no. 4, 's-Hertogenbcsch, 1958, blz. 20-21;0. D h i l l , N., Fockiir
Gaeige-Bkarkz, Dublin, 1977, blz. 781, lemma I
d.
5 Hier is met de 'gemeijnen dijk' niet Die Ghen@ite Bjck 12041 bedoeld.
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nog een stuk beemd in Calvenwiel aan die Leije [GAT R2-7f-w (M)]
- beemd in Achtermall aan die Leije [GAT R293Mf'-24v" (1546)l
- de Spijkerbeempden in Bmeckhoven aan de Bmeckhovcnschedijck en die Leije [GAT R293:79V"-8Ck"
(154611
- beemd
het Scippershoff in Loven aan die Bmecksijde aan die Leije [GAT R294:36f (l.547)]
- beemd in Oerle aan die Heeze aan die Leije [GAT R29525v" (l549)]
- stuk beemd ter plaatse genaamd Achter Mall, de gemeijn stroem genaamd die Leije ander einde [GAT
R297:llv" (ISSl)]
- beemd ter plaatse genaamd Achter lMal met de lopende stroom genaamd die Leije een zijde [GAT
R297:39P (USl)]
- stuk beemd ter plaatse genaamd aan de Veedijck tusschen de mors. Veedijck een zijde, die Leije die
daar loopt ander zijde [GAT R297:78r"-W (1552)]
- Item so sal deselve noch betalen die viasch thiende w t die Leije gelijcse op de hoeve -hen
is [AAT
bundel Tilburg 1,9 (161211
- Item den grooten bempt achter P a m l s Aertsen op de Leij liggende groot 19 loopen 12 roeden en een
halff [AAT bundel Tilburg IU, no. 327, blz. 137 (1621)]
- Item het cleijn bemdeken op dese seijde van de leij groot 3 loopen en 13 roeden [ A T bundel Tilburg
III, no. 327, blz. 137 (1621)]
- Item noch het gerechte vijffdepart onbedeelt in een hoijbeemdeken int geheel twee ende een halff
lopensaten, ofte daer ontrent groot sijnde gelegen binnen de prochien WOIFZ: ter plaetse genaemt
aenden gemeijnen dijck, aldaer tusschen erffenissen Jacob den smith van Beeck weshmerts, den
gemeijnen dijck oostwaerts, maria wed' wijlen bf herman de Roij noortwaerts, ende de Leije suijtwaerts
[GAT R367215P-216v (1662)]
- item een parceel beemden gelegen binnen de prochie ende plaetse ~ 0 1 6ses
~ . lopemaeten ofte daer
omtrent begrijpende de stroom de Leye noortw ende dit metten geregticheyt van te wegen ende stegen
met behemelde beesten aende mtensyde over de spijckers beemt welverstaende dat aen het
suydeneynde met een chcke sal worden omgetrocken tot naer de plaetse van het sloth [GAT R370:2f3f (166811
- een parceel uijtgesteeken putten genaamt den Boeren bedrog groot drie L'" ofte BiC gelegen alhier
onder Tiiborg ter plaatse agter broekhoven, zuijt de gemeente, noort de Leij [GAT R479:108m-ll[ro
(176411

Onder Leije valt hier te verstaan de Nieuwe Leij vanaf de grens met Goirle tot de
samenvloeiing van de Oude en Nieuwe Leij te Loven. Verderop heet ze uiteraard enkel
Leij,
Oude vermeldingen zijn:

- bij de Veedijck [OP Rl4319P (141911
- de Gemeijne Dijck aen een stroem die Leyde [OP Rl48:lW (143311
- bij Waem Reijnkens Dijck [OP RlS332P (1443)]
- After Mal [OP R155:22d' (144511
- bij de Zwartrjt in Lwen [OP R2024f'(1497)l

Dit riviertje heeft zijn oorsprong op de hooggelegen, voedselarme gronden van de
noordelijke Belgische Kempen tussen Ravels en Weelde. Ten zuiden van Tilburg moet
het enkele malen in de loop der eeuwen zijn loop noordwaarts hebben verlegd. Voorbij
de grens met Berkel-Enschot (Zwwtnjt 1740I) heet dit riviertje de Vuonte Stroom.

461. LEm, DIE

- een stuck heyvelts ghelegen ter plaetse geheyten die Strijbeempten streekende tot een ghemeijn water
gheheyten die Leije [GAT R2623W (Ul2)l
stuck beempts ter plaetse geheijten die heyninghe tusschen erffenis des convents van Tongerloe deen
sijde ende tusschen erffenis die kijnderen Henrick peter aerts dander sijde ende tusschen erffenis Jan
gherits bontenz cum alijs totter ghemeijnder leijen toe aldaer lopende [GAT R2633f (tsll)]
dalem aen die ghemeijne leij [GAT R26316v" (Ull)]
beempt ter stede geheijten den bercken hornick hoedende aen die lantscheijdinghe van Breda en&
metten anderen eijnde aen die ghemeijn leije [GAT R267:3w (151711
beemd in de Bloetbeempden tussen de Hultensche Koeijweijen en die Leije [GAT R27949-59 (153111
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-

heiveld aan die Hoghe Schoeten tussen Riel en Lievegoer, mar de Leije doorgaat [GAT R279:lW

(153111

- beemd in Lievegoer tussen de gemeijnt en de Leije [GAT R279:17f (153111
- heide tussen de Oude Dreijboem en de Heijdsestraet aan die Leije [GAT R279:26v" (153111
- heiveld tussen Maesdijck en die Heijdsestraet tussen gemeijnt en die Leije [GAT R279:35V" (153111
- beemd in Dalem aan die Leije [GAT R279:39s@-39v" (153111
- beemd in Maesdijck aan die Ldje [GAT R2B54f (153111
- Oude Dreijboem aan die Leije [GAT ~W~,w,w-lCh?
(153211
- beemd in Lievegoer aan die Leij [GAT R280:37v" (153211
- beemd aan Maesdijck aan die Leije [GAT R280:42f (153211
- heiveld in die Heijdschestraet aan die Leije [GAT R28OSW' (153211
- beemd in den Bercken Hoernick tussen de landscheiding en die Ldje [GAT RBllS8r" (153211
- beemd aan de Oude Dreijboem tussen de landscheiding en die Leije IGAT R280:6op (153211
- heiveld voor die Blootbeempden tussen gemeijnt en die Leije [GAT R28k3f (153311
.
- beemd genaamd de Sporckt in die Sporckt aan die Leije [GAT R2815V"&" (153311
- beemd bij Maesdijck aan die Leije [GAT R28klW (1533)]
- beemd aen die Moerstraet aen die Leije [GAT R28kll9,KZf (153311
- beemden aan de Oude Dreijboem aan die Leije [GAT R28k14f ,149 (153311
- beemd in die Bloetbeempden aan die Leije [GAT R28kW (153311
- beemd in Maesdijck aan die Leij [GAT R28k25f,2W (153311
- beemd in die Blootbeempden aan die Leije [GAT R28k32v"(1533)]
- beemd genaamd die Sporckt gelegen in die Sporckt tussen landscheidimg en Leije [GAT R28k3fif
(153311
- beemd in Maesdijck tussen de Hultensche Heijvelden en die Leije [GAT R28-V" (153511
- beemd aan den Haensberch -hen
gemeijnt en Leije [GAT R28259 (153511
- heiveld bij de Oude Dreijboem aan die Leije [GAT R2822lV"-22f (Uq]
- beemd het Cleijs Beemdeke in Cleverplack tussen landscheiding en Leije [GAT R2&2359 (153511
- beemd in die Sporckt tussen landscheidmg en Lede [GAT R28237P (153511
- heide en weide in die Lege Schooten aan die gemeijn Leije [GAT R28242f (15391
- heide en weide aan het Gat van Lievegoer aan die Leije [GAT R28237v"(15391
- beemd in de Bercken Horninck tussen de landscheiding en die Lege [GAT R282:63vo64f (1535)]
- beemd aan de Oude Dreijboem aan die Leije [GAT R283:4f (153191
- beemd in die Bunten tussen landscheiding en die Leije [GAT R2835V",lW(E%)]
- beemd aan de Oude Dreijboem tussen de landscheiding en die Leije [GAT R28343f (1536)]
- heiveld aan de Oude Dreijjoem aan de Leij [GAT -43f
(153611
- beemd aan die Heijdschestraet tussen de landscheidmgen die Lege [GAT R284:lSf (1537)]
- beemd in Dalem tussen sbgensloet en die Leije [GAT R284:Bf (1537)]
- beemd aan Maesdijck aan die Leije [GAT R284:Br'' (1537)]
- beemd in het Reck tussen de Aert van Lichtenbergh en de Broecksloet genaamd die Leije [GAT
R284:3hp (1537)]
- beemd in dat Bmeck van Heusden aan die Leije [GAT R284:4W5W (15331
- beemd te Maesdijck tussen de Hultensche Coeijweijen en die Leije [GAT R285:lf (153811
- beemd aan de Oude Dreijboem aan de Leij [GAT R285:W (1538)l
- heiveld aan Maesdijck aan die Leije [GAT R285:14f (1538)]
- beemd in Broeck van Heusden door de Oude Dreijboem aan die Leije [GAT R285:3v" (153811
- beemd in die Sporckt aan die Leije [GAT R285:16f,32f,33V" (153811
- heiveld aan die Bloetbeempden aan die Leij [GAT R285:lW (1538)]
- beemd en hei in die Zeepten aan die Leije van Lievegoer [GAT R286:lhp,Uf (153911
- beemd op die Bunten aan die Leije [GAT R286:W (153911
- beemd in Dalem tussen landscheiding en die Leije [GAT R286:31V" (1539)]
- de Naebeempt in die Ghilze Vucht aan die Dongensche Coeijweijen en de Leije [GAT R286:344' (153911
- beemd in die Sporckt aan die Lege [GAT R286:4@ (153911
- beemd genaamd J a q s Hoecxken in die Sporckt aan die Leije [GAT R286A4v" (153911
- beemd genaamd Cleijs Beemdeke bij Cleverplack aan de Broecksloet genaamd die Leije [GAT R287:18P

(l54m

- beemd in die Heijdschestraet tussen landscheiding en Leije [GAT R287Af-2f
- beemd tussen de landscheiding en die Leije [GAT R287:2f,3V"4-",4f (1511011

(154011
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beemd int Reck tussen een heiveld genaamd de Aert van Lichtenbergh en de Leije [GAT R2875&“53f

(l5wl

beemd genaamd de Heijningen bij die Hoge B ~ g g aan
e de Leije [GAT R287:6%f‘-69f (154011
beemd in die S p k t aan die Leije [GAT R28274g (%lo)]
beemd int Gbilsche Broeck int Reckt aan de Leije [GAT R2Uk4f (W)]
beemd aan de Oude Dreijboemschen Dijck en de Leije [GAT R28Ik.5~’’(154011
beemd aan de Calverenstaert aan de Lege [GAT R288:llP (W)]
beemd aan de Oude Dreijboem tussen landscheiding en de Leije [GAT R288:l3f (W)]
beemd genaamd die Heijningen in die Heijningen aan die Leije [GAT R
2
8
l
k
2
f
J
f
w(WO)]
beemd in die Heijdschestraet tussen de landscheidmg en die Leije [GAT R288:35V”-%f (1540)]
beemden in die Bunten tussen de landscheiding en die Leije [GAT R28&4‘7$‘ (W)]
beemd aan Maesdijck aan die Leije [GAT R288:6W (Ullo)]
beemd in Dalem aan die Leije [GAT -4g
(154211
beemd in die Cleijn Wervenbomhen tussen landscheiding en Lede [GAT R2891w-2fJf (lS42)]
moer genaamd de Bijster bij de Oude Dreijboem aan die Leije [GAT -28f
(WZ)]
beemd aan de Oude Dreijboem int Broeck van Heusden aan die Leije [GAT -*-3&“
(154211
beemd aan Maesdijck aan die Leije [GAT R289:32#‘ (W2);R290:6f-6V“ (lS43)]
beemd in Bercken Hoemick tussen de landscheidmgen die Leije [GAT R28952f (W2)]
land bij Lichtenberch onder en bij Dongen tussen gemeijnt en die Leije [GAT R28952#‘ (W2)]
heiveld mor die Bloetbeempden aan die Leije [GAT R 2 e 3 f -w (W3)]
beemd op die Bunten aan die Leij [GAT R290:lW (l543)]
heiveld aan Maesdijck tussen de gemeijnt van Tilburg en die Leije [GAT R290:Zf (W3)]
beemd in die Sporct aan die Leije [GAT R290:35f (W3)]
beemd in het Reck tussen de Hoeve van Lichtenberch en die Leije [GAT R290:44V”-4Sf (W3);R291:lV”
(154411
beemd in die Sprct aan die Leij [GAT R29k7f (1544)]
beemd aan die Blootbeempden aan die Leije [GAT R29k14f (W)]
beemd aan de Cleijne WerFfboseh aan die Leije [GAT R291:16&17f (1544)]
beemd in die hlhoff aen Maesdijck tussen de weiden van Hulten en die Leije [GAT R29k2hp (W)]
beemd in Dalem aan die Leije oost en zuidwaarts [GAT R29k27f ,la blad bij 27f (EM)]
beemd in Dalem aan het Dalems Gat aan die Leije [GAT R291:41V” (l544)l
land in Bercken Hoernick tussen de landscheiding en did Leije [GAT R291:42f (1544)]
beemd in die Sporckt aan die Leije [GAT R292Aos blad bij 27f (WS)]
beemd in die Heijdscheshaet tussen de landscheiding en die Leije [GAT R2Q4lf41V” (WS)]
beemd aan de Haensberch tussen gemeijnt en die Leije [GAT R292:48f49f‘ (WS)]
beemd aan Maesdijck aan die Leije [GAT R292:5~-Slr“,53~-Sw
(WS)]
beemd aan de Oude Dreijjoem aan de Leije [GAT R29256P-SW (1545)]
beemd in Dalem tussen de landscheiding en die Leije [GAT R292:58f (WS)]
beemd aan die Leije [GAT R 2 9 2 h blad S 8 f (WS)]
beemd de Bloemaerts aan de Haensberch tussen gemeijnt en Leije [GAT R29258f-S8@ (WS)]
beemd aan de Blootbeempden aan de Leije [GAT R29266$’-67f (WS)]
beemd aan die Blootbeempden aan die Leij [GAT R292:84f-84vo (WS)]
beemden aan de Cleijne W e f i w h , een aan die Leije en de ander tuasen Leije en landscheidmg [GAT

R292:W (WS)]
beemd aan Maesdijck aan die Leije [GAT R2E86P ( S l S ) ]
beemd aan die Blootbeempden aan die Leije [GAT R292:87f (WS)]
beemd in het Broeck van Heusden door de Oude Dreijboem [GAT R292:87f (WS)]
beemd in die h l h m n aan die Leije [GAT R2W.l”’-16r‘‘
(1546)]
beemd aan de Oude Dreijboem aan die Leije [GAT R293:XP-XV”(154611
die Strijpbeemden in die Blootbeempden aan die Leije en nog 2 beemden daar aan die Leije [GAT
R2%31V”-32f (W)]
beemd in die S p t aan die Leije [GAT R2%38V“-39f (M)]
beemd in die Leeghe Schoten aan de Leije [GAT R2W52r“(154611
beemd bij Lichtenberch tussen de landscheiding en die Leije [GAT R293Sf -5%” (WS)]
beemd aan de Oude Dreijboem aan die Leije [GAT R2W.74V” (lS46)]
beemd in die Lege Schoten aan die Leije [GAT R2W.749 (E&)]
beemd in die Sporct aan die Leije [GAT R293:83p (154611
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beemd aan de Oude Dreijboem tussen landscheiding en Leije [GAT R294:23v'-24f (l547)]
beemd, heide en houtwas in die Leeghe Schoten aan die Leije, heide en weide daar aan die Leije en
weide en een beemd in Lievegoer aan die Leije [GAT R2M38f -38vo (lS47)]
beemd in het Reck tussen de Aerdt van Lichtenberch en die Leije [GAT R294:40P4@ (lS47)]
beemd in het Reck tussen de Hoeve van Lichtenberch en die Leije [GAT R2M45f 4 f (ua7>]
beemd en heide in Lievegoer aan die Leije [GAT R2Mw (154711
beemd in die Blootbeempden aan die Leije en beemd aan deze kant van de Leije [GAT R2M49f

(154711

beemd en heiveld aan de Haensberch tussen gemeijnt en Leije [GAT R295hp-3f (W9)]
beemd aan Maesdijck aan die Leije [GAT R2Y95? (W9)]
beemd aan de Grote We&&
aan die Leije [GAT R295:l3v"-14f (l549)]
heide, weide en moer in die Zeepten aan de gemeijnt waar de Leije doorloopt [GAT R2953W-4W
(~4911
beemd aan de Haenberch tussen gemeijnt en Leije [GAT R2954lr" (l549)]
beemd aan die Blootbeemden en weide en heide aldaar aan die Leije [GAT R29542@43f (l549)]
land aan die Blootbeempden aan die Leije [GAT R29952f,52f-52@ (my)]
de helft van een stuk beemd onbedeeld gelegen ter plaatse genaamd Jacops Hoecxken tussen de
landscheidmg van het land van Breda en Tiiburg een einde, die Leije ander einde [GAT R29624f-24v"
(fi5o)i
stukje beemd aan die Bloetbeempden tussen die gemeijn stroem genaamd die Leije aldaer een eijnde
ende die gemeijnt van Tilborch ander eijnde [GAT R29628vD (ISSO)]
stuk heideveld, groot ca. 3 lopensaet aan de Oude Dreijboem tussen de Oude Dreijboemsche Dijck
ander zijde en die Leije aldaar een einde [GAT R2%35f (ISSO)]
stuk beemd groot ca. 1 bunder ter plaatse genaamd aenden Oude Dreijboem aan die Leije [GAT
R2%.43@-44f (USl)]
stuk heiveld ter plaatse genaamd die Heijstmet bij Maesdijck tussen die gemeijnt van Tilborch een einde,
die Leije a l b r ander einde [GAT R296:71?-72f,72f'-72v" (l551)I
stuk beemd ter plaatse genaamd aan die Bloetbeempden tussen de gemeijn stroom genaamd die Leije
aldaar [GAT R29675f (USl)]
stuk beemd tussen de Oude Dreijboem en die Heijdtschestraet tussen de landscheijdmg van het land van
Breda en Tiiburg een einde, de lopende stroom genaamd die Leije aldaar ander einde [GAT R2%.76f

(mi

stuk erf tot beemd, weide en heide liggende ter plaatse genaamd bij Lievegoer in die Schooten aldaar

tussen de lopende stroom genaamd die Leije een einde, die gemeijnt van Tilburg en Goirle ander einde
[GAT R29678P (155111
stuk beemd, onbedeeld liggende ter plaatse genaamd aan die Blootbeempden, de gemeijn stroom die
Leije aldaar ander einde [GAT R2968op (USl)]
beemd groot ca. 3%lopensaet aan de Oude Dreijboem aan die Leije [GAT R 2 n 3 f (USl)]
2 stukken beemd het ene stuk gelegen ter plaatse genaamd in 't Reck tussen die Leije een zijde en
erfenis toebehorende aan de Hoeve van Lichtenberch ander zijde, het andere stuk beemd gelegen ter
plaatse genaamd in die Bloeck [GAT R297:37f (l551)]
stuk erf tot weide, heide en beemd liggende, waar die Leije tussendoor l q t , groot ca. 2 bunder, ter
plaatse genaamd aan Lievegoer [GAT R29759f (l552)]
stuk beemd gelegen ter plaatse genaamd Heijstinghstraet tussen de gemeijn oestelijke stroem van Tdburg
een einde, de landscheiding van het land van Breda ander einde [GAT R29792f-W (U52)l
een stuck beemden int geheel een buijnder offte daer ontrent groot sijnde ter plaetse genaempt het reck
streckende metten eenen eijnde aende stroom de Leije ende metten anderen eijnde aende gemeijnen
dijck [GAT m l 5 5 (165711
de helft in een parceel heijbodem groot int geheel vier L'" gelegen inde Schooten, aldaer oost de
gemeijnte,west de Leij [GAT R525108f (lnl)]
de helft in een parceel uijtgesteeckenbeemde groot int geheel3 L'" ter plaetse inde Blootbeemde, m t
de Leij,west de gemeente [GAT R525108f (173111
een parceel so0 moer als uijtgesteecken putten, groot twee L'" ter plaetse inde Blootbeemde, oost de
Leij [GAT R526:176v" (1736)l
Item een heijjodemke groot een L' ter plaetse in de Schooten, oost de vmente, west de Leij [GAT
R52i31769 (173611
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een perceel moer en uitgestoken putten in Jacobs Hoek [GAT, Recht. Archief, R97, ongefoL, blz. 89
(173611
een parceel uijtgesteeken putten groot drie L'" ofte 8rC gelegen aan Maas-dijck, oost de Leij [GAT
R479:108m-llP (1764)'J
een perceel heijbodem groot drie en een half Lopensaat aan de maasdijkse BNg aldaar, west de Leu
[GAT R481:lP-SP (1774)]
Item een perceel heijbodem groot een en een half Lopens: west de Leij [GAT R481:lP-5V" (1774)]
Item een perceel uijtgestoken putten groot twee hpemaaten aan den Dalem bij het Santdijcxken aldaar
c a t de Leij en noord het Santdijcken [GAT R481:lP-SP (1774)]
een perceel beemt en uijtgestoken putten groot agt Lopemaaten aan de blootbeemden naast klijn
Tiborg aldaar oost de Leij, zuijt Jan Lucas Baasten, west de v~ouwevan Thoor [GAT R481:lP-S~f'
(177411
een parceel turfveld groot drie loopensaten ter plaatse genaamd Jacobs Hoek, zuijd den hdscheiding
en noord de Leij [GAT R49025v-29~(1792)]
item een parceel moer en turffveld groot 12 Lop" geleegen onder Tilborg ter plaatze deinaasdijkse brug
aan de Leij den hooijwas in huur en gebruik bij Peter Simons Meeuwense [GAT R49$99p-9pp (180111
item een parceel Heijbodem off turfveld groot lwee Lopematen alhier inde Bijsters nabij de Heyhoeff
noord de H. Geest firmen en een parceel heJrbodem gelegen als Mor, noord de Leij [GAT R493:121P
(1fm1
een parceel heijbodem groot agt lop" gelegen aan Maqdijk, west de Leij, noord den H: Geest armen
[GAT R493A21P (lSOl)]
parceel turfveld groot drie en een halff loop" ter plaatze aldaar genaamd Jacobshoek zuijd de
hdscheiding en noord de Leij [GAT R493SW (1802)]
een parceel turfveld groot zeeve loopensaten ter plaatze aldaar genaamd den Dalem oost de Leij west de
hdscheiding [GAT R49314OP (180211
de helft van den noordenkant in een parceel beemde, groot zeeve en drie vierde LCM$ ter plaake
genaamd de vier Buunders, noord de Le& west een dijkje [GAT R493:14lx" (1802)]
Item een pareeel heibodem groot omtrent drie Lopensen alhier onder Tilborg aan de Maasdijksche
B N ~west
,
de Leij [GAT R494:27f' (1805)]
een parceel uitgesteken putten groot zes lopensen oft &f'
aanden ouden Draayboom aldaar oost de Leij
[GAT R494:2&",28@(1805)]
een parceel torfveld groot drie lopensen ofte 8r" ter plaatze het Schaapschoor aldaar ooat de Ley, west
de gemeente [GAT R49458P (1806)]
een parceel torfveld groot twee lopensen ofte 8r" ter plaatze de Beisters aldaar west de Leij [GAT
R4945W (1806)]
een parceel torfveld inde Kalverstaardt belend zuid den H. Geest Armen van Riel, noord de Leij [GAT
R494:103V",105P (180811

De Donge heet die Leije vanaf de grens van Tilburg met Riel tot de samenvloeiing van
de hdscheiding met deze stroom. Daarna wordt deze stroom de Dongh Aa I162I
genoemd, waaruit de naam Donge is ontstaaa Op de topografische kaart 50E
(k25.000)van 1976 wordt ze ten zuiden van de Bredaseweg de &de Leij genoemd en
ten noorden van deze weg Donge.
462. LEUJI, DIE

- beemd aan die Moerstraet aan die Leije [GAT R28kll~,l2r"(153311

Dit is een waterlaat lopende tussen de Quirijnstokstraat en Zwaluwsestraat, later
genaamd De Benedenste Brug. Deze waterloop komt als Heikuntsche watedeiding voor in
het 'Register van de waterleidingen in de gemeente Tilburg', 1877 en 1879.
Plattegronden tot ca. 1970 geven de namen Heikmttse watedoup (vanaf het Lijnsheike
tot de Rugdijk) en Moerse wuterZoop (vanaf de westijde van de Rugdijk). De naam
Moerse waterloop kornt nog voor op de huidige plattegrond van Tilburg. Deze
waterloop, die door het waterschap De Zandleij ZwaZuwenZoop wordt genoemd (en op
Udenhouts grondgebied KizsteeZloop) be@ thans aan de Vlashoflaan.
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462a. LEIJE, DIE

Deze Leije was een waterlaat die langs de BercWjck 1221 liep, van Corvel 11201 tot
aan de Scaepsdijck 1603 I. In het register van wegen en waterlopen van omstreeks 1850
[NAT 28%] wordt ten &n
van deze waterlaat gezegk
Over de waterlaat in de Schaapsdijk bij de wogenuamde watering loopende Iangst de
velden van Gerard V m e e r en J R Launjssen en voorts uinyatenende Ian@ het bosch van
wijle Botennans in de sloot van@ de aldam in 1841 nieuw gemaukte weg wijdem over die
sloot en over dien loopende van@ den ouden weg van het Laur naur den BeMjk, wo
mede mer de sloot welke zijnen aanvmg neemt aan de &de Bredasche Baan in den
Berkdjk welke zich alle onthten in de Blaak en wijdem in de rivier de Leij en welke
sloten bij besluit van H.H. Gedeputeerde Staten van 13 september 1842 laatstleden zijn
schouwbaur verMaurd zij& onder deze schouw me& beppen de waferlaat die hflende
is aan de Laarsche Straat en loopende naur de BI&
Ze wordt in de 'Staat der S c h o d a r e waterleidingen in de Gemeente Tiburg' van 1873
potulen B&WI onder no. u)omschreven a k
Een waterlocy hflende aan de Wetmng aan den Schaapsdijk, loopt lungs de Blaak en
ontlast zich in de Leij opgegeven onder W 1.6
En in de legger der waterleidingen van 1869 p A T 25331 lezen we:
Waterloop no. 20. Heft aan de watering in de Berkdijk tussen de percelen 193 en I924
(sectie D), passeert de Pepemtraut, de Ottemtrraat, de Policieweg, de Rechte BIaakweg en
de spoorbamz en ontlmt zich tussen de percelen 306 en 307 (sectie E) in de rivier de &de
Leij.
In het Register van de waterleidingen in de gemeente Tilburg (1877 en 1879) heet deze
waterloop Blaak. Een deel van deze waterloop bestaat nog steeds.
Oudere venneldingen zijn:
- huis in de Berckdijck buiten de Dreijboem aan die Leije [GAT R281:24? (U33)]
- Ten worschreven daghe verwcht aenden Schaepsdijck teijnden den Berckdijck vanden eijnde als men
compt wijten Berckdijck naerder Leije toe [GAT, Van V i e t 741 fol. 119 (1601)]

463. LEUKEN, DE

- stuk moerveld genaamd de Leijken aen die Rielsche Leije [GAT R296:3d' (USO)]

Dit moerveld is vernoemd naar het riviertje waaraan het lag.
Zie 15791 voor verklaring.
463a. LEUSLOET, DIE

- beemd in Lievegoer aan die Leijsloet [GAT R284:9P (lS37)]
- beemd in Lievegoer tussen Leijsloet en die Vroent [GAT R28Wd' (l537)]

De Leijsloet is de fiehe Leij, verder stroomafwaarts Dongh Aa 1461I (Donge) geheten.

464. UCHTENBERCH, DE
(Ze ook Aert van Lichtenberch 17I en Hoeve vunden Lichtenberch I345I .)
Oisterwijkse protocollen:
-

aen goet te Lichtenberch [OP Rl43:SOv" (142011
tgoet te Lichtenberch [OP Rl44:67@ (1422)l
erf Lochtenborch bij t reeckt [OP Ru)k3P (149611
erf Lichtenberch Dongen bij de Donge [OP R239:? (U35)]

6 De hier bedoelde Lezje is de Oude w e 1461I, verder stmomafwaarb Donge I 162I geheten.
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De naam Lichtenberch kan verklaard worden ds verhesJingin luuggelegen temn; lichte
< Zeeg(te), laag(te), mnl. leech. Deze verklaring is gezien de topografische omstandigheden ter plaatse niet onmogelijk. Op de Topografische Kaart 44G is juist ten zuiden
van het Wilhelmidaxd bij paall5 nog een lichte terreinverhoging zichtbaar.
- die Lichtenborch int reeck [GAT -319
(1510)]
- beemd in het Reck tussen de Aert van Lichtenbergh en die Leije [GAT R287528-53P (W)]
- land aan de Lichtenberch onder en bij Dongen aan die Leije [GAT R289528 (l542)]
- huis bij Lichtenbergh aan de gemeijnt [GAT R291:3SPy35P-36P (W)]
- beemd bij Lichtenberch in de Vier Buender tussen de landscheiding en de Leije en een beemd daar over
de landscheiding [GAT R2Q85P (WS)]
- beemd bij Lichtenberch tussen de landscheiding en de Leije [GAT R293Sf-5%" (154611
- beemd in het Reck tussen de Aert van Lichtenberch en die Leije [GAT R 2 W w (l547)]

De Vir Buender 16881 liggen aan de Dongense kant van de Donge. De Lichtenberch
lag ten noorden van de Donge tussen de Uiterste Stuiver en de Donge h de uiterste
noordwestpmt van Tilburg.
465,LIGVEGOER

Lievegoer is een samenstelling van lieve en gmr, waarbij goor 'moeras' betekent. Lieve,
een vaker voorkomende watemaam, kan ontstaan zijn uit het onfrank. libbon, 'leven',
waaruit het onl. lifa, 'overblijven, achterblijven', is ontstaan. Dit werkwoord verdrong
het idg. ww. voor leven, verwant met blifien. Blijven is in het mnl. bltten. Een
causitivum hierbij is het mnl. bleiven, 'overlaten', in het Tilburgs nog bZd&e, ofri. l&u,
oe. lafun (in ne. to leave, 'overlaten, achterlaten'). De betekenis van Lievegoer is dan
zoveel als het OvergebZeven rnoeras, of het goor aan een water, hier de Lege 1461I.
Het toponiem wordt reeds genoemd in een oorkonde van 31 augustus I359 als in
parochia de Westilboxh ad Zocum dictum Lievengoer (in de parochie Westtilburg ter
plaatse geheten Lievengoer)'. Cerutti geeft zelfs een vermelding daterend van 1349:
Lievegoer?
beempt gelegen in het ven Lijevegoer [GAT R27449-v"(152711
heiveld aan die Hoghe Schoeten tussen Riel en Lievegoer, waar de Leije doolgaat en een heiveld in
Lievegoer [GAT R279:16? (1531)]
beemd in Lievegoer aan die Leije [GAT R279A7f (1531)l
heiveld in die Hooghe Schoeten tussen Riel en Lievegoer aan de gemeijnt [GAT R28O:lW (1532)l
beemd in Lievegoer tussen Lege en gemeijnt [GAT R28O:37v" (1532)]
erf genaam den Schoet bij Lievegoer tussen de gemeijnt en die Leije [GAT R284:8fY8r"(153711
beemd in Lievegoer aan die Leijsloet [GAT R284:9f (1537)]
beemd in Lievegoer tussen Leijsloet en die Vroent [GAT m
.
9
v
(1537)]
"
moer, beemd en hei in die Zeepten tussen de gemeijnt en die Leije van Lievegoer [GAT R286:WY13rO
(153911
beemd aanden Calverstaert door Lievegoer aan de gemeijnt [GAT Run:75r" (W)]
beemd in Lievegoer aan de stmom [GAT R2828ora (W)]
beemd aenden Calverstert bij Lievegoer [GAT R2893w (154211
beemd tussen Lievegoer en Maesdijck [GAT R291:5!h?-59@ (W)]
beemd in Lievegoer aan de gemeijnt en een heiveld aldaar [GAT R2W...w?-3f (M)]
heide en weide in L h g o e r aan die Lege en een beemd aldaar [GAT R2W38r"-38vo (W7)]
beemd en heide in Lievegoer tussen gemeijnt en Leije [GAT R2W4W (W7)]
heiveld aan Lievegoer aan de gemeijnt [GAT R2954Of (l549)]

7 Erens, M A , Oorkondenvan Tongerlo,dl. 1,no. 1093.
8 Cerutti, F.F.X., Middeleeuwse rechtsbronnen van Stad en HeerlijkheidBedaydL I (1956), nr. 195.
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- beemd aan de Calvestert door Lievegoer [GATR295:48v" (WS)]
- stuk heideveld groot ca. 25 lopensaet en 18 roeden ter plaetse genaamd tussen Maesdijck en Lievegoer
tussen die gemeijnt van Tiiburg een zijde en einde [GAT R296:42@ (USl)]
- stuk erf tot beemd, weide en heide liggende ter plaatse genaamd bij Lievegoer in die Schooten aldaar
tussen de lopende stroom genaamd die Leije een einde, die gemeijnt van Tiiurg en Wile ander einde
[GAT R2-W (USl)]
- stuk erf tot weide, heide en beemd liggende, waar die Leije tussendoor loopt, groot ca. 2 bunder, ter
plaatse genaamd aan Lievegoer [GATR297:59f (U52)]
- Alnoch ontfanck d e parcheelen mor de Zeepten tot behouff vanden kexke v e m h t opten iersten
decembris 1595, beginnende van Lievegoir nae Riel toe aen, ende en sullen deselve parcheelen nijet
moghen ingegraven worden [GAT, Van V i i e t 741 foL 5 9 (U9S)l
- een heibodem in het Lievegoor [GAT,Rechterlijk Archief, W ,
ongefoL, blz 89 (1736)]
- Item een parceel heiveld groot 7 lopn genaamd Bossen Bodem, gelegen onder Tidborg ter plaatse
Lievegoor belend cast en west de gemeente [GAT R494104-P (1808)]

Oude VermeIdingen van dit toponiem zijn:

- hubrechtsbeempt int tbroec van Qevegoer [OP Rl43hp (141811
- beempt op lievegoer tusschen moren brwc ende die ghemeynt van Tilborch [OP Rl43W (141811
- beempt aen lyevegoer aen die voert [OP R l 4 3 W (142011
- beempt in loco dicto lyevegoer aen die Voert [OP Rl43:76f (142111
- beempt die cleyn mlhof bij lyevegoer aenden dreyboem [OP Rl43:llW (142111
- des bonten beempt in lyevegoer in die mlhove [OP Rl44:8f (1423)l
- weyde die schoet in lyevegoer [OP RlM37P (1422)l
- inden scoet aen lievegoe~
[OP Rl45149 (1426)]
- tusschen lyevegoer ende Maesdijck [OP Rl45:219 (1426)]
- erfenis die schoet in lyevegoer [OP Rl46:25f (142911
- beempt die schoet in lievegoer [OP Rl47:3lf (1430)]
- beempt en breock tusschen Rye1 en Livegoer [OP Rl48A7f (1433)l
- heydehm in den Calfstert over lievegoer [OP Rl495P (1437)l
- ter stede bij lievengoer [OP RlS26-f (144011
- erfenis tdorschoet bij lievengoer [OP W2lS9 (144011
- erfenis een heyninge ter stede aen lyevengoer [OP R15325v" (1443)l
- weydevelt die schoet aen Lyvegoer [OP RlS33Of' (1443)l
- sbeckersbeempt aen die leghe heyninge ter stede geheyten tusschen lievengoer en Maesdijck [OP
Rl5639 (144611
- Hubrechtbeempt bij lievegoer [OP Rl57:6P (1449)l
- Vellekensbeempt aen lievengoer [OP Rl57:149 (1449)l
- beempt die Schoet bij Lievengoer [OP RlSR4r" (1450)]
- beempt op livegoer [OP RlM).W(1452)]
- beempt ter stede geheyten tussen lievengoer ende maesdijck [OP Rl634f (14SS)I
- t Gagelbroeck in t Lyevegoer [OP Rl63Aihp (1455)]
- tgagelbroeck aen lievegoer [OP RlM26VD (1456)]
- beempt op lievegoer [OP Rl&W (145611
- in den Schoet aen Lyvegoer bij dat brwck Jam achter dat loe [OP R201:34f (1496)]
- tussen lievegoer ende Maesdijck bij beckers beempt [OP R246:349 (W2);R2%40I" (U65)]

Lievegoer lag aan de Donge bij de Gilzerbaan, juist gezegd net ten zuiden hiervan. De
Zeepten I734 I lagen ten zuiden van de Gilzerbaan, ten westen van Lievegoer, en heten
op de topografische kaart (50E) van W6 de Ststen. De Cdverteert 1891 lag ten
noorden van de Gilzerbaan en ten westen van de Donge. Op de kaart van D. Zijnen
heet de brug over de Donge aan de Gilzerbaan de Lievenvoomonder.

466. LWCB;wECH, DE
- stuck in den groten acker aenden lijcwech [OP Rl496f (1435)l
Een &tal verklaringen voor dit toponkm is mogelijk.
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Lijk is afkomstig van de Romaanse vormen *lap,laju, ofra. Zuy, ‘leek’via het germ.
woord (4)
leye, ‘tot het volk behorend’. Lijckwech mu dan mveel h e n
betekenen als ‘gemeijn we&.
In 1435 spreekt men van die ghemeyn gebuer lijcwech, gaen& van der gerneynder
saaten aent Laer nejfen Jacops ewe vander hoeven totter Loven a c h n waert in,
uutgmnden hrsschen dat Iant van Donghen en& J m Wwem m e [OP R14919p1. Hier
lijkt dan sprake te zijn van een tripliwtie van hetzelfde grondbegrip: gemeyn, gebuer,
en lijc(wech).
0 Een stroom of waterlaat wordt in Tilburg Leij genoemd, dat wordt uitgesproken als
‘laaj’. Een ander woord voor stroom, waterlaat of beek is leek of laak (c onl. laca).
Dit kan makkelijk tot een vorm leijkwech hebben geleid, die door verkeerd begrijpen
tot Zijckwech is verworden. In deze verklaring betekent Lijckwech daw weg langs de
lee (leij) of leek, d.w.z. een weg langs een natuurlijke stroom of gegraven waterlaat.
Opvallend is dat leken’ of laken’ niet Aden de grenzen vormen van oorsprdelijke
leen- en allodiale goederen, m ook waarschijnlijk hier.
0 De meest waarschijnlijke betekenis echter is die welke uitgaat van mnl. Iijk > d lit
mals in littekn < md. lijc&?jn, ‘kenteken, herke-teken’
in de betekenis van
grensteken, begrenzingsteken, waarbij men dient te denken aan het basisbegrip ‘dood
lichaam’ (Mnl IVY626). De betekenis is dan =der meer die van grensweg.
Deze laatste verklaring verdknt de voorkeur. Het impliceert tevens dat in feite eke weg
die langs een waterlaat liep, als lijckwech kon worden benoemd, mits deze waterlaat
tevens de grens vormde van een goedP Dit laatste lijkt eqliciet tot uitdrukkhg te
komen in de volgende vermelding, waar met de lijckweg zonder twijfel de huidige
Korvelseweg-Zomerstraat is bedoeld, die de grens vormde tussen de Schig 16101
enerzijds en de Hoeve (1343 I) c.q. het Goet ferRijt 12161 anderzijds.
- een parceel saeijlants vier lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, nmhtans so0 groot ende cleijn als
0

t’selve metten maeten bmnden sal mrden, geJegen binnen de prochien van Tilborg ter plaetse genaemt
de Schijve, ontrent de Corvelsen molen aldaer tusschen erffenisse Geraert van Osch, de Erffgen: muter
jan Goijaert Crillaerts aen d’een sijde oostwaerts, ende tusschen erffenisse adriaen some= aen d’ander
sijde wcstwaerts, streckende metten eenen eijnde aende e m anthonis aert peter Thielemans metten
ackerweg, ende metten anderen eijnde aenden Iijckweg aldaer [GAT R367Aw (166211

De naam heeft dus vermoedelijk niets te maken met een weg waarover lijken naar de
kerk werden gebracht. Ook Ferd. Smulders wist indertijd geen raad met deze naam.
- een huis, hof met zijn p n d e n en toebehoren, gelegen te Tilburg in die Heijdsijde aan een Lijckwech
[GAT R2Pk36f‘-36@(l544);R292:W-W
(WS);R295:5f (WP)]

Het betreffende huis moet gestaan hebben tussen het einde van de Stockhmseltschestraat 16441 en de Cauwenbergh 1941.
Vermoedelijk dezelfde ‘ljjcwech’ als bij het eerste punt wordt in 1482 genoemd: die
Lijcwech bij die heije neven Vekenacker [OP Rl8&14ra]. Met deze ‘lijcwech’ is
hoogstwaarschijnlijk een anders onbenoemde weg bedoeld, die van Eijnthoven I178 I in
zuidoostelijke richting liep, evenwijdig aan een waterloop die tussen Hoevel 13461 en
Ehthoven hief en ten noordwesten van de Moerenborch in de Korvelse waterloop
stroomde. De bewuste lijkweg is dan de (voormalige) Enthovenseweg. Ook ’vekens’
stonden in de regel op de gens van twee goederen. Kortom: mwel ’veken’ als ‘leken’

9 Zoals in feite elke straat die naar of over de heide liep H&ij(d)straet,iedere weg naar een/de molen
uoelensaaa en iedere weg naar de kerk Kercwaet of Kerckwech heette.
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markeerden grenzen tussen goederen of van akkercomplexen. In het laatste geval
vormde deze lijlcweg de grens van het Goet Inthout.
467. LIJNDSCHE ACKEREN, DIE
- een stuck lants acht lopensaet ter steeden gheheijten inde Lijnsche acker [GAT R27k96f (152111
- stuk land in de Lijndsche Ackeren [GAT R280.5P (153211
- akker in die Lijndsche Ackeren in die Heijdsijde [GAT R284:38v"(15331
- land in die Heijdsijde in die Lijndsacker [GAT R2W5Sf-55V"(l543)]
- land in de StocJshasselt in die Lijndsche Ackeren [GAT R294:24f-24V"(154711
- land in die Stockhasseltin die Lijndsche Ackeren [GAT R2958f-8v" (l547)]

In de Oisterwijkse protocollen vermeld als:
- land den Lijndacker aen die lijnde [OPRl&36f (142911
De Lijnhche Achzren, op de kadasterkaart van 1832 De Lind Akkers genoemd, lagen
tussen de Stockhasseltstraet, de Kromstraet, het Moleneind, het Lijnsheike en de
Lijnsestraat (kaart van 1960). Op een kaart van 1992 muden ze iuwweg worden
begrensd door: Bellinistraat, van een punt op de Dirigentenlaan op ca. 100 m ten
oosten van de Stokhasseltlaan naar de kruising Strausslaan-Leharstraat, Leharstraat,
Lijnsheike, achter Wagnerplein naar de Heikantlaan, dwars over de Silcher- en
Hindemithstraat tot de Hoffinannlaan, HofEmannlaan. Mozartlaan tot ongeveer het
kruispunt Heikantlaan+tokhaseltlaan. Op de genoemde kadasterkaart wordt het
oostelijk deel van de akkers, tegen het Lijnsheike Het Linds Heihz genoemd.
Vroeger heeft men gemeend dat hier kennelijk een lindeboom heeft g e s t a e die zijn
naam gegeven mu hebben aan het Guet fer Lijnde 1215I en de Lijndsche Ackeren. Dit
is mogelijk maar echter niet waarschijnlijk.
De naam Lijnsheike is hier ook van afgeleid.

468. LIJSBET PAUWELS HOOFF
- in de Velthoven [GAT R285:los blad 26f (153811
Onbekend waar in de Veldhoven dit gelegen was; betekenis: hoeve van Lijsbet Pauwels.
469. LIJSm GOIJAERT ACKER

- akker aan W i l l e d j c k [GAT R2W:27f-2W' (W3)]

De willepnsdijck 1719 I lag bij de pijlijserhueve I340 I.

469a. LIND AKKERS,DE
(Zie: Die Lijndsche Ackem I467 I.)
470. LOENSCHE GHERICET,DAT
Ghericht wil zegen 'onder bestuur van'.

- moer aan Peter Beijendijck bij dat k n s c h e Ghericht bij Epom Moer [GAT R286:SppdOro
(1539);R291:19P-W (W)]

Dit moet in de buurt van de Cauwenberch 194 1 gelegen hebben, bij de Loonse Kommer.

471. LOO,DAT
De naam stamt van het germ. Zauhu- (n), 'bosje op hoge Zandgrond' (TW, 626). Na
rooiing van een bos ging de naam niet Elden over op de akker.

- dat Loe [GAT R263:l9? (Ull)]
- weiland en schaarbos genaamd dat Loo gelegen op Corvel tussen 2 straten [GAT FW@59v" (153211
- land met houtbos genaamd dat Loo gelegen op Corvel [GAT R281:23p(1533)]
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- land in den Hazenacker aan die Scheijtsteeghde bij het Loo, t w e n het Loo en de Scheijtsteeghde [GAT
R28232l-O (US)]
- huis in het Rijlaer bij het Loo [GAT R282:32@(US)]
- hub in dat Rijlaer aan het Loo aan de Scheijtsteeghde [GAT RZMSP (IS3")]
- het Loo [GAT R293:24@-256' (ws>]

De Scheij&tee@de 16061 liep ten zuiden van de huidige wbaan-Zuid vanaf het eind
van de PoeZstraet 15601 naar de voormalige Galgestraat, ongeveer over de noordelijke
tribune van het Willem II-stadion. Hier moet het Loo bij benadering gelegen hebben:
tussen Ringbaan en Korvelpleii Laarstraat en Tafelbergstraat. Oudere vermeldingen

zijn:

-

lant int Loe [OP Rl45:lvO (1426)l
gemeyne pat die doer dat loe gheet aen dat Zantsche Veken [OP Rlh2W (142911
die acker tot loe aen den pat tot loe waert [OP Rl47:19f (1430)]
in een stede geheyten dloe bij Corvel [OP Rl4&lhP (143311
goet in een stede geheyten dloe bij C o r d [OP Rl524W' (1440)]

472. LOOACKER, DE

- stuk land genaamd de Looacker met een bosje westwaarts in Corvel ackeren aen die Poelstraet [GAT
R2%2W-%P,67f 4W (USO)]

In de Oisterwijkse protocollen slechts eenmaal vermeld als:
- den loacker [OP RlWW (148811
Deze akker was duidelijk in of nabi. het Loo I4711 aan de PoeZstrmt I560 I gelegen. In
de &e van 1550 wordt bovendkn bepaald dat de eigenaar van het betreffende stuk
land 's-Heren schouwen van Corvel Acker en van de Poel 15581 die daar heft, naar
oude gewoonte dient te onderhouden, alsmede een gemeenschappelijk voetpad dat door
het bosje loopt.
473. LOOACKERS, DIE

- stuck lants vijff en twentich lopensaet gheheijten den looacker [GAT R2725!3v"(U23)]
- land genaamd de h c k e r [GAT R285:46@ (IS%)]
- de h c k e r bij bezit van Baseldonck [GAT R293:46f4@ (ws>;R294A59-ISvO (lS47)]
- de h e k e r in die Commerstraet mast bezit van den Baseldonck [GAT R295:45@4r" (lS49)]
- de h c k e r achter de Hoevel bij bezit van Baseldonck en de Heerbaan [GAT R296:14f-l4P (ISSO)]
- akkerland genaamd de Looacker [GAT R2972W' (USl)]

Deze Loouckr moet gelegen hebben tussen Enthoven en de huidige St. Josephstraat,
bij de OrdeZvennen I529 I ,daar ongeveer waar Commentrwt I107I en Oisterwijksebaan
bij elkaar hamen.
474.

LOVEN

Ook in deze naam komt Zo(o) voor; gewoonlijk wordt deze naam verklaard als het ven
bij het Loo of iets dergelijks, waarbij ven ook kan betekenen: heide of veen, moer. Het
is echter onwaarschijnlijk dat een heide in een lo(o) ligt.
Een andere mogelijkheid is dat Loven is ontstaan uit contractie van Lohoven, datief
pluralis van germ. hdbha-, 'hoeve' met I d a , 'bosje op hoge zandgrond'. Een voorbeeld
van een dergelijke ontwikkeling vinden we terug in een schenkingsoorkonde aan de
Abdij van Postek'O
Sciendum quod, cum fiater Rodulfus curiam de Lohoven undique muniret fossato.

10 Namen, Kerkelijk Archief 3288, foL UP-ISk (afschrift 1% eew, origineel ws. 1173).
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(Hier is Loven bij Reuse1 bedoeld.) In dit geval betekent de naam zoveel als ‘de
boshoeve’, d.w.z. de hoeve bij het lo(o). Vermoedelijk is de kern van Loven het
voormalige goed Inthout en geeft de naam Loven de oorspronkelijke omstandigheden
ter plaatse aan.
Inthout betekent letterlijk in het bos. Dit goed was, zo h e n we bieruit opmaken,
een goed in een rodhg of open gedeelte van het bos. Een dergelijk goed is een %ova’
en deze hoeve lag in een lo(o)’, vandaar lohova’ * lohoven r+ h e n . Doordat de h in
intervocale positie vermoedelijk mak geaspireerd werd, verdween deze geleidelijk in de
uitspraak, waardoor tevens het accent verschoof naar de eerste lettergreep.
Dit betekent echter gee&
dat d e ”Laved-namen uit lohoven ontstaan zijn. Zowel
G y s s e w als Weijnen12 ziet als mogelijke oorsprong van verschillende Leuven- of
Loven-namen een oude (prehistorische) waternaam ‘*lubanja7, die zich .via ‘*lomja’
(‘luvanja7)heeft ontwikkeld tot l o ~ e n ’ . ~
- loeven [GAT R261:1!M‘ (l509)]
- die heystraet in laven [GAT R262r8p (UlO)]
- die Hoeven, Loven [GAT R26217f (UlO)]
- Loven [GAT R2ii224v” (UlO)]
- Loven omtrent die Swartrijt [GAT R262:25f (UlO)]
- loeven [GAT R262:W(UlO)]
- den pas op Loven [GAT -321‘
(Ull)]
- Hixpoirs acker, tSonderlock, de Persoon, Loven acker, Heijstmansdijck en Ruijbraecken in Loven [GAT
R280:lo~blad 14P,17@-18f (153211
- een berkenbos in Loven in die Heijstraet [GAT R280:3!P (1532)]
- huis in Loven [GAT R281:16f‘ (U33)]
- land in Loven in de Heijdstraet [GAT R281:w (U33)]
- huis in L~NCXI
[GAT R281:36@-37f (1533)]
- huis en weiland in Loven [GAT R28263944f (US)]
- land en weiland in Loven [GAT R28264f (1535)l
- heiveld in Loven aan die Ruijbraecken [GAT R283:3f (US)]
- land genaamd de Nuweleij in Loven bij de ZWaTtrijt, weiland en heide het Hoefke in Loven [GAT

R2mSlv”(153611

- HixpoirsAcker in Loven [GAT R28351v”(US)]
- huis in Loven [GAT R28352f,5* (US)]
- weiland in Loven [GAT R2mS2f‘ (US)]
- gel& en land in Loven acker te Loven en land aan de Veedijck te Loven [GAT R284:Uv”-l6f (1537)]
- huis in Loven en beemd daar aan Calenwiel [GAT R284:16f722v‘‘ (15331
- huis op de Zwaarijt in h n [GAT R284:27@-28f (1537)]
- huis in h n [GAT R284:ZW‘ (15331

11 cgsselin& M., Topo@ch Woordenbwk van Bel& Nederlmtc], L.uxembwg, N m r d - F r m k en W&Duirsland vddr 1226,Brussel, 1960, deel I, blz 611.
12 Weijnen, A, Traegermaanse elementen van de Nederlandse toponiemen en hydroniemen’, in: TZLWJW,
publikaties van de RK. Leergangen, no. 4, 7s-Hertogenbosch, 1958.

13 Welke waterloop in het geval van het Tilburgse Loven in dat geval in aanmerking zou kunnen komen is
onduidelijk; gedacht m u kunnen worden aan de (latere) Zwaarijt. Alhoewel namen van rivieren en
beken niet zelden tot de oudste en meest constante toponiemen (hydmniemen) behoren, kan een naam
zich later wijzigen. Een mooi Morbeeld hiervan is de ‘leij’ 14601,een naam van recentere datum, vaak
pas gegeven nadat de mens in de natuurlijke stmmhg heeft ingegrepen. Een oudere benaming is niet
zelden ‘rijt’ 15831. Zo kan de Zwaarijt theoretisch eerder ‘lubanja’ (het gefiefde (water)) hebben
geheten, doch bewijzen daarvoor ontbreken ten enenmale.
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-

huis in Loven aan de Pelgromswech [GAT R285:24f (lS38)]
- huis en Hixpoii acker in Loven [GAT R285:W (1538)
- huis in Lwen met land en weiland [GAT R286:lOP-1 (l539)]
- weiland in h n [GAT R286:llf (l539)]
- land in Hixpoii acker in Loven [GAT R286:119,39f (l539)]
- huis in Loven [GAT R286:14P (253911
- huis aan die B-jde
in Loven [GAT R286z56v"(153911
- weide en heide in Loven aan de Heerbaan [GAT R286:los blad 64f (l539)]
- huis en land in Loven [GAT R286:64P&P (U39)]
- huis in Loven [GAT R28'k5'',40#' (WO)]
- huis in Loven aan die Broecksijde [GAT R287:lW-l6r" (WO)]
- land in Loven in de HixpoitsAcker [GAT R287:18P,46f (WO)]
- huis in Love& weideveld genaam die Hoeve in Loven [GAT R2873lf (WO)]
- huis land en erf in Lwen [GAT R287:6OP-6lr" (WO)]
- huis aan de Pelgmmswech en weiland genaamd dat Elsenbwh in Loven [GAT R28265v"(WO)]
- huis in Loven [GAT R288:lf (154111
- hek in Loven [GAT R288:los blad 8r" (Wl)]
- land in h n [GAT RX?fk4lf-41V",losblad 42P (Wl)]
- akker te Loven in de Mexlinge acker7 land in het Sonderlock daar, aan de Heijstraet daar [GAT
R289:7P-8f (W2)]
- huis in h n , land in Sonderlock, in die Bocht te Lwen [GAT R2898f -9V" (W2)]
- land in Loven in die Bocht, Weerkens Veldt en Wagenbort in Loven acker [GAT R2899V"-lOf (W2)]
- Denijs acker in Loven acker [GAT R28910f-lw (W2)]
- land in Loven in die Bocht [GAT R2891Of-lOP,llf-llv" (W2)]
- een stuk land genaamd het Heckenstuxken ter plaatse genaamd in Loven Acker [GAT R289:lOP-llf

J

-

-

-

-

-

-

-

-

(W2)1
huis en land in Loven [GAT R289:l5v" (W2)]
huis in Loven [GAT R289:19V""Jf,3%",35v" (W2)]
huis in Loven aan de Pelgmmswech [GAT R28939f (W2)]
land aan de Vorcuijl in Loven in de Bocht aan de Pelgmmswech [GAT R28942d' (l542)]
land in Loven [GAT R28945v" (W2)]
land dat Haeckstuck en weiland in Loven bij bezit van Baseldonck [GAT R28954f (l542)]
weide en heide in Loven aan de Veedijck en die Leije [GAT R290:4lr" (W3)]
land in Loven [GAT R290:46f,596' (W3)]
huis in Loven [GAT R29056P (W3)]
land in Loven in het Sonderlock [GAT R29k6f ,24f,24f-249 (ISM)]
huis in Loven in die Heijstraet, weiland daar, land in Hixpoirs acker, land aan de Vorcuijl, land op die
Zwartrijt en heide op die Ruijbraecken [GAT R291:24v"-Bf (154411
land en dries in Loven in die Broeckstraet [GAT R291:26vD ( W ) ]
in Loven in die Heijdschestraet [GAT R291:los blad 34r" (154411
land in Loven [GAT R2915w (l544))l
weiland in Loven in die Heijdstraet [GAT R291:53@ (W)]
in h n bij de Vorcuijl [GAT R292:4v"(W5)]
huis in Loven [GAT R292:Sf (WS)]
huis in Loven aan die Heerstmet [GAT R2Q31v" (W5)]
huis met bmmgaard in Loven [GAT R2Q35P (W5)]
huis in h n aan de Heerstraet [GAT R2Q35v" (WS)]
huis en grond in Loven [GAT R292:36?-37P (WS)]
p c h t met houtwas en een hool in Loven achter die Heijstraet [GAT R292:42P (W5)]
gmnden in Loven [GAT R292:4W (WS)]
huis in Lwen [GAT R2Q62vo (l545)]
kta sunt bona et emolumenta et terrae Irmestti de Tiborch... Item habet I lopensaets terre arabilis
situm sub Loven [AAT bundel T
i
l
b
u
r
g I, no. 6,l (WS)]
Item habet adhuc III lopensaet siliginis in Loven Regenoten noort en myt cultura de Baseldonck
Sil(vaeducis) et west oost Anthonk van Boerden [AAT bundel Tilburg I, no. 6,l (W5)]
de Hautacker en huis in Lwen [GAT R2B7P-W (l546)]
de Oude Stede in Loven [GAT R2B8f (154611
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- huis en eff in Loven en land in Sonderlock [GAT R293.l2P (lS46)]
- heide in Loven [GAT R293:2ijv" (M)]
- weide in Loven [GAT R293:47f (M)]
- huis in Lwen en land de Bieshof daar in het Sonderlock aan de Pelgromswmh [GAT R2935M (154611
- land in Loven in het Sonderlock [GAT R293:61f (M)]
- huis en grond in Loven [GAT R25M:Wf' (154611
- huis in Loven aan de Heerbaan [GAT R294:7f'-7v" (15431
- land in Loven aan die Broeckstraet [GAT R294:Uf (154711
- goederen te h n [GAT R294:34P-3SP (W3]
- beemd genaamd scippers Hoff aan die Broeckstraet aan die Leije [GAT R294:36f (l547)l
- huis en grond te Loven aan de Pelgromswech [GAT R294:37f-3")
(l547)]
- huis, hof, schuur en grond in Loven aan de Heerbaen [GAT R294:499 (154711
- huis aan de Pelgromswech en land aan de Zwartrijt en Heerbaan in Loven [GAT R294Sf (l547)]
- huis, hof, schuur, schaapshi ter plaatse genaamd Loven [GAT R296llr" (155O)l
- een huis, hof, schuur, schaapskooi met grond groot ca. 11lopensaet ter plaetse genaemd Loven [GAT
R296:3Of (1550)]
- huis, hof, schuur, turfschop gelegen ter plaatse genaamd Loven tussen die gemeijn heerbaen een zijde,
die gemeijn Heijstraet an&r &de, hiextoe 1roede dijk op de Veedijck met 's-Heren schouwen daarvan
te onderhouden [GAT R 2 W w - 2 7 f ,29#-29@ (USl)]
- stuk land groot ea 6 lopensaet met de schuur en het turfschop daarop staande ter plaatse genaanul
Looven aan die Broecsijde aldaer tussen die Broeckstraet ander zijde en een einde, die gemeijn
Heerstraet ander einde [GAT R297:33P (USl)]
- een graft met de houtwas daarop staande, en met een hool daarachter aanliggende van 1%
wet breed en
beneden, dat er een schop door kan gaan, de gehele graft met de hool ca. 10 roeden lang gelegen ter
plaatse genaamd Loven [GAT R2W41v" (USl)]
- goederen in Loven [GAT R297:6W (1552)]
- huis, hof, schuur met p n d en toebehoren ter plaatse genaamd Lwen oostwaarts de gemeijn straet een
zijde en de gmeijn heerbaen aldaar ander einde [GAT R297:nf-7hp (l5S2)]
- huis, hof, schuur met de grond, een stuk erf in weide liggende en w stukken heiveld aan elkaar gelegen
ter plaatse genaamd Loven [GAT R297:7!9f'-79@ (1552)]
- huisje met een hof en toebehoren en erfenis daaraan liggende groot ca. 4 zestemet ter plaatse genaamd
Loven [GAT R2~79v"-8Or"(1552)l
- een stuk weiland en twee heivelden daarachter met een steeg aankomende samen groot 7Yz lopensaet en
11roeden ter plaatse genaamd h n [GAT R298:lr" (l552)l
- huis en hof met zijn gronf en erfenis ter plaatse genaamd Loven in die Heijstraet [GAT R2R2P-M
52)i
- 4( ~percelen
land genaamd die Hixpoi~~
Ackerkens, zo groot als deze elkaar rakende achter elkaar gelegen
zijn ter plaatse genaamd Loven in die Hixpoii Ackeren [GAT R298:1Ov"-llr",1lr"-llv"
(1552)]
- stuk land genaamd de Hautacker, de gehele akker ca. 10 of 11 lopensaet groot, ter plaatse genaamd
Loven aan die Broecksijde tussen erfenis van de Tafel van de Heilige Geest van Tilburg een zijde,
erfenis van bnaert Sijmon Matheus ander zijde, die gemeijn heerbaan aldaar een einde, een gemeijn
straat genaamd de Broeckstraet ander einde [GAT R298:14v" (U52)]
- In 3O Registro Gerardi Vuchs Pastoris in Tilborch inveniuntur litterae, de verb0 ad verbum quod ipse
Dominus G e d u s Vuchs vendidit duos agros spectantes ad Pastoraturn sitos in Loven, ad tria lopinata
pro vijff ende negentich karolus gulden ende ten mate sal wesen thiend vrij. Actum anno 1552 den W r
octobris. Emtor subsignavit videlicet Dierck Peters van Sonne et &us et ita frater Gerardus Vuchs [AAT
bundel Tdburg I, no. 3 (lS52)]
- te Loven aen de Broeckstraet [GAT R313:21v" (156811
- dlopenst van sijnen voorhooft met eene watere daer inne drevende voorde beesten tot Looven [GAT,
Van V i e t 741 fol. 14P (160111
- op Loven, leengoed aenden Hoeve van Brabant [GAT R35Slos blad na 114 (1633)l
- ene huijsinge, schuere ende schop metten gronde vandien, ende erffenisse daer aenliggende, ende daer
toe behoorende, ses loopensaten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans so0 groot ende cleijn als d'selve
gelegen is binnen de pmchie van Tilborgh, ter plaetse genaemd Looven int Sonderlock, aldaer tussen
erffenisse Jan adriaen henricx aen d'een sijde suijtwaerts, Jan Laureijs Peijnenborgs west, den gemeijnen
straet oost en& de gemeijne baen nmrtwaerts [GAT R37k35P-37~(1670)l
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de helffte aenden westen kant in een parceel ackerlant groot in't geheel vier L'" ofte giagelegen onder
dese heertijckheijt van Tiiborg ter plaetse Looven,aldaer noMt de gemeene wegt [GAT R4n.41Sv418'0

(loll

de helfte sonder de graft in& aensteede aenden suijden kant groot in't geheel ses LM ofte &f
gelegen
onder dese heerljckheijt van Tiborg ter plaetse Looven oost de gemeene straet [GAT R4n:415y-418'D
(173011
een parceel ackerlant groot vier L'" ofte &' gelegen onder Loven ter plaetse genaemt het quaat gat,
aldaer oost de waterlaet ende nmrt den gemeenen wegt [GAT R4241Sv418m(lo)]
ackerlant groot in't geheel vier L'" ter plaetse Loven genaemt den Lange acker, noort de gemeenen
wegt [GAT R4n.41Sv418m(1730)]
de Heeren Huijsinge genaemt Moerenborg gestaen alhier binnen Tiorg ter plaetse genaemt Loven
[GAT R477:36V"-3W (175011
een parceel weyde met een weytje daer aen gelegen over den Groenendijk groot vier Lm ter plaetse
Loven aldaer oost de Heeren verkoopem, west den rgoenendijk en noMt de waterlaet en sal dit parceel
moeten weegen langs de groenenweg [GAT R438:76P (175011
een parceel weijde groot twee en een half Lta gelegen tot Tilborg onder Loven, lpet sijn omstaende
schaerhout aldaer, mort de waterlaet [GAT R438:7@,76v" (175011
een parceel weyde groot een halff L'" gelegen tot Tilborg onder Lwen aen den gmenenweg Mor de
waterlaet aldaer oost den p n e n weg, suyt het voorste Bmch, nmrt de waterlaet spde beplant met
else schaerhout [GAT R438:78f'-W (175011
een parceel ackerlant groot een en een half Lt genaemt den bultacker gelegen onder Lwen aen de baen,
aldaer nmrt de baen [GAT R438:79@(1750)]
parceel ackerlant genaemt het Clavemijke groot een half L' gelegen onder Lwen, aldaer oost en nmrt
de Heeren verkmpers, west de wegh [GAT R438:80PW (175011
een parceel ackerlant genaemt den hondsacker groot twee en een half L'" gelegen onder Loven, oost
eenen wegt, suijt de waterlaet, belast met twintig nisten vlas twee vaten gerste en twaalf stuijvers ses
p e e te belaelen op Sk Martens dag aen den Rentm: van den Prim van Sulsbach tot St Michiels Gestel
[GAT R438:W-81P (175011
vier parceelen ackerlant aen malkanderen gelegen groot elf en een half L'" genaemt de Toorn acker,
met het parceeltje over de baen daer aen gehmrende groot ses roeden gelegen onder Loven aldaer oost
eenen gemeenen wegh, suijt de herbaen [GAT R438:81@-82P (1750)]
een parceel bosch, beplant met ontrent de hondert we1 wassende eijke en jonge boomen, met een jonge
dreef en schaerhout groot een Lt gelegen onder Lwen,aldaar oost en suijt de Heeren vercoopem west
en mort de waterlaet [GAT R438:8hp (175011
een parceel weijde en schaerbos daer aen gelegen, groot tesamen twee en een half L'" van outs gent Jan
Taets weijde, gelegen onder Loven, mort de vercoopem [GAT R438:831?-841? (17SO)I
een parceel ackerland groot een loop: ter plaatse Lwen [GAT R490:33P (1792)l
item een parceeltje land, groot drievierde loopt ofte daar omtrent, gelegen ter plaatse Loven aan den
Langenweg aldaar [GAT R490:MP (179211
twee weide, aan Elkanderen, m e n groot zeeven en eenhalf Loopensaaten ter plaatse Looven, west de
straat [GAT R490.45~(1792)l
une maison, thrie, grange, jardin et terres adjacentes dans la section dite Loven cot& par la Lettre L
NS 1144 [GAT R467S (181111

Ook in de Oisterwijkse protocollen komt Loven veeMdig voor:

- te loeven neven den wech die tot Enschit doer die Ackeren ghaet [OP Rl4316f (1419),44P,65v" (1420),
16OP ( 1 4 2 1 ) ; R " (1422)l
- in Loeven opten Waterlaet van Moerenborch [OP Rl44:W (1422),9hp (1423);Rl4514f (1426);Rl4T
42r" (1430);Rl~W,3Osf' (143311
- in Lwen neven dlandt van Donghen [OP Rl495#),1@ (1435);Rl52361?,5@ (1440);Rl53:2lV",Mr"
(1443);Rl551W (1445);Rl5622v" (1446);Rla4v" (1482);Rl89:l2r" (1483);Rull:28Vo (1496)l
- in Lwen Ackeren aen die Broeckside [OP Rl49:48P (143711
- op die Putten [OP Rl52lhp (144011
- Optie Putten [OP Rl58:lP (1450)]
- inden Hertganck van Loven [OP R2528f' (154811

Loven was een zeer uitgestrekt gebied, vele malen groter dan wat wij nu onder Loven
verstaan. Het was ruwweg gelegen tussen:
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in het noorden de Ruijbmeckn I595 I,
in het westen de Commemaet 11071, Enthoven, de huidige Lovensestraat en
Hoefstraat,
0 in het zuiden de Leij 14601, en
0 in het oosten de Zwmtnjt 1741,742 1.
In later eeuwen werd dit grote gebied opgedeeld in een Groot Lovm en een Klein
Loven. Wanneer deze tweedeling preues heeft plaatsgevonden, is niet bekend. Diederik
Zijnen (1760) geeft de naam Loven voor het gebied in het uiterste oosten van Tilburg
rond de oude weg naar Enschot en de huidige Zonderlokstraat.
Het deel van Loven bij de Leij werd de Broecksijde genoernd.
0

475.

LOVEN ACKEX, DIE

Ook Die Lovensche Ackeren.
Oisterwijks protocol:

- den grevenacker in die l m n ackeren [OP Rl@.7@ (1433)]

Tilburgse protocollen:
die Zduwentonghe in de Loven acker aent lant van Dongen [GAT R26332f (Ull)]
dat Haeckstuck in Loven Acker bij het klooster van Baseldonck [GAT R279:49r" (l531)]
land in Loven Acker aan een kerckwech [GAT R28Oks blad 14P (153211
land in Loven acker [GAT R281:16ro (153311
land in Loven Acker aan een waterlaat en land daar aan de Heerbaan [GAT R28253f (l535)]
2 stukken land in Loven acker bij de permonschap [GAT R
2
8
3
w (153611
land in t Sonderlock in die Lovensche Acker [GAT R28319v" (153611
hofktad in Loven en 2 stukjes land in die Lovensche Ackeren aan de Heerbaan [GAT R2835lI" (153611
land genaamd de Waterlaet in Lovensche Ackeren [GAT R28351v" (1536)]
land het Haeckstuck in de Lovensche Ackeren aan een waterlaat [GAT R283~52f(153611
een stuck landt dat Huijben Acker aen die Lovensshe Ackeren met de H. Geest van Tiiborch ander
einde [GAT R28354v" (l536)]
land die Driehoeck Eeghde aan de Heerbaan en Persoon en land in Caleweij achter P e m n s in Loven
ackeren [GAT R28354v"-55f (153611
die h e n acker [GAT R284:16f (1537)J
stuk land in Loven Acker [GAT R286:56p (2.53911
land in Loven acker [GAT R287:15@-16P (l540)]
land dat Haeijenstuxken in Loven Acker [GAT R287:3lr" (WO)]
land dat Haeckstuck in Loven Acker naast Convent vanden Baseldonck [GAT R28T4OP (WO)]
land in h n Acker [GAT R288.4lr"4lv",los blad 42f (154111
land genaamd Weerkensveld en het Wagenboert in Loven Acker [GAT R289:w-lOP (154211
land genaamd Denijs acker in Loven acker [GAT R28%1OP-10? (1542)J
dat Heckenstucken in Lwen Acker [GAT R28910?-1lf (154211
dat Hawkstuck in Loven Acker naast het Convent vanden Baseldonck [GAT R289:1~-2W'(1542)]
land het Westuck in Loven Acker [GAT R28935P (1542)]
land dat Haeckstuck in Loven Acker naast Convent vanden Baseldonck [GAT R289549 (l542)]
land in Loven acker [GAT R290:39P-39V" (l543);R291:7f,W (1544); R2925W'-37f,62@
(W5);R2SM:ll@-l2f (l546);R294:2oP (154711
de Gmte Acker in Loven Acker en land Dordelven daar naast Baseldonck [GAT R 2 W W (154611
land in Loven acker bij Baseldonck en huis aldaar aan de Heerbaan [GAT R2W-49~'' (l547)]
land in Loven Acker aan die Hooghe Driessen aan de Heerbaan en waterlaat [GAT R295:2Of,2W'-2Ov"
(~911
akker in Loven Acker [GAT R29543vD-44ra,44f-44v" (W9)]
Heijlen Weije in Loven Acker omtrent de mning van de P e m n [GAT R29549r"49v" (l549)l
stuk land gelegen ter plaatse genaamd Loven Acker [GAT R 2 n l f - 2 P J f - 3 f (USl)]
stuk land gmot ca. 2 lopemaet min 3 roeden en een half Genie roede in Loven Acker [GAT R2WSf8~ (155111
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- stuk land groat 3 lopensaet en 8 roeden min 3 wet ter plaatse genaamd in Lovenacker tussen een
gebuur akkemgske en die gemeijn Heerbaen aldaar [GAT IZ2WS89-599(1552)]
- 2 stukjes land m e n groot 1 lopensaet ter plaatse genaamd in Lovenacker het tweede aan erfenis van
het convent en klooster vanden Baseldonck noodwaarts [GAT R297:74P-749 (#52)]
- 2 stukken land in Loven Acker [GAT R297:77P-77@(lS52)]
- stukje land genaamd het Vlierstuck gelegen ter plaatse genaamd in Loven Acker aan de gemeijne
Heerbaen [GAT R29798P-W (US2)]
- 3 stukjes land ter plaatse genaamd in Loven Acker in Hixpoirs Acker [GAT R2W89P (1552)]
- stuk land genoemd de Waterlaet groot ca. 2 lopensaet ter plaatse genaamd in Loven Aeker [GAT
R298:1OvO-llf,ll~(U52)]

Overige bronnen:

- Item habet investus decimam in manso suo hoc est in de Boeht by de Crqsstmet. Item in den
Moerenborch. Item noch in de Streep. Item noch drie lopensaet in den Lovenacker [AAT bundel Tdburg
I, no. 3 (152711
- Ista sunt bona culturae (van de invastiet): Item in Lovenacker [AAT bundel Tilburg I, no. 3 (Wl)]
- Ista sunt bona et emolumenta et term? Investiti de Tilborch... Item habet decimam dictam den
Lovenacker quam invexit Investitus sempeq Item die Lovenacker (videlicet) annue VI modios siliginis
XVI liroS butpi [AAT bundel Tiburg I, no. 6,l (l545)]

De Loven Ackeren werden m e g begrensd door Van Meterenstraat-Dijksterhuisstraat-Kapitein Nemostraat (noord), de voormalige New-Lovenstraat (oost),
Kommerstraat (mid), en Lovensestraat-Ehthovenseweg (west). Uit de Lovenacker
moest een deel, (&n karrevracht), van de oude tiend betaaid worden aan de pastoor
van Tilburg:

- Pastor habet duos currus decime antique, unum inde Lovenacker, alterum in de Schijve [AAT bundel
Tilburg III, no. 327, blz. 136 (1621)l
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M
476. MAEKW, DIE
Mwije is een vorm van made, hetgeen in het mnl. 'hoohd' betekent. Het werkwoord
maaien is van dezelfde idg. wortel afgeleid.
- een beemd Y hoemicsken Tilborch bij die Maij [BP Rl189:l36P (1415)]
- erf in die Ghilze Vucht [GAT R286:36f (153911
Die Maeije ligt ten westen van de Landscheiding tegenover Ddem 11471; dus niet
binnen het grondgebied van Tilburg.
477. MAESACKXR, DIE

- in die Schijve omtrent Willemsdjck [GAT R291:5OP (154411

Deze akker is vernoemd naar een zekere Maes, roepnaam voor Thomaes.
Hoogstwaarschijjnlijk ten westen van de Pijlijserstraat gelegen.
Zie: WZZemdjck 1719I.
In de Oisterwjjkse protocollen wordt eveneens melding gem& van:
- land die Maesacker [OP R1587V" (145011
eve& in het Bosch protocol:
- een akker geheeten die Maesacker te Tilborch [BP Rl186:249 (1409);Rll88:354vO (1414)l
Of het hier in deze twee gevallen om hetzelfde stuk land gaat is niet duidelijk.
478. MAESDUCK, DIE

De naam 'Maes' is een persoonsnaam, namelijk de roepnaam voor Thomaes. Do& dit
hoeft hier niet noodzakeljjkerwijs m te zijn. Ook een herkomst uit een grondvorm
mosa-, die ten grondslag ligt aan de naam van de rivier de Maas, is mogelijk. Dit woord
is een algemene waternaam < germ. %usu < idg. %em, een s-deiding van %eu of
%u- met de betekenis van 'modderig, vuil'. De s-atleiding daarvan duidt vaak op
moerassige omtandigheden.
maesdijck [GAT R261:16P (UW);R262:14vO(UlO)]
die heijstenstraet aen Maesdijck [GAT R264:2f (Ul2)]
die Maesdijck [GAT R264:7P (Ul2)l
heiveld aan Maesdijck [R.279:9f,lOP-llf (U31);R281:los blad 9f (153311
heiveld tussen Maesdijck en de Heijbtraet aan die Leije [GAT m 3 5 v O (1531)]
beemd in Maesdijck aan de Leije [GAT R2R54P (l531);R281:29f (U33)]
beemd aan M a d j c k aan die Leije [GAT R280.42f (1532);R281:10P,25P (1533);R2&k24P
(U37);-696'
(l541);R289:32P @542);R2%6PH (l543)$2W506'-5lP,W (l545)]
beemd aan Maesdijck tussen de Hultensche Heijvelden en de Leije [GAT R2825vO (153511
heiveld aan Maesdijck [GAT -25P
(1535);R290:27P-27V" (l543)]
beemd aan Maesdijck tussen de Hultensche Coeijweijen en die Leije [GAT R285:l.P (1538)]
heiveld aan Maesdijck aan die Leije [GAT R285:14P (U38);R290:26f (l543);R293:31vO-32P
(l546);R295: 5vO (l549)]
beemd tussen Truden Claeus beempt en Maesdijck [GAT R287:49f496' ( W ) ]
heiveld in Maesdijck [GAT R28257V"-58f(WO)]
beemd in die Coelhoeff aan Maesdijck tussen de weiden v a Hulten
~ ~
en die Leije [GAT R291:W
~4311
beemd tussen Lievegoer en Maesdijck [GAT R291:59f-596' (l543)]
beemden aan Maesdijck aan die Leije [GAT R29253f-53vO (l544)]
wide en heide aan Maesdijck [GAT R29323f (154611
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- beemd van een half bun& gelegen naast Madijck en een lopensaet gelegen aan den Haensberch
[GAT R29324P-25P(W)]
- stuk beemd met een stuk heiveld aan Maesdijck [GAT R2%:28r'-28? (USO)]
- stuk erf in heide en weide liggende ter plaatse genaamd aan Maesdijck, de wors. Maesdijck zuidwaarts,
en %Heren schouwen van de Heijningen aldaar te onderhouden [GAT R296:40@ (USO)]
- stuk heideveld groot ca. 25 lopensaet en 18 roeden ter plaetse genaamd tussen Maesdijck en Lievegoer
tussen die gemeijnt van Tiiburg een zijde en einde [GAT R296:42@ (USl)]
- erf in weide en heide liggendegroot ca. 3 bunder, aan Maesdijck [GAT R296:47Py4w(USl)]
- stuk heiveld ter plaatse genaamd die Heijslmet bij Maesdijck tussen die gemeijnt van Tiborch een einde,
die Leije aldaer ander einde [GAT R296:71V"-72r",72f-W (USl)]
- een parceel uijtgesteeken putten gmot drie Lm ofte &' gelegen aan Maas-dijck, oost de k i j [GAT
R479108m-l10m (176411
- een parceel schaarbosch en heijde groot vier lopensaten aan Maasdijk, mid en west de heijde [GAT
R4m:47P (179211

De naam is al oud, hij wordt reeds vermeld in de Oisterwijkse protocollen:
- aan Maesdijck w 4 3 2 P (141811

- heijdelandt aen Maesdijck m44:Sw (142211
- tussen Lijeveper en Maesdijck p45:21v" (1426)l
- aen Maesdijck in die ledich heijninge [R145:Mf' (1426)]
- beempt te Maesdijck aen die Leijde [R155:14P
(1445)]
- Maesdijck p l S S 1 w (1445);Rl@.2P,16P (1454)]
- tussen Lievegoer en Maesdijck aan de Leghe Heijningen plS6:34v (1444)l
- Hagaertsbeempt bij Becketsbeempt omtrent Maesdijck aan de Bloetbeempten [R15818@ (1450)]
- tussen Lievenper en Maesdijck [R1634P (14SS);R246:34v" (W2)]

De Maesdijck is de huidige Diepestraat vanaf de brug over de Donge, naar KleinTilburg. Op de kaart van Zjnen staat de benaming Md'yk
enkel voor het stukje ten
westen van de brug over de Donge. Het stuk aan de westzijde daarvan tot aan Tilburg
heet op deze kaart Weg van Breda na i'Tlboq.
De naam is al oud en wordt zoals we gezien hebben al in de 15e eeuw genoemd. Op de
kaart van Zjnen van 1760 is deze weg aangegeven als verlengde van de huidige
Bredaseweg. Of de Bredaseweg tussen Berckdijck 122 I (Fkiezenlaan) en de brug over
de Donge in deze vorm in de 16e eeuw al bestond, is moeilijk te zeggen. In de registers
tussen 1530 en 1550 is hier van een heerweg geen enkel spoor te vinden. Echter, in
1551[GAT ~2%:47Pen 4W7 mogen we Uit een vermelding opmaken dat de Maesdijck ook
ten oosten van de brug over een onbepaalde lengte al bestond. Dan namelijk wordt
gesteld dat Jan, mon van wijlen Denijs Mutsaerts de oude, ak schuldenaar heeft
beloofd te betalen aan zijn broer Jan, mon van wijlen Denijs Mutsaerts de jonge, een
jaarlijkse en erfelijke ujns uit een stuk erf van 3 bunder gelegen aan de Maesdijck, deze
zuidwaarts, een erfenis toebehorend aan Chew Henrick Brabants noordwaarts, de
gemeijnt een einde (dwz. oostwaarts) en Jan Denijs Meijnaerts ander einde. Nu nog
steeds bezit de familie Mutsaerts (een deel van) deze grond aan de Bredaseweg op de
hoek met de Reeshofweg.
Het is mogelijk, maar het kan ook zijn dat de huidige rechte weg wat later, in de 17e of
18e eeuw in deze vorm is aangelegd als vervanger van een meer slingerende weg over
de heide. Wanneer in 1712 prins Willem van Hessen Kassel toestemming krijgt een stuk
hei van de gemeijnt in te graven, waaruit uiteindelijk de Oude Wmmde ontstaat, wordt
als zuidelijke begrenzing den nieuwen dijk aangegeven. In elk geval wordt de naam
Maesdijck d vroeg vermeld. Volgens het Poot-reglement dat in het jaar 1698 werd
afgekondigd, werd de ingezetenen gelast "over de heiden en gemeentens, wegen, die
veertig voeten breed moesten zijn, van het ene dorp n w het andec w re@ als het mooglijk
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ware, te maken, en die met een, twee of meet rijen boomen te beplanten." Dit reglement
werd in de jaren 1716 en 1746 hernieuwd.'

- een parceel h e i j w m gmot apt lopn gelegen aan Maasdijk, west de k i j , nmrd den H: Geest armen
[GAT R493:1219 (180111

De H. Geest van Tilburg bezat een stukje heide even ten noorden van de huidige
Bredaseweg in het gebied De oude Draui3oom 15331, oostelijk van de Leij 14611
(kadastraal 1832 sectie P 656). De bewuste heibodem moet derhalve tussen de
Bredaseweg en het stuk van de H. Geest en de Leij gelegen hebben.
Nog in l840 werd de brug in de Bredaseweg over de Donge aangeduid als de
Maesdijkschebrug.2
479. MALACKJZR, DIE
- land bij de Malstraet [GAT R285:20&2lP (1538)]
- land in Bmechoven aan de Malstraet [GAT R286:50P-S1p (l539);R287AZv" (W)].
De Malacker lag in wat nu het Leijpark is. Zie ook Achtemzd 12 I.

480. MALGAT, DAT

- in achtennal aan de Malstraet [GAT R286:50V"-51f (153911
- aan de Maistraet [GAT R287:lhP (W)]

Dit lag eveneens in het huidige Leijpark. Een van de vijvers hier, waarschijnlijk de
meest oostelijke, was voorheen het Malgat. Zie kaart van D. Zijnen.
481. MALSTRAET, DIE

- land in Broekhoven aan de Malstraet [GAT R285:l@ (1538)]
- d'Ou Stede van Willem Laureijs Ansems in die Broecksijde aan die Malstraet en die Rijtstraet [GAT
R285:lW-2oP (l538)]
- land de Malacker bij de Malstraet [GAT RB5:uhp-2lr" (l538)l
- de Malacker aan de Malstraet en het Malgat aan de Malstraet [GAT R2869v"-5lf' (l539);R287:1Bf'
(1540)1
- beemd in Achtermal aan de Malstraet [GAT R28772P (l540)]

Waarschijnlijk is het de verbindingsweg tussen de huidige Groenstraat en de Drkhuizendijk. De Rijtstraet l588l is het weggetje in bet Leijpark dat parallel loopt aan de
Leijparkweg. Dit loopt nog langs een waterloop (een restant van de Oerlese waterloop).

482. MAIUJEN HOECK

- heiveld bij de Ruijbraecken [GAT R289:W-lW (l542)]

De juiste ligging is onbekend, maar in elk geval moet het aan de Lovense kant van de
Ruijbraecken 159 I geweest zijn.
483. MAR'IXNS ACKER

- in de Sehijve [GAT RZ93l3~-14r",14r"-l5r"(154611

1 Heurn, J.H. van,Hmnk der Stad en Meyerye van 's+Hwg&sch,
abrmede van & vwm(llu11stedaaden
der Hertogen van Brabant, Utrecht, 1776, (fotomechankche herdruk 's-Hertogenbosch, 1974, dl. 1, blz.
16).
2 Grote Historkhe Atlas,dl. 4, kaartfmgment 57.
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- drie stukken land ter plaatse genaamd in die Schijve, het ene genaamd de Gmte Acker, het andere
genaamd Martens Acker en het derde genaamd dat Schifless en nog uit een stuk land genaamd de
Gulden Bodem [GAT R296:38P-38vD(USO)]

De akker moet gezien de belendingen gelegen hebben in de Schijve 16101 aan de kant
van de Rijt 1583I. Deze akker was waardjnlijk eigendom van een zekere Martens,
vermoedelijk van Merten Gielis Back, wiens nakomelingen de naam Martens dragen.
Hiemit blijkt dat het toponiem in de 16e eeuw nog niet zo oud was, aangezien hij
leefde in de tweede helft van de l5e eeuw.

484. MEEUKES ACKER
Meeuke is een verkleiningsvorm van Meeus, roepnaam van Bartolomeus.
- land de M e e k Acker in de Schijve bij de Brckdijck [GAT RZSkuhp-2lP (1533)l
- stuk land genaamd de Meeuckens a&r in die Schijve [GAT R2!J7S68-1w,1#-'17P
(ESl)]
- huis, hof en grond ter plaatse genaamd de k k d i j c k aan de straat met recht van wegen over het
achterste eind van de exfenis wors. een zeker stuk land genaamd de Meeukes atker gelegen in de
Schijve [GAT R297:W(USl)]

Uit de laatste verklaring wordt duidelijk dat de akker even ten noorden van de
Berluiijck I22I in de Schijf I610I gelegen moet hebben.

485. MEEUS EOEVE, DIE
Zie 14841 voor de verklaring van het eerste naamsdeel. Hoeve duidt hier op een
oppervlaktemaat. Zij wordt reeds genoemd in 1415:

- een beemd den berckenhoernic bij Meeus hoeve [BPRl189:l36P (141511
Vermeldingen in de Tilburgse schepenprotocollen zijn 0.a.:
- beemd [GAT R28224sv0-2S' (15391
- beemd in de Elsbeempt in het Ghilsehe Broeck bij Meeus Hoeve [GAT R28326vD (E%)]
- beemd in Meem Hoeff aan de Aasloet [GAT R287%f (WO))
- beemd in Meeus Hoeve [GAT R287:68v"4* (WO)]
- beemd in die Meeus Hoare aan de Aasloet [GAT R288.rectoZijde na blad 62P (1541)]

Meeus Hoeve moet ergens aan de Donge gelegen hebben. Het GhiZsche Bmeck 12061
lag bij het Reck I574I.

486. MEEUS STuxgEN
De naam betekent eenvoudig het s w e land van Meem

- land in het Sonderlock aan de Zwartrijt [GAT R284:28P (U37)]

Dit stukje land moet gelegen hebben op de gens van Tilburg en Enschot tussen
Pel'mech
I552I en huidige Oisterwijksebaau
487. MEUNENLANDT, DAT
In LNT wordt vermeld: %4einerwijk', ontstaan uit PN Meginhard + 'wic'. Meginhard
kan gemakkelijk verworden tot Meinhard (> mnL Meijnae~),wat afgekort werd tot
Me& Meijnenlandt betekent dan zoveel als: land van Meginhmd.

- akker in het Laer naast Bruijnenlaudt [GAT R
2
8
O
w
: (U32)]
In [GAT R2951W-17P (l.549)] wordt genoemd Gherit Meijnen

Henricks de Molner (~w.z.
de molenaar). Dat de naam al vroeg in Tilburg voorkwam, blijkt we1 uit een akte van 11
augustus 1355, wanueer Henrims dictus Wysse de Qlborch voor schepenen van 's-
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Hertogenbosch een akker, genaamd de Beknucker, gelegen onder Korvel, verpacht aan
Wolter Blieke en Petrus dicto Meyniaert de Tylborch tegen 2 mud rogge per jaar."
Dit toponiem duidt duidelijk bezit aan. De akker was gelegen op het huidige
IndustrieterreinWet Lam.

488. mTE
I'NVELD,DAT
Veld van PN Metten. Volgens Gysseling gW,693) komt Metten van de oude
germaame naam 'Matjo', die de germ. stam mu&- bevat, die 'verzamelplaats,
gerechtsplaats' betekent. Echter, volgens Van der Schaar is Metten een znl. vorm van
Martinus. De naam van deze h e i i e was al vroeg in de middeleeuwen populair?
- land en weide in de Berckdijck [GAT R279549 (153111
- in de Berckdijck buiten de Dreijboem [GAT R28657f (l539); R2B7:los blad 57f (154o)J

Dit Mettenveld lag ten noorden van de Berckdijck 1221, ten westen van de huidige
Ringbaan-WeSt.
489. MEXLINGE ACIE(ER

- land in de Mexlinge Acker te Loven [GAT R289:7v"-Sf'

(154211

Het is niet bekend waar deze akker precies gelegen heeft in W e n [ 4741, noch wat de
exacte betekenis is van Mexling. Het tweede naamsdeel is in elk geval het germ. suffix
*-ingu < idg. *-enko (mnl. -inga), dat diende tot het vormen van persoonsnamen van
nomina, dit mu betekenen dat het eerste naamsdeel duidt op (herkomst uit) een
persoonsnaam.
Echter, deze akker wordt vermeld in relatie met een erfdeling van de erfelijke goederen
van wijlen Henrick Verhoeven, waarbij alle stukken land gelegen zijn in Loven in de
nabijheid van of grenzend aan de Rubruecken 15951, ten miden hiervan, rich@
Enschot. Nu kan het eerste naamsdeel een vorm zijn van mik, die samenhangt met de
idg. wt. Snei-, waartoe tevens germ. Snairja-, 'grens(gebied)' behoort. Verwant hieraan
is de grondvorm Snidhkon (met k-afleiding) die 'een plaats nauwkeurig bepalen'
betekent. De uitgang -Zing is een typisch westgermaame abstractsuffix. In dit geval is de
betekenis van Mexlinge acker ongeveer 'de grensakker'.
490. MLDDELSTE BQSCH, DAT
Onbekend waar dit gelegen heeft, maar is vermoedelijk een akker in de Berckdijck 122I
[GAT R281:9pj. Eveneens slechts eenmaal in de OisterWijkse protocollen vermeld:

- in een stede geheyten den middelsten boech [OP R209:419 (UOS)]

491. MQECK, DIE
Uit het Latijnse modus is het mnL mode @et nL mud) ontstaan, een maat voor droge
stoffea M o o g aan het lat. verkleinwoord voor modus, namelijk modiohs, is in het
mnl. modeontstaan, dat verkort uitgesproken kon worden als mohijn of moken. In
het Brabants krijgt een zelfstandig naamwoord als verkleinwoord vaak een umlaut,

3 Erens, MA,Oorhnden van Tongerrlo, dl. 1, no. 1031 (1355).
4 Schaar,J. van der, Woordenboekvan voommem, blz 261.
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maw. moken werd soms geschreven als moe(c)km en mogelijk uitgesproken als meuke.
De M o d betekent dan het mudje.5 Echter, de naam kan ook samenhangen met het
woord modi& 'leem'; vgl. Musgenzel 15081.
- huis op Corvel [GAT -219
(1536);Rzss:5f (l538);R289:14r" (l542)]
- huis met smidse genaamd de Moeck op Correl aan de straat [GAT R29633d-34f (l550)I
De smidse lag ten nridoosten van het h e , aan de noordzi..de lag een moestuin.
Vermoedelijk lag de MoeCk aan de zuidwestzijde van het Korvelplein, tussen
Korenbloemstraat en Berkdijk.
492. MOELENACKER, DEN
(Zie: Den Molenwker 149581 .)
493. MOERSTRAET, DIE
Het woord moer c onl. mor stamt van het germ. mom- (m), 'terrein waar turf gestoken
werd of wordt' (TW, 701).

- die moerstraet aen die Heydsyde [GAT R276Sr" (U29)]
- huis in de Heijdsijde aan de Rugdijck tussen de gemeijnt en de Moerstraet [GAT R279:4W (l531)l
- land in de Heijdsijde bij de Cauweberch aan de Moerstmet [GAT R279:58f (1531);Rzs0:519 (l532)l
- land en weide in de Heijdsijde aan de Rugdijck aan die Moerstraet [GAT R28k29v" (1533)l
- heiveld in die Heijdsijde aan de Cauwenberch aan die Moerstraet [GAT R284:36V"-37f (l537)l
- heiveld aan die Heijdsijde in die Moerstraet [GAT -36V"
(153811
- huis aan de Moerstraet aan de gemeijnt [GAT R289:33V"-34f ,los blad 34f ,39f (l542)]
- heiveld in die Heijdsijde aan de Cawnberch in die Moerstraet [GAT R29l:hp (154411
- heiveld aan die Moerstraet [GAT R292:los blad 27f (1545)]
- dlopensaet van sijnen Morhooft tegen de Mourstrate [GAT, Van V i i e t 741 fol. 23f (1609)]
- de moerstraet aen de Heycant [GAT R364.18W (165511
- door de Moerstraat Fiendklampen, Heikant 3 (lS);idem, Heikant 6 (1778)]
- un pr6 si& dans la rue dite moerstraat [GAT R46?21(1811)]

Deze straat is al oud en wordt herhaalde malen genoemd in oudere stukken:

- aen die Moerstraet bij de Rugdijck [OP Rl43:llW (1421)l
- die moerstraet tegenover land aen die Rubrake [OP Rl49W (1435)]
- heydevelt neffen die Moerstraet aen die Heydside [OP R l ~ 1 (1452)]
1 ~

Ook de kaart van Zijnen heeft voor deze straat de benaming Moerstraut. Z o ook de
kadasterkaart van 1832. Nu nog ligt ten noorden van de Vlashofhan bij de Rugdjik
15971 de Moerstraat. Zij verbindt de Quitijnstok@aat met de Kalverstraat.
494. MOERSTRAET, DIE

- beemd van 2 ha aan die Moerstraet aan die Leije [GAT R28kll9,l2f (153311
Dit is een beemd in Gilze. Zie ook [GAT R299:63f-af (l553)]:
- een stuk beemd gelegen onder Gilze in die Lange beempten aan die Moerstraet.

495. MOLEN OP CORVEL

- Daar Jan Denijs Mutsaerts en Jan Aert Peijmans nu onlangs samen gepacht hadden van de Heer tot
Cloetinge en Asten et atem en van Heer Jan van Brecht, ridder, een molen staande te Corvel in Tiiburg
met zijn toebehoren en dat voor een termijn van achtereenvolgende jaren en volgens inhoud van een
cedule en Morwaarden van schepenen van de stad van sHertogenbosch, die daar gepaseerd is... [GAT
R295:P (l549)]

Zie ook Die Corvelsche Moelen 1122 I.

5

Zie:MNW.
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4%. MOLENBOCHT, DE
Voor de betekenis van het woord 'Bo&t7 zie 146 1.

- akker in de Schijve aan de Molenstmet [GAT Rzss:3Ov" (1538)]
- akker in de Schijve [GAT R295S9pdovD (W9)]

De Molenstraet is waarschijnlijk de huidige Paterstraat, maar kan ook de
Capucijnenstraat zijn, hoewel die op de kadasterkaart van 1830 nog maar een pad is tot
aan de Paterstraat, vandaar tot de Korvelseweg is het al een straat.
497. MOLENHOECK, DIE

- land in de Schijve in de Moelenhoeck [GAT -4%''
(153211
- land in de Velthoven in die Molenhoeck [GAT ~ ~ , . 5 4 I " , S & f ' - (Wl)]
S~

Hoogstwaarschijnlijk lag dit stuk land bij de Hout- en Molenstraat. Bij Diederik Zjnen
heet dit de Vela'hovenscheHoek, evenals op de kadasterkaart van 1832. De Molenhoeck
m u dan omsloten zijn door:
e Molenstraat,
Hoefstraaten
Groesehdstraat.
De in de eerste vermelding genoemde &hi# is niet het alom bekende akkergebied
ruwweg begrensd door Korvel, de Reit, en de Herstal (IfilOI), maar een akkergebied
dat nog in de kadastrale leggers van 1832 wordt aangeduid als de VeldhovenscheSchvf.
Of in de volgende vermelding eveneens de Molenhoek bij de Veldhovense Molen is
bedoeld, is niet duidelijk, maar we1 waarschijnlijk
- land groot 6 lopensaet ter plaatse genaamd in die Schijve in de Moelenhoeck [GAT R297:M)ro (1552)]

498. MOLENPAD, DAT

- in die SEhijve [GAT R27917v"(U31)]

Twee straten komen voor deze straat in aanmerking:
e Capucijnenstraat,
e een straat gaande van het Hagelcmijs 1245 I haar de Corvelsche M i l e n 1122 I, waar
de huidige Eikstraat dan een deel van is.
In het volgende geval is er beslist sprake van het noordeinde van de Capucijnenstraak
- een en een halff Loopz: Ian& gelege tot Tilborg ontrent de Kerk uijt 7% Loopz: m h 4 roeden Lands,
aan de gemeene straate of den niewen we& Zuijd aan Engelien Jan Dilis, West aan Anthonij
Stakenborg, n d aan den Molenpad [ARA 's-Gravenhage, Nassau domeinarchief, Inv. Hingman 1157
fol. 8 (1681)]
oost

Dit blijkt uit het feit dat de betreffende 7% lopensaat voortkomen uit de Ruijtentaeck,
zodat met den nieuwen wegh de huidige Zomerstraat bij de Korvelseweg of deze laatste
straat zelf bedoeld moet zijn.
499. MOLENPAT, DE
- akker in de Schijve [GAT R290:3#'-39 (l543)l
Gezien de belendjngen lag deze akker in de omgeving van de bovenloop van de Werft
in de buurt van de Rijt, m.a.w. ergens aan de Diepenstraat of de De Regenboogstraat.
500. MOLENSTRAET, DIE

Meerdere straten die mar de CorveZsche Moelen 1122 I leidden, konden Molenstraet of
Molenstraetke genoemd worden. In aanmerking komen:
Paterstraat,
e Capucijnenstraat,
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Meelstraat,
Hesperenstraat.
Ook de Diepenstraat kon m genoemd worden.
0

- land in de Schijve aan die Molenstraet [GAT R282:3w?-3lf' (153.5)]
- land in de Schijve aan een gemeijne gebuurweg van de Berckdijck naar de Molen lopende [GAT
R282:3oP-3lP (153511

De Molenstraet in de eerste vermelding doet de Paterstraat of Meelstraat vermoeden,
in de tweede is mnder twijfel sprake van de Akkerstraat, die vroeger van de Paterstraat
naar de Berkdijk liep.

- huis in die Juijpt aan de Molenstraet [GAT R280:49f (1532)]
- huis aan de Corvelsche Moelen tussen de Juijpt en de Molenstraet {GAT R2823w?-3lr(' (1535)]
- huis aan de Corvelsche Molen tussen Juijpt en Molenstraet [GAT R284:6op (15331
- een hek hangende te Corvel aan de Molenstraet bij Lijnke Beerten te onderhouden d e r een huis aan
het h e r [GAT R286:lP-2P(1539)]
- huis in die Juijpt bij de Corveke Molen tussen gemeijnt en Molenstmet [GAT
(1539)]

Hier is ongetwijfeld met de Molenstraet de huidige Hesperenstryt of Nieuwstraat
bedoeld, mogelijk ook het verlengde van b i d e straten, de huidige Paterstraat.
- land in de Zmrtenberch inde Schijve aan de Molenstraet naast het v001s. huis [GAT R280:49P (153211
- land de Zwartenberch in die Schijve aan de Molenstraet naast Dierck Back [GAT R281:Sv" (1533)]

Dierck Back bezat de Home ter Rijt 1343I, aan de noordzijde van de Nieuwstraat. (Ze
ook De Zwartenberch I7381).

- huis in Corvel, de Corvelschestraet aan de zuidzijde en de Molenstraet aan de 0Osb;ijde [GAT R281:9f'
(153311
- huis op Corvel bij Corvelschestraeten Molenstraet [GAT R281:9@ (1533)]
- land de Zwartenberch in de Schijve tussen Dierck Back en de Molenstraet [GAT R281:42f'42v"
(1533);R2&342r" (1536)]
- akker in de Schijve aan de Molenstraet en land in de &hi@
aan een weg van de Berckdijck naar de
Molen [GAT R284:60f (1537)]
- huis in Corvel bij de Molen en weiland in de Schijve,beiden aan de Molenstraat [GAT R285:3Or" (153811
- huis in Corvel bij de Molen tussen de Molenstraeten een straat [GAT R285:37f' (E%)]
- huis in Cowel bij de Molen aan de Molenstraat [GAT R2866PM (U39)]
- land in de Schijve aan de Molenstraet [GAT R286:7p-8p (1539)]
- huis en land aan de Moelenstraetin die Schijve en die Juijpt [GAT R286.41P-42P (153911
- 2 huizen in Corvel aan de gemeijn straet en de Moelenstraet [GAT R290.6@-7f (W3)]
- huis in Corvel aan de gemeijn straat en de Moelenstraet [GAT R290:8f-8p (W3)]
- land in die Schijve bij die W4ntmoelen van Corvel aan die Moelenstraet [GAT R2%l2f' (W3)]
- land in de Schijve bij die correlsche Moelen in het Moelenstraetke [GAT R293:6vD (154611
- stuk land in die Schijve bij de Corvelsche Moelen aan die Molenstraet of Ackerwech [GAT R2%Slr"

(155111

501. MOLENSI'RAET, DIE

Ook Dat Molenstraetke.

- huis aan dat Ven achter de Hovel aan de Molenstraet [GAT R27952r" (1531);R281:22r" (153311
- land achter de Hovel tussen gemeijn straet en Molenstraet [GAT R285:21v" (1538)]
- land achter de Hovel op het einde van de Molenstraet in die Heerstraet [GAT R287:8OP (154011
- land achter de Hovel omtrent de Molenstraet aan de Heerstraet [GAT R288:llP (Wl)]
- land in dat Molenstraetke achter de Hovel [GAT R289: 32P (W2)]
- land op de hoek van de Molenstraet en Cruijstraet achter de Hoevel en land tussen de Molenstraet en
Cruijsstraet of Heerbaen [GAT R295:46f'46@ (W9)]
- land achter de H o e d omtrent de Molenstraet aan de Heerbaen [GAT R2!Xk31@,64r''-64P,76f-769

(155011
- stuk land genaamd Pijpenhoofke groot ca. 6 lopensaet 1 roede gelegen achter den Hoevel omtrent de
Molenstmet aldaer en die heerbaen aldaer ander einde [GAT R2964lP-419 (1551)J
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- stuk land genaamd Pijpenhoofle, groot ca. 8 lopensaet en 1roede gelegen achter de Hoevel omtrent de
Molenstraet [GAT R2%:64964vo (USl)]
- stuk land genaamd Pijpenhoefke, groot ea. 6 lopemet ter plaatse genaamd achter den Howel omtrent
van coulsteren een zijde, die gemeijn
die Molenstraet aldaer tussen erfenis van de jonkvroheerbaen aldaar ander einde [GAT R2%76P-76@ (USl)]
- huis, hof, schuur met de gmnd en erfenis daaraan liggende ter plaatse genaamd aan het Ven, een
gemeijn straatje genaamd het Moelenstraetkeander zijde [GAT R2W.6W (ISSZ)]

De Heerbaen is 6f de St. Josephstraat 6f de Enschotsestraat. In beide gevallen moet
het Molenstraetke het eerste deel van het Pelgrjmspad zijn (thans ongeveer
Tivolistraat). Het Molenstraetke boog bij Eijntfhoven I178I naar het noorden 4 daarbij
overgaand in de huidige Lovensestraat, die naar de Velthovensche Moelen 16751 liep!
Vermoedelijk identiek met de in de l5e eeuw genoemde molendijck. De Lovensestraat
kruiste de Enschotsestraat loodrecht en kan daarom eveneens de benaming hijsstraet
dragen.
502. MOIJ3NSTRAJIT, DIE
huis in die Velthoven op de hoek van een straat en de Molenstraet [GAT R2805f'(U32)J
huis aan die Velthovensche Moelen aan de Molenstraet [GAT R
2&5*
(U32)]
huh in die Velthoven bij de molen op de hoek van een straat en de Molenstraet [GAT RZsklSP-lSV"

(153311

huis in de Velthoven bij de molen aan de Molenstraet [GAT R281:lSV" (153311
huis in de Velthoven in die Muelenstraet [GAT R281:3Sr" (153311
hub op die Velthovensche Molen aan die Molenstraet [GAT R285:9P-lOr(' (1538)J
huis in die Velthoven op de hoek van de Molenstraet en een straet [GAT R28T44P (WO)]
huis in die Velthoven in die Molenstraet [GAT R287:W (WO)]
land in die Velthoven bij die Molenstraet [GAT R288:l2P(lS41)]
huis op de hoek van een straat en de Molenstraet [GAT R292:W,4SP (154511
land weide en heide in de Velthoven aan de Molenstraet [GAT R292:62P (lS4S)J
huis in de Velthoven aan die Molenstraet [GAT R2B82p (154611
huis in de Velthmn op de hoek van een straat en de Molenstraet [GAT R29425W-56P(lS47)]
land in de Velthmn aan de Molenstraet en een huisje op de hoek van de Molenstraet en de straet
[GAT R295:lOP-llf' (lS49)J
land aan de Velthmn aan de Molenstraet [GAT R 2 9 5 : 2 l f ' - 2 1 V " , 2 1 ~ - ~ , ~ -(1549)J
~~,~P-~
gmnd in die Velthoven aan de Molenstraet [GAT R296:2W-3Of (USO)]
huis, hof en erfenis groot ca.4 lopensaet min 1vierdevaetsaet ter plaatse genaamd aan die Velthoven in
die Molensatraet [GAT R2W.75P-7SV" (US2)]
huis, hof en erfenis groot ca.2 lopensaet aan die Velthmn [GAT R297:82r''-tW' (l552)]
stuk erf in weide en akkerland liggende groot ea. 2 lopensaet en 5 roeden ter plaatse genaamd die
Velthmn aan die Molenstraet tussen erfenis van Heer Jan van Brecht, ridder, en de erfgenamen van
wijlen jonker Wolfaert van Brederode een zijde, erfenis van de erfgenamen van wijlen Goijaert sBruijnen
ander zijde, erfenis van Matheus Gherit vanden Oudenhoven een einde en de voors. Molenstraet ander
einde, hiertoe nog een huisje met een hof en akkerland daaraan Iiggende, zijnde het vierde deel van de
gehele aanstede, die de mors. Matheus in de parochie voors. aan de Velthoven en naast de Molenstraet
had liggen, welk vierde deel worn. aan de Momijde 8% roeden en achter 9% roeden breed zijnde
afgemeten is [GAT R297:9OP-9l#' (US2)]
huis, hof en erfenis p t ca 4 lopensaet en 1 vierdevaetsaet aan die Velthoven in die Molenstraet [GAT
R298:W-3P (1552)]
aen de Velthoven in de Molenstraet [GAT -37P
(160511

6 Op de kadasterkaart van 1832 valt het begin van de tussen 1822 en 1827 aangelegde Bossfheweg nog
samen met het Peuegrimrpad (zie ook laatste alinea van 15511). De huidige Tiilistraat maakte tot 1968
deel uit van de Bosscheweg.
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De hier genoemde Molenstraet is de nu nog bestaande Molenstraat, op de kaart van
Zijnen (1760) MoZestruut geheten en op de kadasterkaart van 1832De Molenshzat, of de
huidige Hoehtraat wanneer er sprake is van de Velthoven I673I. Bij de VeZthovensche
MoeZen 16751, kan evenwel ook betekenen de voormalige Heikantsebaan (nu
Valentijnstraat-Me& Stokestraat-Jac. van Vollenhovenhovenstraat), Koestraat of
Lovensestraat. In het volgende geval is mnder meer sprake van de huidige Molenstraak
- door het Moolen-straatje langs den Velthovensche Moolen, laatende den Mmlen aan de regterhand,
door het spoor over de Rabraaken tot wederom in de Bos-Baan piendklampen, Heuvel4 (1778)]
- Item een parceel weijde gmot twee Loopensaten ofte daer omtxent genaemt de hangweij, ter plaatse de
Velthoven, noord de Molenstraat en een parceel Ackerland gmot neegen Loopensaten ter plaatse wow
aldaar mid den H:Geest armen alhier [GAT R490:44v (1792)l
- het zanden off maaken van het wgenaade moolenstraatje alhier onder Tdborg [GAT R492256P (I“)]

503. MOLENSI’RAETKE, DAT
(Ze: Die MoZenstraet I5011 .)
504. MOLENWEXH, DIE

- land in die Schijve bij de Corvelschen Moelen aan een gemeijn Moelenwech [GAT R286:19v“-u]p

(153911

- land in die Schijve aan een Molenwech van de Berckdijck naar de Corvelsche Molen [GAT
R286:41v”-42P (1539)]

Dit kan de Meelstraat of de Akkerstraat zijn geweest.
505. MOLEWERFF, DIE
- land bij de Wijntmoelen van Corvel waar een gemeijn weg door gaat aan de Molenweerff [GAT R28k

2M-23P(1533)]

Wetf, < onfrank. werpa < idg. wt. %e&, d.w.z. ‘draaien, buigen, vlechten’. Uit de
betekenis van vlechten, ontstaat concreet het maken van een huiswand. Deze moest met
leem worden besmeerd, waartoe de leempap tegen de wand gesmeten werd. Hiemit
ontstond een betekenisverschuiving naar ‘gooien, werpen’. Een wed is dan iets wat
(0p)geworpen is, in dit geval een opgeworpen @&e) verhoging, waarop de molen
geplaatst werd.
Dit is bij het terrein waar de molen op stond, een driehoekig perceel omsloten door de
huidige Meelstraat, Paterstraat en Capuujnenstraat.
De gemeijn weg is dan het noordelijke stuk van de Paterstraat en het begin van de
Akkerstraat.
506. MORTEL, DE
Een mortel is:
0 een komvormige uitholling, al dan niet gevuld met onvaste grond,
0 simpelweg een moerassige plek.
Het mnl. woord rnorter komt via het mlat. morterium en mortera < lat. mortarium, (een
afleiding van de idg. wt. *mery‘(fijn-)wrjjven’), die %ouwmaterkd, specie’ betekent, en
waarbij we in eerste instantie aan leem dienen te denken.

- weiland en heide achter die Bloetbeempden in de Mortel tussen de gemeijnt en de Bloetbeempden
[GAT R2M21-f’ (1537);RZ95:36v“ (lS49)]

507. MORTEL, DE
Voorverklaringvandenaamzie 15041.

-

land in die Schijve aan die Hoogh So0 [GAT R279:39f-39d' (1531)]
- land in die Schijve [GAT R279:42$'
(1531);R282.l3p (153511

Een akker aan de Huogh So0 I372I bij de huidige Imhtstraat.
508. MUGGENZEEL, DAT
Dit toponiem wordt slechts eenmaal genoemd in de p e d e 15351550,
- akker muggenzeel in de Corvelsche Ackem aan de Heerbaen (GAT R283:33v" (153611

doch komt meerdere malen voor in de Oisterwijkse protocollen.
- aen Mugghemeel in den ackeren van Conrele [OP Rl49:W (1435)]
- aen een stede geheyten Muggenseel inde ackere van Corvel bij Smeetslant [OP -37~''
(1444)l
- lant aen muggemeel in oerle [OP ~ & c %
(144611
P
- lant in een stede geheyten dat muggenzeel [OP W6:37r" (144611
- lant aen een stede geheyten muggenseel in de ackeren van Corvel neven Smeetslant [OP RlSk38f

-

(144611

ecker dmuggenzeel in de Corvel eckeren [OP R260:3%" (155611

ZeeZ kan afkomstig zijn van het germ. suiZu (zandrug), maar omdat het hier voorkomt
met de dierenaam mugge lijkt het aannemelijker de oorsprong te zbeken in mnl. d e ,

sijZ, '(afwatering)sloot. Een zijl is meestal een hgzaam stromend of zelb een

stilstaand water, m.a.w. een &ale broedplaats voor muggelarven. In de buurt van het
Muggemeel lagen de PoeZen 15581. De aanwezigheid van muggen op deze plaats is dus
aannemelijk.
Er is echter nog een andere verklaring mogelijk, die eerder de voorkeur verdient.
Daarbij is zeZe < sulu' 'eenbeukig huis'. Mugge is a€komstigvan de ablautsvorm mark,
van muik, gevormd uit de germ. grondvorm %ud, die te verbinden is met modder (<
idg. wt. meu = 'vochtige massa'). In dat geval moet men denken aan de leempap
waarmee in vroeger eeuwen de gevlochten wanden van de huizen werden bestreken. De
betekenis van mu&genzeel is dan zoveel als, 'de lemen w o w . Aannemelijker is dus dat
de PoeZen oorspronkelijk leemputten zijn geweest, waar de bewoners van de herdgang
Corvel hun leem haalden. In dit verband is het ook mogelijk dat het tweede naamsdeel
teruggaat op het Latijnse temu salica of suZmhz, Ai. het herenland of vroonland, zodat
de betekenis zoveel is als %et modderland/de leempoelen van de heer'.'
Of moeten we denken aan mnl. siZZe, ziZZe, een landmaat: een stuk land ter grootte van
wat men in 66n dag kon beploegen. Het feit dat het hier om een akker gaat, neemt niet
weg dat er vroeger een grote (lemen) woning kan hebben gestaan!
Zie ook CorveZ I1201, die Benick I171. Vgl. ook Die Zeepten I7341.

N
509. NmBEEMPT, DIE
- beemd in Cleverplack naast de Naebeempt aan die Leije [GAT R281:38vD (153311
- beemd genaamd tHooft vande Howen in die Langh Hoeven naast de Naebeempt aan die Leije [GAT
R
2
8
8
:
w(Wl)]

De Naebeempt is gelegen aan de Donge, oostelijk van de samenvloeiing van de Donge
en de Landscheiding aan de huidige l?laassendijk.

7 Zie hoofdstuk 1, Tilburg'.
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510. NEIJWENLANDT, DAT

-

land en weitand genaamd Neijwenlandt in die Schijve after Corvel [GAT R2XKk5W (153211
- land genaamd Neijwenlandt in die Schijve aan de Vorste Cruijswech [GAT R281:23P (153311

Dit is een akker die aan de P.C. Hooftstraat-Van Dijckstraat nabij de Korenbloemstraat gelegen moet hebben, gezien de vermelding van de Vorxte cnrijswch I144I. Hij
wordt reeds eenmaal vermeld in de Oisterwijkse protocollen als aan de Berckdijck [OP
Rl5255f (1440)l.

511. NIEUWE STEDE, DIE

-

Hkrtegen zal Cornelis wors. hebben een huis genaamd het Nieuwe Huis met de gmnd en schop en
varkenskooien daarop staande en erfenis daartoe behorende en daaraan gelegen, van de Oude Stede
afgepaald, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Corvel tussen Claeus Jan Claeus en
Jenneke de weduwe van Gherit Back een zijde, Pauwels Peter Crillaerts, zo dat hier gedeeld is ander
zijde, Jan Michiel Quaps een einde, de gemeijn straet ander einde [GAT R28918vD-19p (154211
- Hiertegen zal Pauwels MMS. hebben een huis, hof, schuur, schaapskooi met gronden genaamd de Oude
Stede van de Nieuwe Stede afgepaald, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaemd Corvel
tussen de gemeijn straat een zijde en einde, Cornelis wors. hier afgedeeld ander sijde, Jan Michiel
Quaps ander einde [GAT R2891!Jf-lW (l542)I

Beide steden (huizingen) moeten gelegen hebben aan de westzijde van de huidige
Laarstraat.
512. NIEUWE STEDE, DIE

- Gekomen zijn Mor schepenen Adriaen en Bertolomeus, g e b d e r s , zonen van wijlen Wiem Verlijnden,
die Willem wors. verwekt had bij Jenneke zijn muw, dochter van wijlen Ansem sLeeuwen, en ze
hebben een erfdeling gemaakt van de goederen, die hen verstorven waren van wijlen Wiem Verlijnden,
hun vader, en waarin Jenneke de weduwe van Willem MOB. heden haar tocht mrgegeven heeft, op de
d e r als volgt. Adriaen won. zal hebben een stuk land genaamd de Hautacker met het nieuwe huis
daarop gezet genaamd de N i e m Stede, gelegen te Tilburg in Loven bij de Broeckstraet [GAT
R293:7P-W (W)]
- Jenneke hun moeder zal woning hebben bij een van haar wnen, waar het haar belimn zal, op de Oude
of Neuwe Stede [GAT R2938f-9f'(l546)]

In dit geval moeten beide steden gestaan hebben in de nabijheid van de huidige
Broekstraat.
513. NIJE STEDE, DIE

- huis van Cornelis CornelisAdriaen Smolders in de Rijt [GAT R285:39@#

(1538)]

Gelegen in de Rijt bij de Herstal.
514. N I J E m BOCHT, DIE
Voor de betekenis van 'Bocht' zie I46 I.

- akker in Corvel Ackeren [GAT R288:32P-3hP (1541)]
- 4 stukken erf gelegen in de parochie van Tilborg ter plaatse genaamd te Corvel en in Corvel acker in alle

p t t e als dew drie stukken erf aan elkaar rakende en het vierde stuk daar apart gelegen zijn, het
eerste stuk genaamd die Streep aldaar, het tweede en derde stuk genoemd ander zijde, die Poelstraat
ander einde, met het stuk genaamd Niiuwe Bocht gelegen aldaar, het derde stuk genaamd 't Sandsche
land gelegen aldaar, het vierde stuk erf in weiland ligsende genaamd de Poel gelegen te Corvel tussen de
Corvelsche straet een einde, die Poelstraet ander einde en daartoe 's-Heren schouwen van Corvel acker
en van de waterlaat lopende door het vierde stuk erf zal onde-rhouden mar Oude V n t e en ook dat
bij Lijnke
deel als men schuldig is te onderhouden van het hek hangende te Corvel aan die &hi+
Beerten [GAT R297:26ro-26Vo (USl)]

Uit de vermelding van 1551 wordt duidelijk dat dit stuk land gelegen was in Corvel
Acker I121I aan of in elk geval in de directe nabijheid van de PoeZsfmet I560I.
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515. NIJEUWE HOEVE, DIE
- weiland in de Heijdsijde bij de Cromstraet [GAT R2QW,W-W (154511
516. NIJEUWE LEU, DIE
Ook Nijewe Leij, Nijeu Leije.

- stuck beempts ter plaetssen geheijten after IMal hoedende aen een ghemeijn water gheheijten die Nijwen
Leije [GAT R27&26p (lS30)]
- huis van Dierck Back aan de Nijeuwe Leij tussen stmat en Leij [GAT R
2
7
9
:
m(1531)]
- beemd in Aftermal aan die Nijewe Leij [GAT R2%18v" (1531)]
- beemd in Aftermal aan die Nijeu Leije [GAT R 2 7 9 w (1531)]
- huis van Dierck Back in Broeckhoven tussen die Nijewe Leij en de straat [GAT R28o:los blad 58f,58v"
(153211
- beemd in Broeckhoven aan die Nijeuwe Leije [GAT R28klW' (1533)]
- beemd aan de Ghemeijne Dijck, waar de Nieuwe Leij doorheen stroomt [GAT R28k36P (153311
- huis van Dierck Back in Broeckhoven tussen straat en Nijeuwe Wije [GAT R282:26f'>3d'-54f (153511
- beemd in de Broecksijde aan Reijnendijck en die Nijeuwe Leije [GAT R2826opdovo (15331
- beemd in Calvenwiel aan Heijstendijck aan de Nijeuwe Leij [GAT R2fB4W (153611
- beemd achter Broeckhoven aan de Nieuwe Leije [GAT R283S4P (153611
- 3 stukken beemd in Aftermal aan Reijnendijck tussen Oude en Nijeuwe Leije [GAT w S W , % f

r

(153711

- beemd in Achtermal aan de Nijeuwe Leije [GAT R285.2Op-2lf (E%)]
- beemd en weiland aan de Veedijck aan de Nijewe Leije naast de p e m n [GAT R28%2lf'-21xf'

(153811

- beemd after Bmekchoven aan die Nijeuwe Leij [GAT R285:52f-5W (lS38)]
- beemd in Aftermal tussen Reijnendijck en die Nijeuwe Leij [GAT R28552v" (lS38)]
- beemd after Bmekchoven aan die Nijeuwe Leije [GAT R286:lf (U39)]
- beemd aan die Broecksijde aan die Nijeuwe Leij [GAT R287:61@ (WO)]
- beemd achter Broeckhoven aan die Nijeuwe Leije [GAT R288:34r" (154011
- beemd achter Bmeckhoven op die Rijsbeempden aan die Nijeuwe Leije [GAT R288:61r"-61xf' (WO)]
- beemd after Broeckhoven aan die Nijewe Leije [GAT R29O:lf-l@ (lS43)]
- beemd in die Heeze aan de Oude Leije, waar de Nijeuwe Leije doorloopt [GAT R293:31@-32f (W3)]
- beemd in Achtermal aan Reijnendijck tussen die Oude Leije en Nijeuwe Leije aan de Brant [GAT
R2%79f-W (W3)]
- beemd aan de Gemeijne Dijck waar de Nijeuwe Lege doorloopt [GAT R29551xf'-52f (l.549)]
- stuk beemd a.13 of 14 lopensaet p t in die Heeze, waar die Nijeuwe Leije door loopt, die Heeshoeck
een einde, de Oude Leije ander einde IGAT R296Mr" (USl)]
- beemd gelegen ter plaatse genaamd Calenwiel gelegen aan de Heijstmans Dijck aldaar ander zijde, die
Leije een einde en 's-Heren schouwen van de Oude en Nijeuwe Leiie aldaar lopende te onderhouden
[GAT R297:37P-38P (ISSl)]
- een parcheel beemden, int geheel vier lopeasaeten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans so0 groot
ende cleijn als t'seh gelegen is binnen de prochien van Tilborgh, ter plaetse genaemt aenden gemeijnen
dijck, aldaer tusschen den
dijck aen d'een sijde oostwaerts, alwaer eenen waterlaet tusschen
beijde is lopende streckende metten suijden eijnde aenden stroom de nieuwe leije [GAT R37k146P
(167011

Dit is de huidige Nieuwe Leij in Broekhoven, voor mver deze niet verlegd is voor het
nieuwe St. Elisabethziekenhuis.
Z e ook Die Le@ I460 I.
517. FWEUWE LEIJE, DIE

- heiveld aan de Oude Dreijboem aan die Nijeuwe Leije [GAT R28343f (E%)]

Hiermee is de Donge bedoeld net ten noorden van de Bredaseweg.
518. NIJEUWE WEIJE, DIE
- weiland die Nijeuwe Weije, met een

steeg voor uitgaande tot de Ruijbraecken toe gelegen aan die
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Ruijjraecken [GATR28!k8I%v“ (W2)]

Gelegen aan de Lovense kant van de Ruijbraeclcen 1599 I.
518a. NOORDTSTRAET, DIE
- een stuck erf Ben die Nmrdtstraet [GAT R283:27?‘ (153611
Hiermee is de huidige Nmrdstraat bedoeld.
519. NU, DAT
Mogelijk afkomstig van germ. hnauqa- (n), collectief bij hnuuabn (v), ‘moeras’ gW,
751: Nude) en LNT,264 Nudo, onl. noda, ‘moerassige laagte’.

- heiveld in die Stockhasselt [GAT R z s o : (~1532)]
- heiveld in die Stockhasselt, groot 6!h lopensaet van Jan Gherit Jan Reijnen [GAT R286:43P (l539)]

520. NU EN HEIJNENACKEX, DIE

-

land, wide en heide genaamd die nu en heijnemcker in die Heijdsijde van wijlen Huijbrecht Jan
Huijben [GAT R28k3v‘‘ (1533)]

Deze moet waarschijdijk gelegen hebben ten oosten van de Rugdiick 1597 I tussen deze
en de Tongerlose Hoef 1659 1.
521. NUWELEU, DIE
- akker in Loven bij de Zwartrjjt [GAT R283:SlV” (l536)J
522. NUWELWNSCHEDUCK, DIE

- beemd in het Houtlaer aan de Nuwelijnsche Dijck [GAT R28852&53P

(Wl);R289:23P-W

(1542);R294:28P (154711

Het HoutZaer 13801 lag in Hulten, parochie Tilburg,het huidige Klein-Tilburg. Nog
steeds ligt daar een weg genaamd de Nieuwe Lijn, op het grondgebied van Gilze en
Rijen.
In de 16e eeuw was er in Tilburg en Goirle een fam%enaam Vanden Nuwelijn. De
Nuwelijnschedijck kan naar hen genoemd zijn, evenwel kan de dijk ook zo heten omdat
er een nieuwe linde was geplant en is de familie naar de dijk genoemd of woonde ze in
de omgeving van deze boom.
Een derde mogelijkheid, en waarschijdijk de meest aannemelijke, is dat de naam is
ontstaan Uit ‘Nuwelijndsche’ met syncope van de d v66r s. Het toponiem zelf is dan
door sitmenstelling gevormd enerzijds uit einde = ‘rand’ ofwel uit ijnde = ‘hek’, en
anderzijds uit nuweZ dat weer een samenstelling is van nieuw loto) = ‘nieuwe r o w .
Het toponiem betekent dan zoveel als: ‘dijk (weg) naar/van de nieuwe roding aan de
rand’ (bedenk dat de NuweZijnschedijck op de grens van Tilburg en Gilze en Rijen ligt)
ofwel ’weg naar het hek bij de nieuwe r o w . Vroeger liep deze weg verder naar het
noorden door; hij gaf toen aansluiting op de Wierinckstraet I716 I.
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0
523. OERDELWNNEN, DIE
(Ze: Die Ordelvennen I529 I .)
524. OERL
Ook Oerle.
In HPB (134) wordt gesteld dat Oerle gevonnd is uit Oer, 'ijzerhoudende zandgrond' en
lo(o), 40s'; volgens het NEW (479,l)echter is het woord oer in deze betekenis pas in
de Be eeuw uit het Duits overgenomen. Waarschijnlijker stamt het v p horn, germ.
humjon- (v), 'hoger gelegen zandgrond' en lo(o) ( e Zauha) en betekent dan ongeveer
'bosje op hoger gelegen zandgrond'.
Indien echter oer gelijk is aan oir en verwant is aau orber (d.w.2. door syncopering van b
en verlies van de eerste r), vgl. orbar, oorbaar, nhd. urbar = 'voor bebouwing geschikt',
dan betekent Oerle zoveel als 'voor bebouwing geschikt (gemaakt) bos (lo(o))'.
- die corvelsche acker, Oerle, die heIstraet aldaer [GAT R26227f (UlO)]
- Oerl [GAT R262:3of,38f (UlO)]
- Oerl aent €!sehn [GAT R2635f (Ull)]
- Oerl [GAT R2635@,23P (Ell)]
- Oerl aen die heemtraet [GAT -7f
(Ul2)]
- Oerl [GAT R278:53f (1530)J
- huis in Oerl aent Kerckven [GAT R279:W (153111
- huis in Oerl aan de gemeijnt en de Heerbaen [GAT R279:13f,43f4W (1531)l
- huis in Oerl [GAT R279:19f (U31);R281:25f (U33);R282:6?-7f (U%);R28327f ,43f (1536);

R284:lf>lf (1537)l

- huis in Oerle aan die Juijpt, aan 3 zijden een straat [GAT R2Etlos blad 361' (153111
- hub in Oerle, aan 3 zijden de straat [GAT R27!3:41@ (1531)l
- huis in Oerl aan de Heerbaen [GAT R279:46f (153111
- huis in Oerle aan die Juijpt, aan 3 zijden de gemeijn straet [GAT IU79:4W (1531)]
- onderpanden in Oerle [GAT R 2 P S P (1531)l
- land de Huijsacker in Oerl aan de Kerckwech [GAT R280:lW (l532)]
- land in Oerl aan een gemeijn gebuerwech die naar Broeckhovenloapt [GAT R280:38P (153211
- huis in Oerl op de hoek van 2 straten [GAT R280:W (1532)l
- land te Oerl aan die Hoecht [GAT R280:3W (1532)]
- huis in Oerl op de hoek van 2 straten' [GAT R280:W (153211
- huis in Oerl naast de H.Geest van den Bosch, rondom aan 3 straten [GAT R280:45P (1532)l
- huis in Oerl van Jan Jan van Boerden [GAT R280:57f (1532)]
- hofstede in Oerle aan dat &hme [GAT R281:los blad 32r" (1533)]
- huis in Oerl aan die Hoecht [GAT R28k34f (1533);R285.W (1538)J
- huis in Oerl op de hoek van de Kerckstraet etl Gruenstraet en huis in Oerl aan die Gruenstraet bij de H.
Geest van den Bosch [GAT R281:W(1533)l
- de Huijsacker in Oerle aan de Kerckwech [GAT R2824f4?,1os blad 30P (l535)l
- huis in Oerle aan de gemeijnt [GAT R2826f-W (U35)]
- land in Oerl [GAT R282:lW-llf (15391
- huis onder Oerl bij dat K e r c h [GAT R282:llP (l535)]
- huis in Oerle naast de H. Geest van den Bosch en aan 3 zijden een straat [GAT R282:17f (U35)]

1 Dit was mrmoedelijk bij de Hmcht 1321.
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huis in Oerle tussen de H. Geest van den k h , een straat en aan de Heerstraet [GAT R282lw,los
blad 18f (l535)]'
land in Oerle aan een waterlaat [GAT R282:26? (15331
erf in Oerle [GAT -39f
(15391
huis in Oerl op de hoek van 2 straten [GAT -4W
(l535)]
land en weiland in Oerl [GAT RXQ62f-62~'' (153511
erf met timmering in Oerle [GAT R283:2f (153611
hoeve in Oerle [GAT R283:22v" (l536);R284:W (1537);R286:46f (l539)I
huis in Oerle naast de H. Geest van den Fhwh en aan de gemeijnt [GAT R2833hp,43f
(l536);FU&kW (15331
huis in Oerl aent Stappengoer aan de gemeijnt [GAT R283:35f (153611
huis in Oerle aent Eselven [GAT R284:35f (153711
huis in Oerle aan die Heerstraet [GAT R285:19f'-lW (1538)]
huis en gmnd te Oerl aan die Hoeeht naast de H. Geest van den Bosch [GAT R285:22f (153811
de Huijsacker in Oerle aan de Kerckmxh [GAT R285:27f-2W (l538)]
huis in Oerle naast de H. Geest van den Bath en huis in Oerle op een hoek [GAT R285:29f-2W

(153811

huis te Oerl [GAT R285:34?-35f ,5lf (l538)l
huis in Oerle naast de H.Geest van den Fhwh en de Heerbaen [GAT R285:47P (l538)]
huis tussen Corvel en Oerl aan die Juijpt tussen 3 straten [GAT R286:lW (1539)]
huis in Oerl aent k l v e n [GAT R286:34?-35f (1539)]
erf met timmering in Oerle bij dat Eselven [GAT R286:los blad 37f (153911
huis in Oerl aan die Juijpt aan 3 zijden de straat [GAT R286:38f (1539)]
huis in Oerle bij dat Kerckven naast de H.Geest van den Fhwh [GAT R286:4ovD (153911
huis in Oerle [GAT R286:46v"(l539);R288:6r"-6?,7f-W (Wl)]
huis in Oerle in die Gruenstraet, oost de H. Geest van den k h , west een straet en mid de
Gruenstraet [GAT R286.46v0-47f (l539)]
erf met timmering te Oerle bij het Eselven [GAT R287:uhp-2lf (W)]
huis in Oerle op de hoek van 2 straten [GAT R28753f-53? (W)]
huis in Oerle tussen 2 straten [GAT R287:6oro6op ( W ) ]
land in Oerle tussen een gebuerweechske en een gemeijn straet aan den Polck, waar een waterlaat tussen
gaat [GAT R2826W (W)]
wide en land in Oerl [GAT R288:@-7P (Wl)]
huis in Oerl aan die Hoeeht naast de H. Geest van den Bosch [GAT R288:2W-3Of (Wl)]
huis in Oerl op de hoek van 2 straten en land en heide in Oerl [GAT R288:33f-3M (Wl)]
land in Oerl in die Corvel Ackeren [GAT R288:34?-35P (Wl)]
de Sterput in Oerl in Corvel Ackeren aan die Heerbaen [GAT R288:35? (Wl)]
land in Oerl in Corn1 Acker [GAT R288:37f-3W (Wl)]
huis in Oerl aan die Poelstraet [GAT R288:38f,38f-38v" (Wl)]
huis in Oerl aan dat Eselven [GAT R28852f (Wl)]
huis in Oerl bij de H. Geest van den Boxh [GAT R288%?-55f (Wl)]
land in Oerl [GAT R28855f (Wl)]
land en weiland in Oerl [GAT R2885W-58f (Wl)]
land in Oerl tussen g e b u e m h en straet [GAT R288:61vo-62ro (Wl)]
huis in Oerl aan die Juijpt tussen 2 straten [GAT R28924f (W2)]
huis in Oerl aan die Juijpt aan 3 straten [GAT R28924?,42r"42P (W2)]
huis in Oerl aan dat k l v e n [GAT R289:26P-W (W2)]
onderpanden in Oerl [GAT R28936f-36vD,37f-3W,3W-38P (WZ)]
huis in Oerl [GAT R28953r" (W2)]
huis in Oerl aan het Eselven [GAT R2%lf-l? (l543)]
huis in Oerle [GAT R2%9f (W3)]
huis in Oerl aan de Hoecht bij de H.Geest van den Boxh [GAT R2W2Sf (154311
stuk erf in Oerl naast H. Geest van den Boxh [GAT R290:33r"-33? (W3)]

2 Dit los blad bevat een vidimus van 1juni 1525.
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huis in Oerl [GAT R290SP-W (1543)]
- huis in Oerl naast H. Geest van den Beech [GAT R29@S#' (l543);R295:llP (W9)]
- weide in Oerle aan die Juijpt [GAT R291:l2P-l2v'' (W)]
- huis in Oerle naast de H. Geest van den Boxh aan de Heerbaen [GAT R2Q17P-17V" (1545)l
- land in Oerl [GAT R292AW,lW-l8f' (154511
- huis te Oerle [GAT R292:W-3W,3W-W (WS)]
- huis te Oerle bij die Juijpt [GAT R292:39P#,4@f4' W'
(W5)]
- huis in Oerl [GAT R292:69P (1545)l
- huis in Oerl aan die Hoeeht bij H. Geest van den Boxh [GAT R29287P47V" (W5)]
- hub in Oerl [GAT R29317f',6!W,84#'-84@
(~46);R2946P,~-23P,44#'-44~,S2P-53r0
(W7);R29S:UVO (W9)]
- huis in Oerle op de hoek van 2 straten [GAT R293.48P-48vD(M)]
- huis in Oerl aan die Hoecht bij de H. Geest van den Bosch [GAT R293:62P43P,64P,68f'-SV"

(M);R294:54P(154711

- huis in Oerl bij de H. Geest van den Bosch en de Heerbaen [GAT R25n:84#'-8SP (WS)]
- huis in Oerl aan die Juijpt [GAT R2W55P (154711
- huis in Oerle bij H. Geest van den Boxh [GAT R2!MSf'-55+' (W7);R295:W' (&9)]
- wouwer in Oerle [GAT R29527P-2W (W9)]
- huis in Oerl aan die Hoecht bij H. Geest vanden Bosch [GAT R29545P (154911
- weiland in Oerle aan die Juijpt bij het Kerckven [GAT R29.5519 (W9)]
- een zekere waterlaet beginnende in Tilburg in Corvel Acker en vandaar lopende naar en door het
€!selven gelegen achter Oerl [GAT R29629P-29~'' (USO)]
- huis, hof, schuur, schop met grond en toebehoren ter plaatse genaamd Oerl, die gemeijn straet aldaer
een zijde, erfenis van Gherit Thomaes van Enschot en de Heilige Geest van den Bosch ander zijde, die
heerbaen aldaer ander einde [GAT R2%:4W4P (USl)]
- huis, hof, schuur en erfenis groot ca. 16 lopensaet ter plaatse genaamd Oerl aan die Hoecht tussen die
heerbaen aldaar een zijde, erfenis van de Heilige Geest van den Boxh een einde, die gemeijnt van
Tilborg en die gemeijn straet ander einde [GAT R296c59P (l551)]
- huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende ter plaatse genaamd in Oerl aan het
Heerhecken aldaar tussen die Heerbaen aldaer en de erfenis van de Heilige Geest van den Boseh een
zijde, de gemeijn straet een einde en een gemeijn wetpad ander einde [GAT R29665P45P (2551)]
- een huis met de hof, grond met toebehoren en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende en met
een s h o p nu ter tijd nog staande op de Oude Stede ter plaatse genaamd Oerl aan het Heerhecken
aldaar aan de andere kant van de Oude Stede tussen die Heerbaen aldaar [GAT R2%65?-66r" (USl)]
- land ter plaatse genaamd Oerl aan d'blven tussen erfenis van de kinderenvan Henrick Marten vanden
Zandt ander zijde, erfenis van Heijliger Jan Berijs een einde, die Ehelvemchestraet ander ehde [GAT
R2%:83P-shp (USl)]
- stuk land ter plaatse genaamd Oerl aan t Ezelven aan de blvenschwraet [GAT R297:BV" (USl)]
- land in alder grootte als dat gelegen is ter plaatse genaamd Oerl op die Hoecht [GAT R297:65P(U52)l
- huis, hof, grond en erfenis groot ca. 4 lopensaet ter plaatse genaamd Oerle [GAT R298:W-l3P(U52)]
- eenen stuk erffnis metter timmeringen daer op staende XXI lopenst vel circiter gelegen ter plaetse
geheyten Oerle bij dat eselven [GAT R31OllvD (l564)]
- weije tot Oerle [GAT, Van Visvliet 741 fol. 2lr" (160111
- opden
Julij ao 1609 achter de kereke bij Oerl, Mor alle man vercocht [GAT, Van V M e t 741 fol.
2lvo (160911
- in de Schijve achter den Ruijtemtaeck tusschen Oerle en de Molemmh mar Corvel [GAT R350:32P
(1617)l
- een parceel ackerlants vier loopensaeten off daeromtrent begrijpende ter plaetse genaemt Oerle, west
den gemeyne stmet [GAT R37442P (16791
- de helft in een leemen huysjen en heeft daer aen groot ontrent negen roeden gestaen en& gelegen ter
plaetse Oerle [GAT R474:P-e (173.5)]
- Een parceel ackerlant groot seven L@ ofFte gelegen onder Tilborg ter plaatse Oerle aldaar noort den
ackerwegt [GAT R4757P4P (1740)]
- item de helft van een parceel ackerlant gelegen ter plaetse Oerle en Broekhoven ontrent het KruijsHekken [GAT R479:Mv (176311
- een perceel ackerland groot seeven Lopensaaten en een perceel weijde groot een en een quartier
Lopemaaten gelegen te Oerle [GAT R48lW-5P (l774)l

e
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- door het spoor over de Hoogt of Quetterye tot in Oerle piendklampen, Hewel 1(lS)]
- te Oerle langs den grooten weg of Dreef die van daar op Goirle loopt, tot aan den karweg of spoor die
uit die e l s e Dreef, op Corvel loopt, genaamt de Poelstraat riendklampen, §chijf 9 (1778)]
- door de straat of weg die van Corvel op Oerle loopt Fiendklampen, Schijf 9 (1778)]
- te Oerle, over de Goolse Baan of Dreef’ van daar door de Baan op Hilvarenbeek, laatende den
Gemeentens Brandkuii op de linkerhand riendklampen, Schijf 10 (1778)]
- door het Kerkstraatje na B m e k h m wor den Vogelenzang, daar het akkerspmr van Oerle, in het
Kerkstraatje komt wienklampen, Loven 1(1778)l
- te Bmekhoven wor den Vogelenzang, daar het akkerspmr van Oerle in ’t Kerkstraatje komt
wiendklampen, Loven 2 (1778)l
- door den grooten weg of herbaan, koomende van Beek in Oerle, van Stappegoir af, door die baan tot in
Oerle aan den Brandkuii Fiendklampen,Loven 2 (1778)]
- een parceel ackerland genaamd den Laagen Acker gelegen ter plaatse Oerle, groot twee en % Loop:
(GAT R490:6flf,60~,61f (179311
- de vaste goederen staande in de Collectboek der =le
omslagen over Tiiborg, onder den Heertgang
van Oerle en Breochoven [GAT R490.62f (179311
- een woning van een huijs aan den zuydenkant bestaande in voorhuys kamer, keuken p t opkamer en
kelder met de schuur en gedeelte van het schop en den hoff daarbij gehoorendeoter plaatse Oerle op ’t
Heijken, en zal de huurder gehouden zijn de Hage om den Hoff op zijn tijd te laten scheeren [GAT
R49&78v(1793)l
- een parceel ackerland groot 5 loopngelegen onder Oerle [GAT R 4 a 2 V - W (lwr)]
- een parceel weide groot 3 Lop” gelegen ter plaatze Oerle het Armhuisje [GAT R493:989 (1801)]
- een parceel akkerland groot vier lopenst geleegen als wor tot Oerle [GAT R493.98f (180111
- een p e e l ackerland groot 1%
lopt geleegen tot Oerle ter plaatze den Waterloop [GAT R493:W
(180111
- huijs en hoff, groot ‘h st. ofte daar omtrent, gestaan en gelegen ter plaatze Oerle [GAT R4933231P
(18091
- hub, whop en hof groot een lopensen oft &a ter plaatse Oerle op het Heyken, belendende oost de straat
[GAT R49459P (180611
- een half huis bestaande in een keuken en kamer met den hof groot twee roeden of daeromtrend staande
en gelegen te Oerle op t Heijken La A NP 62 en een half huis en hoff bestaande in keuken kamer en
werkhuis groot vier d e n staande en gelegen als Mor sub La A N* 59, west de gemeente [GAT
R494:W (18M)I
- eene huijsinge met den hof gestaan en gelegen te Tilborg in het Departement Braband ter plaatse aldaar
genaamd Oerle, west een rijweg, mijd en noord de Baan [GAT R4W:83@-84f (180711
- de helft in een half huis met aangelegen erve groot te zaamen intgeheel omtrent drie lopensen gelegen
onder Oerle [GAT R494:93#‘,94f (l;swll
- een parceeltje erve zijnde de helft nieuwe mn,
gelegen onder Oerle genaamd het Heiken aldaar oost
en mid de gilde St. Sebastiaan, west de straat en noord een weg [GAT R 4 9 4 W - l W (180711
- huijs, stal, schuur, schop, hoff en aangelag groot te zaamen drie en een halff lopn of 628 staande en
gelegen alhier ter plaatse Oerle belend west den straat, mid de waterlaat [GAT R494:lllf-lllV” (1808)]
- Item een parceel akkerland genaamd de Bogt groot 5 en een halff Lop” of Bra zijnde de helft van een
grooter parceel gelegen ter plaatse Oerle oost een akkerweg [GAT R4!MlllV”,lUV”(1808)]
- Item de helft van een parceel akkerland aan den oostenkant genaamd de Kmaigenakker, groot zes en
een halff lopensen oft S‘ gelegen ter plaatse Oerle mid de straat en noord een voetpad [GAT
R4941l2f (lNJ8)]
- een parceel akkerland gelegen ter plaatse Oerle genaamd Jan Sions akker, groot twee en een halff
Lopn [GAT R494:Uf (1808)]
- een parceel weide gelegen onder Oerle op het Ezelven, groot twee en drie quart lopensen of Bia belend
mid den waterloop en noord de straat [GAT R494Al2f (1808)]
- een parceel teulland gelegen onder Oerle genaamd Vandevennen akker groot 2 en een halff lopn¶mid
een karweg [GAT R494:1l2f (1808)]
- een parceel weide groot twee lopn of 6ta zijnde een derde gedeelte van het parceel genaamd de aanstede
gelegen onder Oerle oost de wed‘ Adriaan van Liemt [GAT R494:lW (1808)]
- een parceel weide gelegen te Oerle op Stappenpr groot 3 lopensen en dertig roeden, mid de waterlaat
[GAT R494Al3f (1808)]

- een huis, stal schuur schop met den hof en twee derde parten der aanstede groot te m e n vier Lopn of
Bia onder Oerle, belend oost den H.Geest Armen van Tiborg, west de straat, mid een karweg [GAT
R494Al5r" (180811
- Item een parceel akkerland genaamd Jan Somers aamtede gelegen onder Oerle groot drie lopensen 49
meden, mid en noozd een akkemeg [GAT R494:1l5@-116r" (W)]
- een parceel akkerland onder Oerle genaamd de Spie groot een lop" veertien roeden [GAT R494:116r"
(180811
- een parceel akkerland genaamd de Goolsepad gelegen onder Oerle gmot 5 lopn 21 roeden belend oost
een akkemeg [GAT R494:116r" (1808)]
- een parceel wide groot een lop" 46 roeden gelegen onder Oerle op Stuijvezant [GAT R494AlQP
(180811
- een parceel b w h of houtgewasch gelegen onder Oerle inde Heiningen groot vier Lop" 10 roeden belend
oost het Heiningestmatje en noord de Goolsebaan [GA*R494:1171@(1808)l
- un tiers d'une maison avec la moitik du jardii situ& dans la section dite Oerle ou Heyken, ng 11 &ant
chargck d'une censure annuelle de six duyten aux Domaines [GAT R46754 (1811)l

De naam Oerle is al zeer oud:

- molen Oerle et Velthoven [BPllT7:177P (138511
- duorum molendinorum venti quorum unum in loco dicto Velthoven et aliud in loco dicto Oerle [AAT
bundel Tilburg I,44 (138811
- in aggere de Broechwen, in O d e en in die Hew pP1185:3W (1408)]

en wordt ook regelmatig genoemd in de Oisterwijkse protocollen:

-

husinge in een stede gheheyten Oerle [OP Rl434vO (1418)l
tot Oerle [OP Rl4316f (1419)J
Ourle aen die heerstrate [OP Rl4361vD (1420)]
Oerle aen die Gruenstraet aldaer [OP Rl43:71@ (1421)l
huus en hof met hmen gude en toebehoerten te Wedborch in Oerle [OP Rl442W (142211
Oerle aen die Heerstraet aen die ghemeijnt aent k e m n [OP Rl4T28f (1430)]
Oerl bij dat Ekehen [OP Rl48:33r" (143311
in Oerle bij Henrics Cruijs van Broeckhaven [OP Rl49: 53r" (143711
Yden stucsken Oerle [OP Rl525W' (144011
Oerle bij dat Kerekn [OP Rl5263P (1440)]
in Oerle bij Senter Claus Stoc [OP Rl5326rO (1443)l
in Oerle aan de Voertstraet [OP Rl54:lW (1444)J
in Oerle bij Sinter Claus Stoc bij de p e i j n t aent Kerckven [OP Rl591W (1451)]
tgeloect bij Oerle in die Broechovens Ackeren [OP RlQw(1454)l
Oerle bij senter clam stoc bij gemeynte aent kerkckven [OP Rl9752P 10s stuk (1492)l
in een stede geheyten besijden Oerl [GAT Run.W (1497)]

Oude herdgang. Als centrum van Oerle kan het huidige Transvaalpleim worden
aangewezen, mak dat ook op de kaart van Zjnen (1760)het geval is. Verder omvatte
het gebied de Hoecht 1322I tot aan de Voertstraet 1699I en strekte het zich uit van de
huidige Nieuwstraat tot aan de Catsebogte. Bovendien maakte ook het Ezehen 1188I er
deel van uit. Soms werd ook een deel van Broecwtoven 1731 ertoe gerekend, mak we
kunnen zien in de vermeldbg van 1793.In het westen vond het gebied zijn begrenzing
in de huidige Trouwlaan en de Corvel Ackeren 1122 I bij de Poehtraet 1560 1. Men dient
echter nooit te denken aan vaste grenzen, men was daar heel soepel in.

525. OERLE
(Ze: OerZ 1524 1 .)
526. OERLESE ROESTEL, DE
Een roestel is een oven. Het is niet bekend wat voor oven dit was, maar waarschijnlijk
een steen- of tegeloven. Waar deze oven preues gestaan of gelegen heeft, is eveneens
onbekend, maar vermoedelijk lag de Oerlese Roestel in het westen van Oerle, dicht bij
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Corvel { l201, waar leemputten lagen (zie: De Poel 15581). In een akte van 1281 wordt
Tielman genaamd de Tegelaar (Tldlemanuus dictus Thiegelere) genoemd met
betrekking tot de Brake te Westilb~rch.~Deze Brake moet welhaast de latere
VoetelenbrakeGjn geweest, die in de 15e eeuw wordt vermeld.
Genoemd in menbrief bij de doodslag op Jan Peter Henrick Eelkens door Henrick
Boudewijn van Spaendonck:
Item submissio facta coram scabinis in Willem Willem Laureijsen, Comelis Ghijsbrechts
van de zijde van de overledene en in Jan vanden Hoevel, schout, en Comelis Claeus van
Ghierl van de kant van de misdadiger. In de eerste dat de voors. neerslag zal zijn gepeijsrl,
g m e d en gezoend nu en ten eeuwgen &.e voor geboren en ongeboren, van hulper en
sterker en a1 hetgeen, dat het aankIeven mag. Item zal de misdadiger laten doen tot lafenis
der ziel van de overledene 200 klooste?gewinnen en daartoe een dertigste en ook nog 2
toortsen en de voors. misdadiger moet samen daurvoor betalen 2 karolus gulden van 20
stuivers per stuk of ander goed geld daarvoor, te betalen met pasen as.ten’ behoeve van de
onmondige kindewn van de overledene. Item sal de voors. misdadiger doen de vrienden
van de overledene tot ootmoed een voetvd bmevoetsy blootshooffds en in zijn linnen
klederen buiten de Oerlese roestel en dat morgen op Sint Lmvensdag, smorgens als men
ten tweede male voor de mis geluid sal hebben, met een waskuam van 2 pond was in zijn
hand en deze k a m dun te @em in de kerk van lTIburg vmr het Heilig Sacment en &t
als hij van de Heren begeleiding kmt Hjgen, als hij geen begeleiding zal kunnen Hjgen
wals de kernlieden zullen bepalen. Item
moet hij deze voetval doen op de dag en PI-,
de mis&diger, wlang hij ongehouden zal zijn, zal niet mogen verkren in de herdgang van
het Laer in lTlburg genaamd het Rijlaer. Dat de misdadiger voor de tijd van 2 jaary nu
komende, niet zal mogen drinken enig gelag smoqens, tern7 dat de hoogmis smorgens uit
zal zijn en ook geen gelag te drinken na wnsondergang. Item de misdadiger zul schuldig
zijn de naaste vrienden van de overledene de weg te mijden wver hem &t mogelijk is en
ook de herbeigen te mijden, waar de Vrienden in zullen zijn, tern7 hij er eerst in wasy &n
zal hij enn mogen blijven [GAT R295:los blad 21p ( W 9 ) ]

...

527. OERTgE” VEN
Volgens MNW is oirt of o d :
0 uiterste punt, hoekpunt, uiterste,
0 spits of punt van een maard,
0 begin (als nevenbetekenis bij de eerste betekenis),
een hoek makende, een stuk land, een hoek grond,
0 1/4stuiver (in het algemeen een kwart van een munt)?
In het algemeen is het een h a r t van iets, vooral van maten, gewichten of munten. De
betekenis is dan ‘kwartier’. Ook betekent het: ‘iets van kleine of geringe waarde’.
Ven betekent hier: ‘heide’ (zie: 16771. Oertkens Ven is dan ‘kleii heiie’ of ‘heide van
weinig waarde’.

3 Camps, H.P.H., Oorhvndenbaek van Nmrd-3rabant De M@mJ van k-Hagenbosch (met de heerlzjkheid
Gemert),no. 375.
4

Een vierkante munt kon door 2 diagonalen in vierea verdeeld worden, een hoekpunt dus.
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- heideveld aan die Rubraecken aant Oertkens Ven [GAT R28k16v" (153311
- heideveld in die Ftuijbraecken bij dat Oertkensven [GAT R288:lP
(Wl)]
Z e ook Doertlcens Ven I157I.
528. ONMATEN HE=, DAT
De betekenis van dit toponiem is mveel als het heideveldje van Onmaten. Gedurende de
14e tot de 16e eeuw leefde er in Tilburg een tak van het geslacht Bac van Broechoven,
die ook we1 (Bac) Ommaten werd genoemd.
- huis met de Cromme Acker in die Heijdsijde tussen een straatje en het Onmaten Heike [GAT

R2a44vo-45ro (15391

Uit de bescbikbare gegevens valt niet op te maken ~ a a dit
r precies gelegen heeft,
behalve dan dat het op de grens van Stocwlasselt 1642I en de HdjaXjde 1274I geweest
is.
Z e ook Backen Dries 112 I.
529. ORDELVE"ENy DIE

Ook Die Oerdelvennen.

- dat ordelven [GAT R 2 6 2 e (lSlO)]
- land en weiland die Ordelvennen aan de commerstraet en de Heerbaen [GAT R2835Svo-56ro (1536)]
- weiland geheten dat Oerdelven in die Commerstraet gelegen in die Oerdelvenne aan de Heerbaan [GAT

-

R284:W (15331
land en weiland genaamd die Oerdelvennen in die Commerstraet aan de Heerbaan [GAT R285:4vO

(l53s)l

- dat Ordelven [GAT R285:46p (153811
- land genaamd d'Odelven in Lwen Aekeren bij Convent vanden Baseldonck [GAT RZ93:62P (WS)]
- akkerland genaamd d'oirdelven [GAT R297:Z" (USl)]

In de Oisterwijkse protocollen vermeld ak

- lant aen dat Oerdelven [OP Rl44:43P (142211
- opt doerdelven dat zwartland [OP Rl46A7v''
(142911
- land dat doerdelven [OP R l 5 2 W (144011

Een van de betekenissen van het mnL ordeZ, oerdel i
s 'deling tussen erfgenamen' (vgl.
oe. ackzlan, os. adelian). Het woord betekende oorspronkelijk %et toebedeelde' dat uit
een groter geheel toebedeeld wordt'. De naam van dit toponiem duidt erop dat het
betreffende stuk grond aanvankelijk groter is geweest en in de loop der tijden onder
verschillende erfgenamen is opgedeeld. Bovendien toont het aan dat het reeds een oud
akkergebied geweest moet zijn, dat evenwel niet meer als akker fungeerde en weer tot
heide verworden was. (VgL I677 I voor een verklaring van Ven.)
Een tweede mogelijke verklaring gaat uit van mnl. vordel, vorle (&a. fori&e), waarmee
de strook grond bedoeld is die aan de v&r- en achterzijde van de velden ligt en waarop
de (p1oeg)gespannen keerden bij het ploegen en andere grondbewerkingen. In de
middeleeuwen en ook later, tot de 17e eeuw, waren zij veelal beplant met hakhout of
bremstruiken en doomtruiken, die om de drie jaar gerooid werden en een goed
ovenstooksel verschaften voor de geriuge lieden.
De Oerdelvennen hebben gelegen tussen de huidige Oisterwijksebaan (de 'Heerbaen')
en de Commmtraet 1107I.

530. OU LIJNDTyDE
(Zie: Die Ouwe Lijnde I547I.)
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531. OU STEDE, DIE

- huis van wijlen Cornelis Adriaen Smolders, toebedeeld aan Korstiaen Lenaert Verbunt gelegen in die
Rijt [GAT R285:40r"-4Od'(E%)]

532. OUDE BOCET, DIE
Voor de betekenis van Bocht zic I46 I en Nijeuwe Bocht I5141.
- akker in Cowel acker aan de gemeijnt [GAT R28fk32f-32~'' (Wl)]
533. OUDE DREIJBOEM, DIE
[Spreek Uit: Oude Draaiboom.]
den ouden draeyboem [GAT R26l:W (UOS)]
die loyert in den ouden draeyboem [GAT R261:W (UOS)]
die ouden dreyboem int broeck [GAT R262l2v'' (UlO)]
aenden ouden dreijboem [GAT R2635P (Ull)]
heiveld tussen de Oude Dreijboem en de Heijdschestraet aan die Leije [GAT R279S@,S4f (1531)]
de Grote beemd in het Broeck van Huesden aan de Oude Dreijboem aan die p i j e en een beemd de
Bijster bij de Oude Dreijboem [GAT R280:9f-9V" (1532)l
de Grote beemd in t Broeck van Huesden bij de Oude Dreijboem aan die Leije [GAT R280:W (U32)]
beemd de Bijster aan de Oude DreijMm en de Grote beempt in het Broeck van Huesden aan de Oude
Dreijboem aan die Leije [GAT R28o:W-lOr" (1532)]
beemd in de Oude Dreijboem tussen de landscheidingen die Leije [GAT R280:4W (W32)]
beemd aan de Oude Dreijboem tussen de landscheiding en de Leije [GAT R28o.W (U32)]
beemd aan de Oude Dreijboem [GAT R281:13v" (lS33)]
beemd aan de Oude Dreijboem aan die Leije [GAT R28k14f ,149 (1533)l
beemd aan de Oude Dreijboem [GAT R281:40f'-4Od' (153311
heiveld bij de Oude Dreijboem aan die Leije [GAT R282:21@-22r" (153511
beemd die Laijaert aan de Oude Dreijboem [GAT R282:24f-24V"(l.5331
beemd aan de Oude Dreijboem tussen de landscheiding en die Leije [GAT R2Kk52f (U35)]
beemd aan de Oude Dreijboem aan die Leije [GAT R28254@,S4V"-SSf (U35);R283:4f ,9f(1536)]
beemd aan de Oude Dreijboem in het Broeck van Huesden aan die Leije [GAT R283:27vo-28p (153611
heiveld aan de Oude Dreijboem aan die Nijenwe Leije [GAT R283:43f (U36)]
beemd door de Oude Dreijboem in het Broeck van Huesden aan die Leije [GAT R285:W (153811
beemd aan de Oude Dreijboem aan de Leije [GAT R285:9f (1538)]
beemd aan de Oude Dreijboem tussen de landscheiding en die Wije [GAT R287:42f-42@ (154011
beemd bij de Oude Dreijboem [GAT R287:74$'-7Sf ,7!h"-79d' (WO)]
beemd aan de Oude Dreijboem aan de Leije en de O+ Dreijboemschedijck [GAT R2IB5V"(Wl)]
beemd aan de Oude Dreijboem tussen de landscheiding en de Leije [GAT R288:l3f (Wl)]
beemd en moer genaamd de Bijster bij de Oude Dreijboem aan die Wije [GAT R289:28f (W2)]
beemd aan de Oude Dreijboem in het Broeck van Huesden aan die Leije [GAT R28932f-32~'' (W2)]
heideveld aan de Oude Dreijboem [GAT R28936f-361P(W2)]
heiveld aan de Oude Dreijboem [GAT R289:37f-37V" (W2)]
beemd aan de Oude Dreijboem aan de Leije [GAT R292:56f-S6@ (154511
heiveld aan de Oude Dreijboem [GAT R292:66$'-67f (WS)]
hekld tussen de Oude Dreijboem en de Heijdschestraet [GAT R2B:13f -14f ,14f -lSf ( W ) ]
beemd aan de Oude Dreijboem tussen de landscheiding en de Leije [GAT R293:Uf -259(W)]
beemd aan de Oude Dreijboem en Leije [GAT R293:74@ ( W ) ]
beemd aan de Oude Dreijboem tussen Leije en de landscheiding [GAT R294:23v"-24f (15431
beemd aan de Oude Dreijboem in het Broeck van Huesden genaamd de Bijster [GAT R2M34f-%f
(W31
beemd aan de Oude Dreijboem aen die Leije [GAT R2%5f-S9 (USO)]
een habe bunder beemd in een plaats genaamd de Oude Dreijboem [GAT R296:32@-33f (USO)]
stuk heideveld, groot ca. 3 lopensaet aan de Oude Dreijboem tussen de Oude Dreijboemsche Dijck
ander zijde en die Leije aldaar een einde [GAT R296Sr" (USO)]
stuk beemd groot ca. 1 bunder ter plaatse genaamd aenden Oude Dreijboem aan die Leije [GAT
R29k4W-44f (USl)]
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-

stuk beemd tussen de Oude Dreijboem en die Heijdtschestraet tussen de landscheijding van het land van

Breda en Tilburg een einde, de lopende stroom knaamd die Leije aldaar ander ein& [GAT R29676f
(ISSl)l
- beemd groot ca. 3% lopensaet aan de Oude Dreijjoem aan die Leije [GAT R297:3f (1551)l
- stuk beemd gelegen aan de Oude Dreijboem [GAT R297Aw?-llf (USl)]

In de Oisterwijkse protocollen vermeld als:
- Romboutsbeemptaen die h e p i n s aenden Dreyboem [OP Rl4&llf (1419)l

- Wyssenbeempt aen den ouden dre@oem [OP Rl4MOP (1429)l
- Romboutsbeempt aenden ouden dre.yboem [OP Rl4752v" (1430)]
- aenden ouden dreyboem int Broeck van Hwsden [OP Rl526V"(144011
- Romboutsbeempt ter stede geheyten tusschen den ouden dreyboem ende die heystinge straet [OP
Rl63:29P (1455)]

Vermeldingen na de 16e eeuw zijn nog:

- een parceel heijjodem, groot een L' ofte daar omtrend geleegen alhier onder Tiiborg ter plaatse
genaamd den ouden draaybwm [GAT R4mlf-4~ (179011
- Item vijff heijbodems, m e n p t tien loopensaten, gelegen ter plaatse als volgt, eenen agter de Galg,
eenen over de Lieve goom Brug en drie omtrent den ouden Draaijboom, de, reengenoten onbekend
[GAT R4W45v-46f (17!Z)]
- een parceel uitgesteken putten groot zes lopensen oft &* aanden ouden Draayboom aldaar oost de Leij
[GAT R49428f ,289 (1805)l
- une pike de p& &geu
de la @cur de deux lopense et demi s i d e p& de l'ouden draaijboom
(oost aan de rivier) [GAT R46750 (181l)l

Op de kadasterkaart van 1832 komt het toponiem Den ouden Draui3oom voor.
De oude Dreij3oem lag en ligt nog altijd als De ou& draui3oom ten westen van de
huidige Reeshofweg en ten noorden van de Bredaseweg, ter weerszijden van de Le&
I461I. Voor de betekenis zie: De Dreij3oem I1671.
Kadastraal1832 sectie F 606-661.
534. OUDE DREIJBOEMSCHEDIJCK, DE

- beemd aan de Oude Dreijboem, de Leije een zijde en de Oude Dreijboemschedijck ander einde [GAT

R288:SVo (Wl)]
- heiveld aan de Oude Dreijboem aan de Oude Dreijboemschedijck een zijde en die Leije een einde [GAT
R296:Xf (1550)]

Dit is dus niet de huidige Reeshofweg, maar een weg die naar de Leij loopt, dwars door
de Oude Dreijboem. Het is waarschijnlijk het verlengde van Die H e ~ 127~7I. ~ t

535. OUDE HOFF, DIE
Oude Hoff betekent Oude Hoeve, waarbij hoeve een grondmaat is.

- huis, hoF, schaapskwi en schop ter plaetse genaamd die Heijdsijde op de Cauwenberch aan genoemd de
Oude Hoff [GAT R296:lf (USO)]
- een stuk erfvan Peter Wijtman Joest Lenaerts in de Heidsijde bij de Cauwenbergb genaamd de Oude
Hoff in weide en bwmgaard ligge.nde [GAT R2961P-Zf (U50)]

Deze hoeve lag op de Cauwenberch I94I.

536. OUDE HOFY, DIE

- land in Conre1van Wouter Zibben [GAT R288:32f-32P (Wl)]

537. OUDE KOEWEJJDE, DE

- land in die Rubraecken [GAT R287:26P (WO)]
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Urn,

538. OUDE
DIE
beemd aan de Ghemeijne Dijck tussen een waterlaat en de Oude Leiie [GAT R281:36vo (153311
beemd in die Heeze tussen gemeijnt en Oude Leije [GAT R2826P
'6-~'
(15391
beemden in die Heze tussen gemeijnt en Oude Leije [GAT R282:7v",los blad 3OP (U3S)l
beemd in die Heeze tussen de ghemeijnt die Heeze en Oude Lege en nog een beemd [GAT
R28262P-63f (153S)J
3 beemden in Aftennal tussen Nijeuwe Leije en Oude Leije aan Reijnendijck [GAT R284:52P,S4f

(153711

beemd in die Heeze aan de Oude Leije [GAT R2855P (1538)J
beemd aan de Ghemeijne Dijck aan dOu MjG [GAT R 2 8 5 W (153811
beemd aan de Veedijck aan de Oude Leij [GAT R285:26P-26$' (U38)]
2 beemden in die Heeze aan BOude Leije [GAT R288:36f-37f,37f-3W (Wl)]
beemd in die Heeze tussen de gemeijnt die Heeze en Oude Leije [GAT R289:3f'-hP (W2)]
beemd van Dierck Back in Achtermal aan de Oude Leije [GAT R29O%P (W3)J
beemd in die Heeze aan de Oude Leije [GAT E90239 (W3)]
beemd aan de Ghemeijne Dijck tussen waterlaat en Oude Leije [GAT R2Q6f (UlrS)]
beemd het Zwartlaer op de Oude Leije [GAT R2Q29P-2W (WS)]
beemd in die Heeze, waar de Nieuwe Leije doorloopt, gelegen tussen gemeijnk en Oude Leije [GAT
R293: 319-32f (M)]
3 beemden in AchtermaU aan de Brandt tussen de Oude en de Nijeuwe Leije [GAT R293:7!P-W
(l546ll
beemd in die Broecksijde aan die Branden aan Reijnendijck en Oude Leije [GAT R 2 9 5 W 4 7 f (W9)]
beemd aan de Ghemeijne Dijck waar de Nijeuwe Leije doorloopt tussen een waterlaat en de Oude Leije
[GAT R29551vD-52p (W9)]
stuk beemd ter plaatse genaamd die Broecksijde aan die Branden tussen een dijk toebehorende aan
Reijner Gherit Reijnen een zijde en die Oude Leije aldaer [GAT R2%:22P-23f (USO)]
stuk beemd ea. 13 of 14 lopensaet groot in die Heeze, waar die Nijeuwe Leije door loopt, die Heeshoeck
een einde, de Oude Leije ander einde [GAT R296AfP (USl)]
beemd gelegen ter plaatse genaamd Calenwiel gelegen aan de Heijstmans Dijck aldaar ander zijde, die
Leije een einde en 'S-Heren schouwen van de Oude en Nijeuwe Leije aldaar lopende te onderhouden
[GAT R297:37v"-38f (USl)]

In de Oisterwijkse protocollen vermeld als:

- vander Oude Leije totter Nuwer Leijen toe [OP Rl90:2P (1484)]

Dit is de Oude Leij in Broekhoven; ze vormt de gens tussen Tilburg en Hilvarenbeek.
In 1877 en 1879 wordt deze ook we1 de Tweede Oude Leij of L&cheiding
genoemd.
De naam Landicheiding is echter onjuiSt, aangezien het hier geen scheiding tussen twee
'landed betreft, mals met de Landicheiding van het Land van Break het geval is,
immers mwel Hilvarenbeek als Tilburg behoorde tot de Meijerij van Den Bosch.
Tussen deze Oude Leije en de IVieuwe Leije 14601 liep oorspronkelijk nog een andere
waterloop, die in 1877 en 1879 eveneens met de naam Oude Leije werd aangeduid.
Vermoedelijk betreft het hier, evenals de Tweede oude Leij of Ldcheiding, een
oude(re) loop van de (Nieuwe) Leij. Deze loop komt in de oudere akten niet voor, no&
op kaarten v66r 1878. Vermoedelijk was deze waterloop verzand of (gedeeltelijk)
gedempt. Omstreeks dat laatste jaar heeft men de bedding opnieuw uitgegraven.' In de
volksmond droeg deze Leij in de eerste helft van deze eeuw de naam VuiIe Leij,
waarschijnlijk vanwege het wile water (blauwsloot) dat zij voerde, afkomstig van
lozingen door de textielfabrieken zoals de w o k p h r i j van Pieter van Dooren.
In de volgende vermelding van 1662 wordt met de Ou& Leije niet de waterloop
bedoeld, maar het gebied dat daar onmiddellijk aan gcensde:

5

Putten, R van, Geologic en hydrolo& van Tilburg, 1992, blz. 28-29 (onuitgegeven manuscript).
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- een moervelt met eenige vuijtgesttecken putten anderhalff lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende,
nogtans MX) gcoot ende cleijn als t'selve gelegen is bmen de prochien MOTSZ: ter plaetse inde oude leije,
aldaer tusschen erffenisse michiel bartholomeeus aen d'een sijde westwaerts, streckende metten suijden
eijnde aende gemeijne heijde, die de mors: William sal moeten onderhouden, ende metten noonlen
eijnde aende gemeijnte [GAT R3622lSf-216v (1662)]

539. OUDE STEDE, DE

- een huis met de hof, grond met toebehoren en erf'enis daaraan Iiggende en daartoe behmnde en met
een =hop nu ter tijd nog staande op de Oude Stede (van wijlen Jan van Boerden) ter plaatse genaamd
Oerl aan het Heerhecken aldaar aan de ~
d kante van~de Oude Stede tussen die Heerbaen aldaar
[GAT R296:65v"-66f (ISSl)]

De Heerbaan in Oerle begon met wat nu Voltstraat heet en liep langs de
noordwestzijde van het huidige Transvaalpleim De Transvaalstraat is er een restant van.
Ze liep vervolgens verder in zuidwestelijke richting, kruiste de huidige Fhgbaan-Zuid
ter hoogte van wat nu de Stappegoorweg is, en liep langs de zuidzijdesvan het Willem
II-stadion om uiteindelijk op de pens van Goirle en Tilburg op de huidige Goirleseweg
uit te komen. De genoemde heerbaan heette vroeger Heiningfraat. Deze &de Stede
stond aan het begin van de Voltstraat bij de Broekhovenseweg.
540. OUDE STEDE, DIE

-

van wijlen Willem Laureijs Ansems en zijn VIOUW wijlen Heijlwich Claeus Truijen, gelegen in die
Broecksijde aan de Malstraet [GAT R285:19p-u)ro (1538)]

Voor ligging zie: Die Malsfrmt J 481 I.

541. OUDE STEDE, DE

- huis, hof, schuur met grond en toebehoren en erfenis van Cornelis Wouter cornelis genaamd de Oude
Stede aan de Herstal, aan 3 zijden een straat [GAT R296:6f-6vo (USO)]

542. OUDE STEDE, DE

- van wijlen Peter Criuaerts op Corvel op de hoek van 2 straten bij Heijl van Balen Stede ten deel w e n
aan Pauwels Peter Crillaerts [GAT R289:16vo-17p,17f - 1 ~ , 1 ~ , 1 ~ - 1 9 r " , 1 9
(W2)]
f'-l~

Deze Oude Stede kan gelegen hebben op de hoek van Korvelplein en Berkdijksestraat
ofwel op de hoek Korvelpleim en de huidige Korenbloemstraat.
543. OUDE STEDE, DIE

- van Joest Berijs Eelkens in de Berckdijck [GAT R2Q48P49r" (WS)]

544. OUDE STEDE, DIE
- van wijlen Henrick Verhoeven en wijlen zijn vrouw Kathelijn,
gelegen in Loven [GAT R289:Sf-9P

toebedeeld aan zijn zoom Jan en Peter

(154211

545. OUDE STEDE, DE
- van wijlen Willem Verlijnden

toebedeeld aan Bertplomeus Willem Verlijnde, in Loven in die
Broeckstraet aan de Zwarhijt [GAT R293:8f',Sf-9f (l546)J

546. OUDE VLASSAERT, DE
Een vlassaert is een aert waar vlas wordt verbomd, m.a.w. een vlasakker.
- akker in het h e r [GAT R2955v" (WP)]
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547. OUWE LIJNDE, DIE

(OokDe Ou Lijndt)

- huh, hoeve en erf aan d'Ouwe Lijnde [GATR282459 (153511
- huis, hof, schuur en erf aan dou Lijndt op die Horevoert [GAT~ B v " - S 3 P(15331

De hier genoemde Ouwe Lijnde was vermoedelijk een waterloop, en moet dan identiek
zijn met de latere Middelste Brug. Deze waterloop liep waar nu de Oude Lind is. Naar
deze Ouwe Lijnde is mogelijk ook het Goet tm Lijnde [ 215 I genoemd.
548. OVERBROECK, DAT

Het Overbroeck was gelegen aan het Oude Beeksepad.
- beemd in het overbroeck tussen Tiiurg, k e c k en Goerle [GAT R28kW45P (153311
- beemd aan de Gemeijne Dijck in dat Overbroeek [GATR281:los blad 451' (153311

Overbroeck betekent broek aan gene zijde van een water,in dit gevd de Nieuwe Leij.

P
549. PATACKER, DE
- akker in de Cauwenbergh [GAT R2865WW (IS39);R291:1W-uhp (154411
- stuk akkerland op het einde van de Patacker [GAT R296Av"-2r" (ISSO)]
De naam geeft al aan dat deze akker aan een pad gelegen was. Omdat het woordpad,
mnl.pat, enkel in wgerm. talen voorkomt, vermoedt men dat het uit een Westeuropese
substraattaal afkomstig moet zijn.

550. PEER"EN,
DIE
Zie voor plaatsbepDie Tetenbraeck 1654 I.
- heideveld genaamd de Peertsvennen in die Tetenbraecken [GAT R28051v0-52f (L532)]
- land in die Peertsvennen [GAT R2822f (WO);R2954W(lS49)]
- die Peerdevemen [GAT R288:36P-37P(lS41)]

Dit toponiem kan enerzijds worden uitgelegd als 'de vennen (heide) waar men de
paarden liet grazed. Niet zelden benoemde men vanouds de gronden naar het vee dat
men erop liet grazen (vgl. bv. De Coeacker I101 I ,Die Dongensche Coeijweijen I160 I .)
Of dat hier het geval is, is echter twijfelachtig.
Anderzijds betekent peert (< peertse, perche) ook we1 'staak, paal'. Hierbij m u men
h e n denken aan een paal of palen waarmee een heide als persoonlijk bezit werd
afgepaald. Mogelijk gaven ze hier de g r e e n aan van het bezit van de Abtshoeve van
Tongerlo, de latere Bisschopshoef die tot in de 50'er jaren aan de Reitse Hoevenstraat
heeft gestaan, of van de Hoeve opten Spijkr 1342, 6261, alhoewel de Abtshoeve niet
met name in de bewerkte akten tussen 1530-1550 wordt genoemd; we1 is dam sprake
van de Abt van Tongerlo als begrenzing van diverse stukken grond of wordt er
gesproken over aen die Hoeven tussen beyde die hoeven van den convent van Tongerlo
[GAT R2"7%vO (lS29)]

Aangezien de Peertsvennen in de Tetenbraeck I654I gelegen waren, is het verleidelijk in
een van beide hoeven de oorsprong van de Peertsvenuen te mekea
551. PELGROMSTRAET, DIE
(Ook geschreven Die Pelgomswech I552I.)
- akker de Ruijselbergh in die Enschot Ackeren aan de Pelpmstraet [GAT R2&Q:27v"(IS37)]
- huis in h n aan een straat en tussen de Heerbaen en de Pelgromswech [GAT R285:Dlr'' (IS38)I1
- huis op die Zwartrijt tussen de Heerbaen en de Pelgromswech [GAT RZ8'753@-54P (WO)]
- huis in h n op de hoek van 2 straten tussen een straat en de Pelpmswech [GAT R287:65vO (W)]
- huis in h n tussen de Heerbaen en de Pelpmswech [GAT R289:35P,39P (lS42)]
- land aan de Vomijl aan de Pelgrommech [GAT R289:42P (l542);R291:24vO-23!' (W)]
- akker die Bocht in het Sonderlock tussen Heerbaan en Pelgromswech, akker de Huffelen aan de

-

Zwarhijt op de Pelgromswech [GAT R293:7P-W(l546)]
akker de Bieshof op de Zwartrjt aan de Pelgromswech [GAT R2935ZP ( W ) ]
huis in Loven aan de Pelgromswech [GAT R29k37f-3W (154711
huis in h n aan de Z d j t tussen Heerbaen en Pelgromswech [GAT R2945OP (1547)]

1 Dit huis kan gelegen hebben tussen Enschotsebaan of Oisterwijksebaan en Pelgrimsweg.
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- stuk land genaamd de Legen acker7 groot ca. 2 lopensaet ter plaatse genaamd in het Sonderlock de
gemeijn gebuumg genaamd de P e l g r o m h ander einde [GAT R297:SW-SW (1552)l

Al liep de aloude weg van Tilburg naar ’s-Hertogenbosch in de 16e eeuw over Enschot,
het niet kan worden uitgesloten dat in de fie eeuw en eerder de verbindingsweg van
Tilburg via Helvoirt en Vu@ naar ’s-Hertogenbosch via het Vuchtpad, later
Pelgromsmet/Pelpmech 15521,liep.
Pellegroms was een familienaam,afgeleid van de voomaam Pelgrim/Pelgcom2, zoals
mag blijken uit het volgende fragmenk in de menbrief bij de doodslag op Jan Peter
Henrick Eelkens door Henrick Boudewijn van Spaendonck beloofde o.a Pelgrom Jans
namens de misdadiger deze men te houden [GAT R295:los blad 2 l P (1549)l. De naam
Pelgromswech heeft dus hoogstwaarschijjnlijk niets te maken met de fabel dat dit een
weg mu zijn waar pelgrims gebruik van maakten.
Ook de opvatting dat deze weg gevolgd werd door mensen die ter bedevaart (Mariabedevaart) naar ’s-Hertogenbosch togen, is niet erg waarschijnlijk. h e r s , de aloude
weg leidde, mals hierboven al is aangevoerd, via Enschot, Berkel, $4elvo& en Vught.
Dit was ook de meest logkche we& aangezien de Pelgrimsweg even voorbij Heukelom
doodloopt. Met veel fantasie kan men daar verder. Men komt dan zeker niet in
Oisterwijk, wat men mu verwachten. Daarnaast moesten pelgrims foerageren, en dat
kon dan in de genoemde plaatsen. Bovendien is er geen enkele vermelding die gewag
ma& van het gebruik van de Pelgrimsweg door pelgrims.
Voor een verklaring gebaseerd op een familienaam pleit eveneens dat in 1358 bij de
verkoop van de Moerenborch door Walter van Mol en zijn dochter Margaretha aan
Henrick Wisse als belending van een stuk land dat eveneens wordt verkocht, wordt
genoemd Jan Pilokers (lees ‘pileker’, een vorm van peZekr/peZeger =
‘pelgrim/pelgrom’). Dit betekent dat dit stuk land ten noorden van de Moerenborch
gelegen heeft en in het noorden grensde aan de Pelgromswech, die mogelijk m
genoemd is omdat hij naar de woning van deze Jan Pilokers voerde?
- Item noch een parcheel saeijlants geheyten den langen acker met het hoearken genoexnt het driesken
t’samen vier loopensaten ende een halff ofte daer ontrent beejpende nochtans so0 groot ende cleijn als
t’selve gelegen is binnen de p h i e ende plaetse voors., den pelgerwech noortwaerts [GAT R37k3Sr”3% (1670)l
- Item noch een parcheel saeijlants geheijten den heffelinge vier lopensaeten ofte daer ontrent groot
sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors:, aldaer tusschen erffenisse d’Erffgenaemen henrick
niclaessen van Beak suijtwaerts den Pelgerwech noortwaerts, denis Gerit andriessen van Broechoven
west ende de Swartrijdt oostwaerts [GAT R371:35f-37~(1670)l
- door den weg of spoor welke uit de Bos-Baan door klein Loven tusschen de huizen door loopt, tot aan
den Pelgroms Weg piendklampen, Hewel 3 (1778)l
- door den Pelgroms We& voorby de Arm-Hoef te Enthoven piendklampen, Hewel 3 (1778)]
- te groot Looven in de Mortelstraat, aan den Pelgroms Weg riendklampen, Loven 7 (1778)]
- te groot Looven, op de RNisstraat in de Bosbaan, van daar door de straat de Mortel tot aan den
Pelgroms Weg piendklampen, Loven 8 (17791
- door die Pelgroms Weg tot klein Looven in de straat riendklampen,Loven 8 (ls)]
- te klein Looven, aan den Pelgroms Weg in het spoor, van daar door dit0 spoor tot in de Oosterwyksche
Baan piendklampen, Loven 9 (1”8)]

2 Schaar, J. van der, Wmrdmboekvan voomamen, Utnxht, 1983, blz 292.
3 Abdij Archief Tongerlo (AAT) charter 903; AAT Reg. A VILfi7foL 86-88. Deze Jan Pilokers was een
broer van Berthout Spapenzoen,mnen van Arnold Pape en klekoons van Berthout van Heusden en
dus een afstammelingen van de Giselberten.

378

-

van Heile Schoor, door het spoor of akkerweg, tot agter de Armhoef te Ehthoven in den Pelgroms Weg
piendklampen, Lwen 9 (1’778)l
te Enthoven, agter de Armhoef in den Pelgrom Weg piendklampen, Loven 10 (1778)]

Op de kaart van Zijnen (1760) wordt Pelgrims Pad genoemd en op de hdasterkaart van
1832Pelleg/im Pad. DezeHde kaart heeft ook voor het stuk Tivobtraat tussen de Korte
Hewel, (in de volksmond het stuk tussen Heuvel en Tivolktraat-St. Josephstraat), en
het voormalige Eijndthoven de benaming de Pellegoms Pad. Het Pelgrimspad bestond
reeds in de 16e eeuw; het begon toen nog op de Hewel, en liep vervolgens
noordoostwaarts tot de grens met de gemeente Berkel-hchot. Op de kadasterkaart
van 1832 valt het begin van de tussen 1822 en 1827 aangelegde Bosscheweg (thw
Tiiolktraat) samen met het Pellegrimspad.
Op een kadasterkaart uit 1866 begint het Pelgrimspad aan de Bosscheweg op ongeveer
250 m ten westen van de Oude Donkerstraat (de huidige Dunantstraat).?Hetpad liep
eerst ea. 20 m zuidwaarts en vervolgens noordoostwaarts, parallel met de Bosscheweg,
tot de Oude Donkerstraat. Oorspronkelijk liep het pad M het pasqeren van de Oude
Donkerstraat verder, maar het gedeelte tussen de Oude Donkerstraat en de
Enthovenseweg is niet aangegeven op kadasterkaarten uit ca. 1880 (GAT inv. nos. 3053
en 3054). Op genoemde kaarten begint het pad pas weer aan de Enthovenseweg. Iets
ten oosten van de huidige Hoevensekanaaldijk passeerde het pad de spoorweg TilburgBoxtel, kruiste daarna de Nieuw-Lovenstraat (thans Duncanhof) en liep het tussen de
Bosscheweg en de spoorweg verder tot de gemeentegrens. Nabij de Mortelstraat (thans
onbenaamd, in het verlengde van de Oud-Lovenstraat) was het pad gedeeltelijk
vervallen.
Alleen het gedeelte tussen de Bosscheweg en de Oude Donkerstraat kwam sinds 1881
voor in de offici& stratenlijsten. Volgens het adresboek van 1902 was dit deel van het
pad onbewoond. In 1915 kwam het te vervallen.
Als gevolg van de aadeg van het W i l h e l m i d m d , de Ringbaan-Oost en de woonwijk
‘Armhoefse Akkers’ kwamen andere delen van het pad nadien eveneens te vervallen.
Het enige nog h e n de bebouwde kom gelegen deel van het pad, tussen de
Doornbossestraat en de Enthovenseweg, bleef gedurende vele jaren onbenaamd, maar
kreeg in 1957 officieel de naam Pelgrimspad. Buiten de bebouwde kom bestaat het pad
eveneens nog voor een deel, namelijk het gedeelte tussen de voormalige Mortelstraat en
de grens met de gemeente Berkel-Enschot (Topografische kaart SOF,1988).
552. PELGROMSWEXH, DIE
(Zie: Die Pelgromstraef I551I .)
553. PENNINCSBERGH, DE

- huis aenden Pennincsbergh [GAT R283:wro (1536)]

- goederen genaamd die Pennincberghegelegen in die Hasselt [GAT R287:lP-2P (W)]
- goederen van wijlen Henrick vande Woude genaamd die Penninckbergh in de Hasselt [GAT
R288:36f’-37P (1541)]
- huh, hoeve en grond ten Pennincberghe [GAT R290:339-349 (l543)]
- hub, hof en grond in de Pennincberghe aan de gemeijn straet [GAT R291:31d’-32f’,32f‘-32p (W)]
- goederen van wijlen Henrick vande Waude genaamd die Penninckberge in de Hasselt [GAT
R2W24jP-24jv0~2P(154711

In de Oisterwijkse protocollen reeds vernoemd als Mansus ad locum dictum
Pennincsbeq#z [OP R155189 (144511 (Mansus = hoeve).
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Waar dit toponiem precies gelegen heeft in de Hasselt, is helaas niet na te gaan aan de
hand van de ons beschikbare gegevens, maar moet het ongeveer gelegen hebben op de
grens van Hasselrsche Ackeren I253I en Stoch-hmseltsche Ackemn I643I. Mogelijk was
de Pennincsberg een oude grafheuvel waarin gouden of bromn munten of sieraden
zijn gevonden.
554. PETER BEIJENDIJCK

- peter beyendijck in die heydseijde [GAT R263los stuk bij 3 (fill)]
- een stuk moer in Peter Beijendijck, omsloten door de gemeijnt aan 3 zijden [GAT R27!k4f' (fi31)I
- moer in Peer Beijendijck [GAT R281:4?-Sf' (fi33)]
- moer bij Peter Beijendijck aan de gemeijnt in de Heijdsijde [GAT R28k181" (153311
- mOer aan Peter Beijendijck [GAT R287:2v" ( W ) ]
- moer aan Peter Beijendijck aan dat Loonsehe Gericht naast Egmondts moer [GAT
(1539);R291:19V''-20P (l544)]
- moerveld bij Peter Beijendijck bij het Loonsche Ghericht aan het moer genaamd Egmondts Moer [GAT
R246:l-v" (ISSO)]
~~~~

Vermelding Oisterwijkse protocollez
- Peter Beijen dijck aen den gemeijnen dam [OP R255102f (USl)]
Dit stUk moer (oat E p o n s Moer 11751) was gelegen in de Heijdsijde omtrent de
Cuuwenberch 1941 vlak bij de grens met Loon op Zand. Beijen is een genitieve
meervoudsvorm van de PN Beijs, d.w.z. de afstammelingen, nakomelingen van Beijs. Nu
was Beijs Coelborner in de 14e eeuw bezitter van de hoeve op de Kouwenberg. Peter
Beijen was een afstammeling van Beijs, wiens nakomelingen ook wel, met behulp van
het dimjnutief- of affectiefsuffk -ke, Biekens werden genoemd.
De Peter Beijendijck is het huidige zandpad met fietspad dat ten noorden van de
Kouwenberg afsplitst van de Kalverstraat en naar de Loonse-Molenstraat en Loon op
Zand gaat. Deze dijk (weg) is waarschijnlijk vernoemd naar Peter Peter Beijen, die in
het midden van de l5e eeuw leefde en gehuwd was met Jenneke Back, dochter van
Aert Back Timmermans en Katelijn Godevaert der Kinderen alias Oemea
Wat met de vermelding 'den gemeijnen dam' in de Oisterwijkse schepenprotocollen
wordt bedoeld, is niet duidelijk.
555. PETER s B 0 N " E " D
- akker in die Rijt [GAT R2821Of (1535)]
556. PJJLIJSEREIOEWZ, DIE
Dit is de latere Waerhoef, die in de 16e eeuw eigendom was van Willem Pijlijsers, ook
we1 genaamd de Hoeve aan de Heerstd 13401. De Waterhoef lag aan de
Kwaadeindstraat tussen de Waterhoefstraat en Outshoornstraat. Z e is in 1960 gesloopt!
- land in de Schijve naast mevmuw van Doeren en de Pijlijserhoeve [GAT R2&4w (I53911
- miland bij die Hoeven bij Pijlijsers Hoeve [GAT R289:w (l.53911

Ook in de Oisterwijkse protocollen wordt deze hoeve genoemd:
- pijlijsershoew omtrent blot aen de Velthoven [OP R261:37f (fi57)]

4

t i e voor een aheelding van een opvolger van deze hoeve: Peeters, R.M., De sftaten vm Wbwg, 1987,
blz. 181, lemma Waterhoefstraat', en Peeters, R.M., luburg in beeM I865-I945,1979, foto nr. 245.
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557. PIJPENHOOFDKE, DAT

-

land genaamd Pijpenhoofdke achter de Howel omtrent de Molenstraet aan de Heerbaen [GAT
~ 3 1 @ , 4 l f - 4 1 @ , 6 4 f ~ ~ ' 7 6 P - 7(ISSO)]
6P
- stuk land genaamd Pijpenhoofke groot ca. 6 lopensaet 1roede gelegen achter den Hoevel omtrent de
Molenstraet aldaer en die heerbaen aldaer ander einde [GAT R2%4P-41@ (ISSl)]
- stuk land genaamd Pijpenhmfle, p t ca. 8 lopensaet en 1roede gelegen achter de Howel omtrent de
Molenstraet [GAT R29664f -649(ISSl)]
- stuk land genaamd Pijpenhoefke, gmot ca.6 lopensaet ter plaatse genaamd achter den H m l omtrent
die Molenstraet aldaer tussen erfenis van de jonlrvrouwen van Coulsteren een zijde, die gemeijn
heerbaen aldaar ander einde [GAT R296:76P-76P (ISSl)]

Dit stuk land lag aan de huidige St. Josephstraat nabij de Tivolistraat, het stuk tussen
Heuvel en de beide voorgaande straten, en Dunantstraat. De naam van dit toponiem
kan enerzijds op de vorm van het betreffende stuk land wijzen, anderzijds kan hoof&
een corruptie zijn van hoejfke, Weine hoeve', d.w.2. stuk land. Ferd. Smulders noemde
dit toponiem in zijn beschrijving van Tilburg omstreeks 1450 dat PiipePlhoejk." Gezien
het feit dat een stuk land niet zelden naar zijn bezitter werd genoemd, bestaat
theoretisch de mogelijkheid dat ook 'Pijpke' teruggaat op een PN, en we1 als vleivorm
Pijpe, Pijbe e 'Pip', met affectiefuitgang -kevan Tippijn'.
558. POEL, DE
De naam Poel stamt van het germ. polu (m), poel'.

- de Poei [GAT R264:2v" (ISG!)]

- weilanden aan de Poelstraet aan de Poel [GAT R289:16V"-17r",18~-18vo(W2)]
- akker in Corvel Acker aan de Poel [GAT R292:63f (l545)]
- de Poel in Corvel acker [GAT R2%:27@-28f,67#'-67@
(ISSO)]

De Poel was veimoedelijk een waterlaat' later de Kontelse W&erloop genoemd, die
begon in Corvel Acker 11211 en vandaaruit naar het oosten liep, 0.a. langs de latere
Nieuwstraat, over het Goet fer Rijt 1343I. Hij vond waarschijnlijk zijn ontstaan in een
poeL
De naam is al oud en komt ook voor als de Poelen. Dit waren weilanden aan de
POdStraet 15601 [GAT R28916P-17f ,17P-l7@,18?-19rO,19rO-lW(W2)].

- 4 stukken erf gelegen in de parochie van Tilborg ter plaatse genaamd te Cowel en in Corvel acker in alle
grootte als deze drie stukken erf aan elkaar rakende en het vierde stuk daar apart gelegen zijn, het
eerste stuk genaamd die Streep aldaar, het tweede en derde stuk genoemd ander zijde, die Poelstraat
ander einde, met het stuk genaamd Nijuwe Bocht gelegen aldaar, het derde stuk genaamd 't Sandsche
land gelegen aldaar, het vierde stuk erf in weiland liggende genaamd de Poel gelegen te Corvel tussen de
Corvelsche straet een einde, die Poelstraet ander einde en daartoe 's-Heren schouwen van Corvel acker
en van de waterlaat lopende door het vierde stuk erf zal onderhouden naar oude gewoonte en ook dat
&el als men schuldig is te onderhouden van het hek hangende te Corvel aan die Schijve bij Lijnke
Beerten [GAT R29726P-26Vo(ISSl)]

Hier is duidelijk aangegeven dat door het weiland genaamd de Poel een waterlaat
stroomde, waarbij geen enkele andere in aanmerking komt dan de Korvelse waterloop.
Opmerkelijk bij deze laatste vermelding is het gegeven dat op het bewuste stuk de
verplichting rustte een hek te onderhouden dat te Corvel llzol aan die Schijve 16101
hing. Dit kan enkel betekenen dat het bewuste stuk ten noorden van de Oerlesestraat,
tussen de Poekmet en de Korvelseweg lag,zodat de huidige Christaan Huygensstraat in
de 16e eeuw ook Poelstraet werd genoemd.

5 Smulders, F.W., Tdbwg rond 1450: de Hewel', in:A c a ~ nTWbwgis,jrg. 3 (l972), no. 1,blz. 39.
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Nog in de dertiger jaren van deze eeuw was er een laaggelegen weiland ten oosten van
de Poelstraat, waar nu de Kaapkoloniestraat is. Hier waren de Poelen. Op de
kadasterkaart van 1832 wordt ter plaatse een waterplas genaamd De Poel gegeven
(kadastraal1832 sectie C 159).
De ondergrond bestond uit een ondoordringbare leemlaag, waardoor het water niet
wegzakte. In de regentijd moet het water als gevolg hieman zijn blijven staan. Deze
plaatsen waren zeer geschikt voor de leemwinnin& waar ook de namen muggemel
l50Sl en de moeck 14911 op lijken te wijzen. Op dergelijke plaatsen ontstaan niet
zelden waterlopen.
Ook in de Oisterwijkse protocollen wordt de Poel genoemd
-

weyde die poel te Corvel [OP Rl43:76v" (1421)l
land in den Poel [OP Rl497f (143.5)]
land in een stede geheyten den Poel aen die Poelstraet [OP Rl49:45f (1437)]
een stuck e& aen den poel aen die Poelstraet Corvel [OP IU5237? (1440)]
erfenis die poel in den poel after Corvel [OP R155:2@ (1445)]
weyde den poel noord opten b w h den poel Corvel [OP IU5617P (144611

In Met G w e n Trod (irg. 21 (1971), no. 7 (iuli), blz. 135)zegt pater Tar&ius van
Schijndel in een artikel over perceelsnamen te Bokhoven 0.a.: Poelije: luge weilandeG
die meger veel onder water stonden. VorgenS een oude zegsman wuden poelen
voorkomen a m de oosfkant van oude offi?rplaakren. De boze geesten werden erin
vernietigd.
Merk op dat de Poelen aan de oostzijde van het Korvelplein lagen.
Ook in later eeuwen wordt het toponiem nog vermeld:
- een parceel akkerland genaamd de Poel p

t vier lopensen ter plaatse Corvel [GAT R493198f' (1804)]

559. POELACKER, DIE
- akker in Corvel acker aan de straat [GAT R280:W(153211
- de Poelacker [GAT R293:33@ (1546)]

Ook deze naam is al oud en wordt reeds genoernd in de Oisterwijkse protocollen:

- land die Poelacker in Corvel [OP RlM62f (1422)l
- land die Poelacker [OP R l 4 7 5 P (1430)]
- die poelacker in die ackeren van CoIvel [OP R152:21vO (1440)]

Deze akker moet vlak onder de Poelen gelegen hebben aan de Poelstraat, waaraan hij
tevens zijn naam dankt.

560. POELSTRAET, DIE
- die poelstraet [GAT R263:23f (fill)]

- land aan het Sansche Hecken aan die Poelstraet, naast de b n a c k e r , die aan de Scheijtsteeghde bij het
Loo lag [GAT R282:32f (E%)]
- land en weiland genaamd Backendries in die Poelstraet [GAT R2826W-63f (fi3.5)]
- akker de Belli& in Corvelsche Acker op de hoek van Poelstraet en Scheijtsteeghde [GAT R286:22#-23f

(15391
land in die Poelstraet [GAT R2&1:32f (fi37);R286:47v" (153911
akker in Corvel aan de Poelstraet [GAT R288:32f-33~'' (Wl)]
huis in Oerle aan die Poelstraet en aan een gemeijn straat(hoek) [GAT R288:38f (Wl)]
weilanden aan de Poelstraet [GAT R28996$?.17f,18f -18V",19f-l~
(154211
- land in Corvel acker aan de Poel aan de Poektraet [GAT R2Q63f (WS)]
- 4 stukken erf gelegen in de parochie van Tiiorg ter plaatse genaamd te Corvel en in Corvel acker in alle
grootte als deze drie stukken erf aan ellraar rakende en het vierde stuk daar apart gelegen zijn, het
eerste stuk genaamd die Streep aldaar, het tweede en derde stuk genoemd ander zijde, die Poelstraat
ander einde, met het stuk genaamd Nijuwe Bocht gelegen aldaar, het derde stuk genaamd 't Sandsche
land gelegen aldaar, het vierde stuk erf in weiland liggende genaamd de Poel gelegen te Corvel tussen de
-
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-

Comlsche straet een einde, die Poelstraet ander einde en daartoe ’s-Heren schouwen van Corvel acker
en van de waterlaat lopende door het vier& stuk erf zal onderhouden naar oude F n t e en ook dat
deel als men schuldig is te onderhouden van het hek hangende te Corvel aan die Schijve bij Lijnke
Beerten [GAT R297:26f’-%v“ (ISSl)]
te Corvel Mor de Poelstraat riendklampen, Laar 1(1778)]
door die Poelstraat tot in de Go~lseBaan Fiendklampen, Laar 1(1778)l
te Oerle langs den grooten weg of dreef die van daar op W i l e loopt, tot aan den karweg of spoor die
uit die Goolse Dreef, op Corvel loopt, genaamt de Poelstraat Fiendklampen, Schijf 9 (1778)]
een parceel wide Mor ’t geheel groot een en een vier& loopn ofte daar omtrent, ter plaatze Coml,
aldaar in de Poelstraat, oost de wed. Gijsb. Baa, zuid de gemeen weg en verclaaren de Condividenten
dat het om. pareeel geen leen subject is aan den leenhove in S’ h h [GAT R492:27P

...

(lm]

Eveneens in de Oisterwijkse protocollen reeds vermekk
- een eijkenbosch aen die Poelstraet [OP Rl46:7f‘ (144611
- aen die Poelstraet in een stee geheyten den Poel [OP Rl4945f (14331
- een stuck erfs aenden poel aen die Poelstraet [OP RlS257r“ (1440)l.
Een deel van de Poelstraat heet tegenwoordig Tafelbergstraat. Ze liep vroeger
zuidelijker door, oostelijk langs het Sportpark. De Scheijtsteeghde 1606I was een zijweg,
die ten westen van de Poelstraat liep. Op de kadasterkaart van 1832 splitst de PoeZstraat
zich ter hoogte van de kruising Tafelbergstraat-Generaal Smutslaan, waar BBn arm van
de straat naar Corvel 11201 voerde en de Poelstraat heette, en de andere arm de thans
verdwenen VZeugeZstra was die oostwaarts liep en in de huidige Oerlesestraat uitkwam
tegenover het voormalige Vmkensstra@e, de huidige Christiaan Huygensstraat. Van
1900 tot 1923 maakte het Varkensstraatje deel uit van de Vleugelstraat.
561. POWK, DIE
De naam Pol& (c PoZZick) is opgebouwd uit het woordpol, ‘hooggelegen stuk grond
met huis en erf, opgeworpen aardhoop’ met het diminutiefkuffix-ik, een suffix met een
pejoratieve (d.w.z. oqgunstige) betekenis. De tweede 4- werd tussengeschoven om
rekking van de middenvokaal in het eerste lid te voorkomea Dit toponiem duidt op een
hooggelegen stuk grond met huis en erf. Het is volgens HPB afkomstig van Polla; (zie
TW 802: Polincove, germ. PolZinga hofa = ‘hoeve van de lieden van Pollo’ en TW 802
‘Poll’ germ.polZa- (m) = ‘uit water opduikende lage hoogte’.)
Het is niet ondenkbaar dat de naam eveneens verband houdt met namen van
toponiemen als Die Bellick I17I en B h k I36 I.
- land in Oerl tussen de gemeijn straet aenden Pokk, mar een waterlaat tussen gaat, en een
gebuurwegske [GAT R287:67@ (WO)]

De Polck lag aan de Groenstraat tussen het huidige Kamerlingh Onnesplein en de
Wattstraat. Dit was in de 16e eeuw goed van de familie Berijs van Oerle. Nog in de Ne
eeuw heette deze hoeve zo (De Polck, kadasterkaart 1832).

- de helft van een parceel akkerland aan den zuidenkant genaamd de Polk groot 6 lopensen 38 meden
[GAT R494:111v”,lU? (1808)]

Kadastraall832: sectie C 448-449.
562. POLDER, DE

- akker genaamd den Polder [GAT R27kS3P-SW (UZl)]
- land genaamd de Polder in die Hoeven bij de Abt van Tongerlo [GAT R2875SV”-S6P
(l540)$293:38P-39P$4P (l.546)$29654P-S4v”(ISSO)]
- stuk land genaamd de Polder, groot ca 7 lopensaet gelegen aan die Howen tussen erfenis van het
Godshuis van Tongerloe beide zijden en een einde, die gemeijnt van Tilborg ander einde [GAT
R2%54P-S4? (USl)]
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Dat we hier niet moeten denken aan het Noordnederlandse polder in de betekenis van
' w e l e g e n land waarin de waterstand wordt beheerst door bemaling', moge duidelijk
zijn. Dit neemt niet weg dat het landstuk in analogie benoemd is, dw.2 bijvoorbeeld
een door smalle slootjes omsloten stuk land
Het woord polder, onl. polm < ggm. *p2lre < oergm. pu'lre, met invoeging van de
overgangsklank d vmr een sonantische r, indien deze onmiddellijk volgde op I, n, of r.
De oorsprong van de oergm. u' is van tweeErlei aard: a. < idg. u'; b. < sonaLlfisch
element van de idg. liquida of nasalis sonant l, cy 9,9. De ggm. 0' heeft zich uit de
oergm. u' ontwikkeld door a-umlaut, nadat de idg. 0" in germ. a' was overgegaaa
Het woord is opgebouwd uit een tweetal leden:
0 bnw. pol < germ. *bozos, waarbij de idg. stemhebbende explosief b > oergm.
stemloze explosief p , is verwant aan mnl. bolle, 'week', en beide woorden &jn een
a f l e i ivan de idg. wt. *bheZ, 'zwellen';
-re, een meervouds- of co~ectie~u€fix.
Voor de verklaring van de& uitgang moet
men uitgaan van de idg. neutrale &/6s-stammen. Een langsyllabiie &/~"s-s~~Iu
als
oergm. *kaEz (uit idg. -Zs/&) werd volgens de auslautwetten in de nom.acc.sg.
*q,
daarentegen werd de nom.acc.pl. oergm. *kam=iz-o' > *kalEiriz-u > *kaEzi >
W e r . De meervoudsuitgang vie1 dus af, maar het stamsuffix -ir bleef en werd nu als
meervoudsuitgang gevoeld.
Kortom,het zo ontstane gesubstantiveerde bnw. duidt op de eigenschap van de grond of
de turf,m.a.w. de bodemgesteldheid ter plaatse moet week en moer(assig) geweest zija
Opvallend in dit verband is wellicht de aanwezigheid van het toponiem Dat Brandm
Land I64 1 in hetzelfde gebied.
De hoeve waar hier sprake van is, is de voormalige Bisschopshoef; ze was gelegen aan
de huidige Reitse Hoevenstraat, ongeveer ter hoogte van de Ignatiusstraat.6Deze hoeve
was eigendom van de Abt van Tongerlo en ging over in handen van de bisschop van
Den Bosch bij de oprichting van dat biidom.
De Polder was ongeveer 8 lopensaet groot en in deze periode eigendom van Henrick
Cornelis Appels.
563. POSTELSCHE HOEVE, DIE
TW 806 geeft: postel = 'kraakbes'

+ lmcha 'bosje op hoge zandgrond". De hoeve zou
dan haar naam danken aan de bosbessen die er in de nabjjheid groeiden.

- land aan die Postelsche Hoeve [GAT R281:W-4OP(1533)l
- huis in die Postelsche Hoeve in het Creijenveme aan de gemeijnt [GAT R283:lSr",3!%"(153611

De Postelsche Hoeve wordt al in de Oisterwijkse protocollen meermaals vermeld:
-

-

land die hoeve van Postel aen dat Creyenven [OP R150:34P(1436)l
die hoeve van Postel [OP Rl63:Zv" (145.5)]
land die Postelsche hoeve aent creyeven aen die creyenvensche straet [OP Rl63:25f (1455)]
de Postelschen acker [OP IU5214P (144011
Postel [OP Rl63hP (145511
aent Creijenven aan de Creijenvemchestraet [OP Rl6325f (1455)l

6 Peeters, RM., T2bw-g in beeM 2945-1980, Tilburg 1982, foto nr. 359 @lz. 120) toont een vervanger van
de oorspronkelijke hoeve.

7 Rraakbes is synoniem van bosba.
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a v e r bekend heeft de Abdij van Postel nooit bezittingen gehad in Tilburg? Mogelijk is
hier sprake van een misverstand, in dier voege dat men hier een zuivere veldnaam in
verbinding heeft gebracht met een bestaande abdij, doordat land in bezit was van een
abdij en men aannam dat dat Postel was. Niettemin dient te worden opgemerkt dat in
1519 wordt gesproken van heyvelt in prochie van Venloon aen de clockenberch fusschen
eqs. Peter Priems &en sijde en fusschen eqs. Heren van Postel [GAT R268:33pl en in
1526/27 van tot Venloen fussen die hoge baan en die Ie@e baun aen dat godihuijs van
Postel [GAT m 2 1 V q . Dit laatste m u weer we1 duiden op bezittingen van Postel, dat we1
bezittingen had te Venloon (Loon op Zand), op de gens met Tilburg, tussen de Oude
Baan naar Loon op Zand (nu de Bos en Beemdweg) en de Loonsebaan.
Een andere mogelijkheid is dat de hoeve is vernoemd naat een bezitter, in dit geval een
lid van het geslacht Posteel, dat in de 14e en 15e eeuw bezittingen in deze contreien
had. Volgens vermeldingen in de Tilburgse schepenprotocollen tussen 1530 en 1550
bezat Henric vande Waude eertijds een mansus aan de Pennincsbeih 15531 bij de
Hmselt 1251I. Nu was deze Henric gehuwd met Hadewyg Bac, dochter van Ghisbertus
Bac van Westilborch, zoon van Hendrik Bac van Westtilburg, en Katharina de Bie. Een
zuster van haar, Elisabeth, was gehuwd met G o s h (Goessen) Cnode Femyen, bij wie
zij verschillende kinderen had, waarvan 6kn zoon genaamd Goswin Cnode, twee
anderen respectievelijk Hendrik Bac en Gysbert Bac, een vierde Jan de Bye, de vijfde
Laurens Volcart en de laatste Dirk Posteel alias Bac. Het is ogenschijnlijk een raadsel
hoe de kinderen uit dit huwelijk allerlei namen aannemen. Vermoedelijk had dit te
maken met erfrechten, hetgeen lijkt te worden bevestigd door een Bossche schepenakte
van 2 juli I370 [BP Rl175230p1 waarin Ale$ Posteels een stuk land opdraagt aan
Goessen Moedel vanden Steenwech en Goessen Cnode, de zoon van Femya Posteels.
Het lijkt erop dat het stuk tussen Hasselt en PosteZsfraet I564 I oorspronkelijk eveneens
bezit was van Ghisbertus Bac en dat een deel daarvan via zijn dochter Elysabeth aan
zijn kleinzoon Dirk Posteels is gekomen?
De Postelsche Hoeve moet gelegen hebben ten zuiden van de bocht in de huidige
Upelareweg; ze werd begrensd door de Sloprijt 16201 in het zuiden, het noordelijk deel
van de Postelstmet 15641 in het (no0rd)oosten en de reeds genoemde IJpelareweg
(toentertijd het verlengde van de Cwjenvensche sfraet 1133I,voorbij de kruisii met de
Postelstraet, in het westen en noorden.
564. POS'JXLSTRAET, DIE

De straat kan mwel naarpostel als naar de Poste(e)l-hoeve genoemd zijn (zie boven).

- huis in die Heijdsijde aan de Postelstraet [GAT R27931v" (l531)J
- huis in de Stockbasselt in die Postelschestraet en land en weiland aldaar aan de gemeijnt en waterlaat
[GAT R28Q:45vO(l537)]
- huis in dat Creijenven in die Postelstraet [GAT R2873p-5W (Islro)]
- huis en grond op het eind van het Creijenven aan die Postelschestraet [GAT R287:6W'-6*
(WO)]
- land genaamd de Huijbenacker en de Bocht op het einde van het Creijenven aan die Postelschestraet
[GAT R287:63rO (Islro)]
huis en weiland in die Stockhasselt aan die Postelstraet [GAT RBfk79-89 (l541)]
- huis in dat Creijenven met een weiland aan die Postelstraet [GAT R288:56~''-57f',!57p (l541)]

8 Dit is bevestigd door de Abdij van Postel, waar geen bezittingen te Tilburg geattesteerd zijn.
9 Privk-colIectie BAC no's 13101, 15791, 15771' 15841.
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- weiland aan die Heijdsijde aan die Postelstmet aan de gemeijnt [GAT R29Ck9P-W (W3)]
- huis aan die Stoekhasselt in die Postelstmet [GAT R2W:l@-lwJl0@ (W3)]
- huis in die Heijdsijde in die Postelstmet en land tegenover het huis aan de Postelstmet [GAT R290:4Of
054311
- akker
en weide genaamd die Bocht op het eind van het Creijenven aan die Postelstmet [GAT
R290:49r4
' !?#'
(154311
- Huijbenacker aan het eind van het Creijenven aan die Postelschestmet [GAT R2905Of (l543)]
- huis in die Heijdsiide in die Postelstmet en miland en weide daartegenover gelegen [GAT R
2
9
1
:
W
(w1411
- huis aan die Heijsijde aan die Postelstmet en land en weide daar [GATR291:36vD,4op (W)]
- land in die Heijdsijde op die Postelstraet [GAT R292:lW (l545)l
- de Ruetsenacker in die Heijdsijde aan die Postelstmet in de ackeren aldaar [GAT R292:lW (l54S)I
- land in die Heijdsijde aan die Postelstmet [GAT R292:7W (WS)]
- de Huijbenacker in die Heijdsijde aan de Postelstmet [GAT R2925'f (WS)]
- een huis en erf aan die Heijdsijde aan die Postelstraet [GAT R293:62P (WS)] .
- huis aan die Postelstmet, akker die Bocht daar tegenover en een stuk land daar [GAT R29376f-7W
(1Y16)l
- huis,
hof, sehuur met de grond p o t ea. 9 lopensaet gelegen ter plaatse genaamd 't Creijenven in de
Postelstmet en een stuk land genaamd die Bocht groat ca. 5Yz lopensaet gelegen tegenover het huis en
(USl)]
hof aan de straat aldaar [GAT -6lf
- huis, hof, schuur met grond en erfenis p t ca 16 bpensaet ter plaatse genaamd op het einde van het
Creijenven in die Postelstmet [GAT R29Ck6f-6~'' (lS52)]
- perceel land en bos in de Postelstmet [GAT, Rechterlijk archief, R97,ongefol., blz. 89 (173611
- Postelstraat @iart van Zijnen (1760)]
- in de Postelstraat piendklampen, Heikant 1(1778)]
- door die Hasseltsen Pad tot in de Postelstraat aan de Wolspoel piendklampen, Heikant 1(17791
- door die Postelstraat in de heide aan de LQOnse Dreef !Jlendklampen, Heikant 1(1"8)]
- in de Postelstraat, omtrent de huizinge van Jan Jacobs, aan de Wolspoel, van daar, langs den wetpad
genaamt den Hasseltsen pad r]riendklampen, Hoeven 4 (1778)]
- door de Dongense Dreef tot aan de uiterste Limiten tegens Loon op Zant, Noordwaards langst die
Limiten, tot aan de h n s e Dreef, vemlgens door die Dreef tot wederom in de Postelstraat
piendklampen, Hoeven 4 (1778)l

Kadasterkaart 1832 De Postel Struut.
De Postelstraet begon waar de StocMasseItstraet I644I en Creijenvenschestraet 1133I bij
elkaar kwamen (ter hoogte van de huidige kruising Donizettistraat-Perosistraat) en liep
vandaar in zuidwestelijke richting tot aan de Midden-Brabantweg (voorheen: Gorinchemsebaan) en vervolgens pal naar het westen de akkers en de bide van de 'gemeijnt'
in, en kruiste daarbij nogmaals de Creijenvenschestraat iets ten zuiden van het punt
waar nu Kraaivenstraat en Grootvenstraat bij elkaar komen.
565. POTIENBERCH, DIE

- heiveld genaamd de Pottenberch in de Heijdsijde aan de gemeijnt [GAT R28O:Shp-S4f (153211
- heideveld genaamd de Pottenberch in die Heijdsijde aan de gemeijnt [GAT R281:24f (153311

Blijkens de Oisterwijkse protocollen lag de Pottenberch tussen de Heijckijde 12741 en
Venloen, waarschijnlijk ten noorden van de Cauwenberch 1941, tegen de grens met
Loon op Zand :
- heydevelt aenden Pottenberch tot Venloen [OP Rl4342@,4*
- land den Pottenberch Tilborch [OP Rl72:1@ (146511

(1420);Rl60:7f (1452);Rl71:2@ (1464)l

De naam is zeer interessant en geeft aanleiding tot associaties met een gafheuvel of
hoogte, waar in pre- of protohistorische tijden begravingen of grafbijzetthgen werden
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gedaan. In elk geval was het gebied waar we dit toponiem dienen te zoeken, in
prehistorische tijden intensief bewoond, zoals ook recente vondsten in dit gebied gedaan
aant0nen.l’
Behalve de Pottenberch lag er dicht in de buurt ook nog een KJeine Pottenberch:
- erf genaamd de Creijne Pottenberch met een huis daar nu ter tijd op getimmed staande... ter plaatse
genaamd aan die Heijdsijde tussen erfenis van Herman Peter Ghijben met zijn kinderen een zijde en
einde, erfenis van Marten worn., zoals het MOTS. huis daar nu ter tijd uitstaande is met de Oesendrop
daar toe staande en met half de p c h t daar achter aan liggende ander zijde, die gemeijnt van Tiiborch
ander einde [GAT R2965.59 (ISSO)]

Ogenschijnlijk lagen hier meerdere (op z‘n minst twee) grafheuvels.
566. PRINTHAEGHE, DIE
(Zie: Die Ainthuge I567I .)

567. PRINTLIAGE, DIE
Het werkwoord prenten betekent ‘wild opsporen langs zijn preht (= spoor)’. Verder
kennen weprij, ‘aas, kree, in het mnLpri&. De eigenlijke betekenis is: prooi, buit aan
dieren, en daarom ook
0 dooddier, en
levend, gevangen dier.
Hage komt van:
germ. hugo (v), ‘bosje’,
germ. hugm (m), ‘afgesloten jachtgebied in het bos’.
Een mogelijke betekenis van Printhage zou dan h e n zijn: bos waarin Wild gevangen
werd.
Het is echter ook mogelijk dat de naam voortgekomen is uit lat.precidendas indugines
silvue, wat duidt op een haagbos (een oorspronkelijk jachtgebied, mlat.’ indizgo =
‘wildpark’, dat gerooid is, of uit een contradie vanprinsio ( c prensio, prehensio), d.w.z.
‘ontghing‘ (reclamatie), maar ook ‘belening‘, en indugo, maw. een ontginning uit een
bos.
- in die printhage [GAT R263:uhp (fill)]
- huh in de Berckdijck aen die Printhaeghe tussen de gemeijn straet en de Vorste Cmijswech [GAT
R280:37P (153211
- hoeve van de weduwe van Peter Thomaes van Boerden aan die Printhage met een akker op de Vorste
Cruijswech genaamd de k h a c k e r [GAT R281:los blad bij 2P (153311

Ook dit toponiem wordt herhaalde malen vermeld in de Oisterwijkse protocollen:

- aen die prynthage aen den bercdijck [OP Rl522Sf (1440)]
- aen die Prynthage Corvel [OP Rl5215f (1449)]
- aen die printhage Corvel [OP Run:!?v“(1497)]

568. PUTACKEX, DE

- land in de Heijdsijde buijten den Dreijboem [GAT R280:5hp-54rZ,S4~
(1532)]
- de Putacker in de Coudenberch [GAT R282:39f-3!?v“ (153511

In de Oisterwijkse protocollen t w e e d vernoemd als:

- land die Putacker bi den Coudenberch in Stelaertshoeve [OP RlM66f (1422)l

10 Mandns, H., FolworiFrche verhzmingen, 229, aangehaald in: Peeters, RM., ‘Archeologisch ondenoek in
Tilburg en o m g h g van 10-1845’, in: De Lhieboom, Uitgave van de Archiefdienst van de gemeente
Tiiburg, jaarboek II (1!378), blz.195-196.
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- land die putacker [OP RlW.73@(142211

Deze Putacker moet gelegen hebben in het noordwestelijke deel van de Heikant,
voorbij de draaiboom, nabij de Caawenberch I94 I.
Put, mnL put, putte, ‘put, h.2, poel, greppel’, mnd.putte, ohd. pfuza’ > nhd. pftztze. Bij
het woord put hebben we te maken met een woord met een dubbele ontwikkelingsgang.
Enerzijds is er het woord < germ. *pauta,puttamet de betekenis ‘poel’, andemijds is er
het woordput, oe. pytt, on.pvrtr met de betekenis ’waterput‘, een mer vroege ontlenbg
aan lat. puteus. Beide woorden, het germ. het lat., zijn oervenvant en ontleend na de
klankverschuiving uit een onbekende idg. substraattaal. Later vond ongetwijfeld een
vermenging van het germ. met het aan het lat. ontleende woord plaats.
De naam geeft aan dat dit, waarschijnlijk lager gelegen, stuk land in de nabijheid van
putten, poelen of kuilen gelegen was, waarEj we moeten denken aan moerputten of
leemkuilen, waarbij de eerste het meest waarschijnlijk zijn, of was het een akker die
door afgraving lager was komen te liggen?
568a. PUTACKER, DE

I.

Voor een verklariug van de naam Zie: De putacker I568
- de Putacker in dat Creijemren [GAT R291:16P-l6V”(154411

Deze akker lag in het Ceijenven 11341, vermoedelijk Get ver van de HeijZeput 12851,
waaraan hij mogelijk zijn naam heeft ontleend.

1930.
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Q
Zie ook C en K
569. QUADE LOPENSAET, DAT
(OokHet Quaeij Lopensaet)
- akker in de Hasseltsche ackeren, 1 lopemet gmot aan een gemeijn ackemtraetken dat Hasseltstraetken
[GAT R288:2&+‘-2lP (Wl)]
- in de Hasselt ackeren aan een gemeijn weg de Hassel%schewech[GAT R29514f-14V”(l549)]

Een Zopensaet is een oppervlaktemaat, gelijk a m ongeveer 1/6 ha. De naam van dit
toponiem geeft duidelijk aan dat de opbrengst van deze akker te wensen overliet.

570. QUAEJJHOEVE, DIE

- heideveld in de Heijdsijde [GATR281:4oro (lS33)]

De naam geeft aan dat dit heideveld de Quaeq Hoeve eertijds een hoeve, d.w.z.
bouwland, is geweest dat niet al te goed was. Vermoedelijk heeft dit stuk land in het
noorden van de Stocwtasselt I642I gelegea
571. QUAEJJLOPENSAE’,T, HET
( Z k Dat Quade Lopensaet 15691.)
572. QUAIJ KEMPJCEN, DAT
Volgens HPB is f i r n p b een diminutief van kamp, dat ontleend is aan lat. campus. De
oorspronkelijke betekenis hiervan was ‘(omhejnd) veld’. Het woord is reeds vroeg door
de Germanen overgenomen, zij het in een beperkende betekenis, nl. een ‘afgesloten,
omheind stuk akkerland dat niet tot het gemeensehappelijk bezit behoorde’.

- beemd int Ghilsche Broeck [GAT R288:2lP-Z1VO (Wl)]

De naam geeft aan dat het een slecht stuk land was.
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R
573. RABBAUTSCHENDIJCK, DIE

Mogelijk te verklaren ais:
‘dijk van PN Radbout’; echter, in oorkonden tussen 1300 en 1550 zijn wij de naam
Radbout in deze omgeving nooit tegengekomen.
e Ofwel hangt de naam samen met n%uut, rabmt, (rubuuw), hetgeen ‘deugniet, boef,
iemand die van dgeperste aalmoezen leeft‘ betekent. Vergelijk het woord
ribuuderie/Tabuuwerie, ‘onbehoorlijk g e d r e < ofr. riber, ‘uitspattingen begaan’. Deze
laatste betekenis wordt des te interessanter wanneer we bedenken dat in de
nabijheid van deze weg de woonstee van (nazaten van) Bac Ommaten gestaan moet
hebben, wiens naam ‘onmate’ eveneens duidt op het maken van iribreuk op het recht
van anderen, d e k e u r of geweld. Een ander opmerkelijk feit is dat we niet ver
daarvandaan de Conincmoert lloSl aantreffen, waarvan de naam wellicht mogelijk
ook samenhangt met Bac Ommaten: in de middeleeuwen stond de provoost
(politieambtenaar, toezichthouder bij de uitvoering van vonnissen) ook we1 bekend
als ‘coninc van den ribauden’. Was hij wellicht schout of provoost van de hertog?’
0 Ofwel groeide er langs deze weg een variant van de appelboom, in het bijzonder
‘rabauwen’ of ‘rabbauten’, een winterappel met een ruwe schil.
- heide, weide en moer in het Stappegaer bij de Rabbautschendijk aan de gemeijnt [GAT
m2w4!3P,49f (l.535)]
- weide en heide in dat Stappegoer bij de Rabbautschendijck aan de gemeijnt [GAT R283:8P,36v” (153611
- Item een parceel weijde p t drie Lta ofte 8Ca gelegen aan het Rabauw Dijcxken, oost den waterloop,
suijt het vors: dijcken [GAT R479:87v (1763)]

Reeds eerder genoemd in de zogeheten Oisterwijkse protocollen:
-

beerenbroeck aen den Rabautschen dijck [OP R152,4W (144011
aen den Rybautschendijck [OPRl5314v” (1443)l
beerenbroeck aen den Rabautschen dijcke [OP Rl533Or“ (1443)l
weyde die heese aen den Rabautsche dijck [OP RBk2P (1444)]
beerenbroeck aen die Rabautsche dijck [OP Rl6318f (1455)]
dat rogghengoer ad locum dictum den Rabbautschendijck [OP Rl79:24v” (147311
dat rogghengoer ad locum dictum den Rabbautsdijck [OP Rl90:18Vo (148411

De Rabbautschendijck moet, gezien de vermeldingen, bij de Heeze 12681 en het
Stuppegoer 1632I gelegen hebben, d.w.z. op Broechoven. Op de kaart van Zijnen (1760)
wordt het Rubuuw Dykie genoemd. Een voorheen onbenaamde, thans vervallen
landweg, lopende vanaf de Groenewoudstraat zuidwestwaarts tot de grens met de
gemeente Goirle, heette van 1958 tot 1974Wanusdijk. Deze straat liep ter hoogte van
de tegenwoordige Juralaan en Juraweide.

1 Of hangt de naam in dit verband muen met ’rabauw‘ < fra. ‘ribaud’ < ofra.‘ribote’ (slemppartij,
zuippartij, bezatting, dronkewhap)? Lustte de naamgever uit het geslacht Bac hem graag? Deze
verklaring mag echter weinig aannemelijk worden geacht.
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574. RECK, DAT
TW, 828 verklaart Reck als volgt: Rec, germ. ralpc- (m), ‘recht deel van een vaarwater’,
maar reck betekent eveneens ‘lange strook’. In dit verband duidt het op een lange

smalle strook land in een vochtige omgevbg.
Het Reck was gelegen aan de noordzijde van dat stuk van de Donge dat nu parallel
loopt met het Wilhelmhkaad Diederik Zijnen geeft in 1760 de benaming f Rek voor
een streek noordwaarts grenzend aan de Donge, westelijk van de &den Qvk in het
zuiden van de H m s e Eo#. Nu wordt dit gebied ingeklemd tussen de Donge en het
Wilhelmidanaal. Het gebied tussen de huidige Flaassendijk en de Donge heet nu nog
‘De lange Rekken’?
- die Lichtenboreh int reeck [GAT R2623P (Islo)]
- beemd in het Reck naast de Hoeff op Lichtenberch [GAT lUm3@-31$’,34@
(#3l);R280:33I!’ (Is3211
- beemd bij Lichtenberch in die Vier Buender tussen hoeve van Lichtenberch en landscheiding en tussen

-

-

-

Gherit Lemmens en het Reck [GAT R281:llf (Is%)]
beemd in het Reck tussen een broecksloet genaamd die Leije en de Aerdt van de Hoeve van
Lichtenberch [GAT R2&1:33v“ (15331
beemd in het Reck tussen een heiveld genaamd de Aert van Lichtenberch en die Leije [GAT
R28752+-53f (wo)]
beemd in het Reckt in het Ghilsche Bmeck [GAT R288:4P (Wl)]
beemd in het Reck tussen de Aert van Lichtenberch en die Leije [GAT R289:13I!‘ (154211
beemd in het Reck tussen de Hoeve van Lichtenberch en die Leije [GAT R290:44@4SP (W3);R291:lvO
(U44);R2W40P,W4~,4~f
49 (W3]
beemd in het Reck [GAT R2W.47P (154711
land in het Ghilsche B m k in het Reck [GAT R295:42f 42@ (l549)I
2 stukken beemd het ene stuk gelegen ter plaatse genaamd in ’t Reck tussen die Leije een zijde en
erfenis toebehorende aan de Hoeve van Lichtenberch ander zijde, het andere stuk beemd gelegen ter
plaatse genaamd in die Bloeck [GAT R297:37P (USl)]
een stuck beemden int geheel een buijnder offte daer ontrent groot sijnde ter plaetse genaempt het reck
streckende metten eenen eijnde aende stroom de Leije ende metten anderen eijnde aende gemeijnen
dijck [GAT R365:lSS (1657)]

Dit toponiem wordt tweemaal vermeld in de Oisterwijkse protocollen als:

- beempt dat Reck ter stede geheyten in die Vucht in de lande van Breda [OP RE616f (1446)]
- hoijbeempt het Reck in Tilborch [OP R24490P (WO)]

575. REIJNEN ACKER

- akker op die Viasstraet [GAT R290:27P-27P (l543)]

Ofwel hangt de naam samen met mnl. rein/reen, hetgeen ‘grens, strook onbeploegd land
tussen akkers’ betekent? Misschien gaat de betekenis ‘akkerscheiding‘ terug op
‘gevlochten heg tussen akkers’. Mogelijk vormde ze de scheiding tussen de
‘reengenoten’ van de Rijt enerzijds en die van de Bocwtamer 1551 en de Hemtal 13161
anderzijds.
Ofwel is het: akker van PN Reinier (GN Reijnen, d.w.z de afstammelingen van
Rebkr), een tweestammige germ. naam uit regin- (regin-:oorspr. ‘rad, raadsbesluit der

2 Zie Topografische kaart 44G (1988).
3 Opvallend is dat het woord ‘reen/rein’ slechts verwanten heeft in de Keltische talen: oiers. ‘men’, (weg,
bergketen), niers. ‘roinn’ (deel; ‘roinnt tfre’: toegedeeld stuk land), bret. ‘reun’ e ‘*mino’ (hewel). In
het algemeen mrdt hiermee oorspronkelijk de scheiding tussen twee stammen, later tussen twee of meer
familieverbanden aangeduid, nog later tussen individuele akkers (pemonlijk bezit).
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goden'' heeft in persoonsnamen nog slechts een versterkende betekenis, bijv. sterk, mer,
en behoort bij een idg.wt. %g, 'ordenen) en -her', 'heer, s h e , leger', reeds vroeg in
germaame persoonsnamen overgeleverd (mnl. here). Gelegen op de grem van de Schijf
I610I en de Rijt I583 I, waar afstanunelingen van Reiner van Broechoven in de l5e en
16e eeuw land bezaten.
De Wmstraet 16951 is het westelijke stuk van de huidige Boomstraat, ongeveer vans€ de
Prunusstraat; ze liep vroeger van hier naa~de Herstal 1316I.
576. REIJNENDIJCK, DE
(Ook Reijner Gherit Reijnen en WiIem Laureijsdijck I578I.)

-

beemden in Aftermal tussen de Nijeuwe Leije en dOu Leije aan Reijnendijck [GAT R28452P (1537)]
- beemd in Aftermal aenden Brant tussen de Nijewe Leij en die Oude Leije aan de Reijnendijck [GAT
R2M 54P (1537);R285:52@ (l538)]
- een dijk gelegen in die Brwcksijde, eertijds genaamd Theuwendijck, nu Reijner .Gherit Reijnen en
Willem Laureijsdijck [GAT R286:17%18P (l539)]
*
- 2 beemden in die Broecksijde aan Reijnkens Dijck [GAT R2lk41.P (IS39)]
- beemd in Achtermal aan Reijnendijck aan de Nijeuwe Lege [GAT R287:72P (154011
- 3 stukken beemd in Achtermal aan den Brant aan Reijnendijck tussen die Nijeuwe Leije en die O d e
Leije [GAT R293:79r"-'7!?@ (154611

Met deze dijk wordt de huidige Driehukendijk bedoeld, die begint in het Leijpark en
verder tussen Niemve en Oude Leij doorloopt. De Brant 1651 ligt tussen deze dijk en
de Koningshoeven (&e ook Theeuwendijck I657I.)
577. REIJNENHOVEN, DIE

- stukje erf genaamd Reijnenhm met huisje daarap a m dat Creijven aan de straat [GAT R282429
(l54Q)l

Betekenis: hoeve van Reijner (van Broechoven).
578. REEKPIER GHEIUT REIJNEN EN WILLEM LAUREIJSDIJCK
(Ze: De Reijnendijck 1576I.)
579. RIELSCHE LEIJE, DIE
- moerveld genaamd de Leijken aan die Riekche Leije en de gemeijnt [GAT l22%3$ (ISSO)]
De Rielse Leij is de bovenloop van de Dunge I162 I. Hier is sprake van een moerveld
dat gelegen moet hebben aan de Donge tussen de gens met Riel en de Gilzerbaan.

580. RIJACBER, DE
- akker in de &hi& [GAT R2Zk16f-1W (l531)l

- akker in de Schijve op de Rijacker [GAT R2W42r"4W',42d'43f' (1543)]
- land genaamd de Rijacker in die Schijve op de Vorste Cruijswech [GAT R292:49f'-49v" (W5)]

De Rijmker heeft gelegen waar nu 'De Regenboog' staat, aan de We@ 1713I.
De naam Rijacker bevat het naamsdeel @, dat een vorm is van idg. rT-, 'stromen', >
mnl. rfde (zie: Rijt l583I). De betekenis van dit toponiem is dan eenvoudig te verklaren
als 'akker aan een kleine waterloop of -laat'. Deze betekenis valt bovendien indirect af
te leiden uit de volgende vermelding in de Oisterwijkse protocollen [OP RlM18 (142211:
een stuc Ian& geheyten die RyeackeG houdende negen Iopensaet lands of daeromtrenf)met
Wee stelten uutgaende daer Peters erven van Holten tusschen lee4 gelegen inter hereditatem
Heyn Daneels kynder ab una et inter hereditatem Aelwyn Sculenborchswen aen die Ryte
ab alia, hodende aen den Corvelschen wech.
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De Rijt waarvan hier sprake is, kan de Kmekche waterloop zijn (die langs het Guet ter
Rijt 13431 liep4, doch waarschijnlijker is het de waterlaat die heffende was in de
brandkuil, oorspronkelijk mogelijk een drenk in het latere Haringseind (waar zich nu
bet Dr. Wdem Dreeshof bevindt), en die zich ontlasne in de eerdergenoemde
Korvelsche waterloop?
Overigens is de hier vermelde Ryemkm niet dezelfde als die van het lemma; deze
Ryeacker grensde aan of maakte deel uit van het Goet ter Rijt (De Hoeve ter Rijt).
581. RIJLAER, DAT

De betekenis van dit toponiem is %el-laer', het Laar bij RieL De naam Riel (Rijel), c
germ. %&a < idg. ri-, (vgl. rijt), gevolgd door het wateraanduidend suffk -I- (vgl. leij),
betekent 'stroom' (HPB s.v.) Gysseling ('IW II,846)vermeldt een Rillaar, in 1146 (kopie
* 1265)geschreven als Rienlar, waarbij het eerste lid rien c rei ('vloeien'), dat afgeleid
m u zijn c germ. RZgza-, afkomstig m u zijn c kelt. R&os c ie. Rein&. Uit dit laatste
woord m u tevens de naam Rijn zijn ontstaan.
Het toponiem Rijlaer duidt m.a.w. op een gebruiksbos aan een stromend water,
waarvoor Katsbogte en/of de Rieke Leij in aanmerkiug komen, maar gezien haar
ligging bij de Scheijtsteeghde ligt de Katsbogte het meest voor de hand.
- rijlaer [GAT R261:17@ (lSW)]
- den ouden hoff in dat Rylaer [GAT R261:29P (UW)]
- den laeracker in t rylaer [GAT R2623Ov"(LSlO)]
- dat rylaer [GAT R263:28f (lSll);R264:3v" (Ul2)]
- land genaamd die Hoge Brake in dat Rijlaer [GAT R 2 8 0 : ~ 4 O v "(lS32)]
- 12 lopensaet in dat Rijlaer [GAT R281:39P-40f,42#' (1533)]
- huis in dat Rijlaer bij 't Loo [GAT R28232r",3W' (1535)l
- huis opt Rijlaer [GAT R2826*,671'--'6W
(1535);RZ8339 (153611
- huis aent Rijlaer [GAT R28338f (1536)]
- land in 't Rijlaer [GAT R284:7f (153711
- land genaamd die Hogebrake aan dat Rijlaer [GAT R284:16vo (15331
- stede in dat Rijlaer aent Loo bij Corvel Acker aan die Scheijtsteeghde [GAT RB454r" (15331
- heiveld in dat Rijlaer aan de gemeijnt [GAT R285:l.r" (153811
- heiveld aan het Rijlaer aan de gemeijnt [GAT R285:3f (15391
- heiveld opt Rijlaer [GAT R287:W (W)]
- huis opt Rijlaer [GAT R2879v" (wQ);R28&4v"-5f (l541)]
- huis tussen Corvel en het Rijlaer [GAT R290:33?-34V" (l543)]
- huh aan het Rijlaer aan de Heerstraet [GAT R2-73f-73V" (154611
- de herdgang van het h e r genaamd het Rijlaer [GAT R29kIos blad bij 2l.r" (l549)l

Het Rijlaer was een deel van het Laer en lag bij Corvel Ackeren bij de Scheijtsteeeghde
16061.De naam is al zeer oud en komt reeds voor in:

-

in locum dictum dat RyUaer [OP Rl43169 (1419)l
land in dat rillaer [OPRl43:35f (1419)l
land in locum dictum dat Rillaer [OP Rl4369P (1420)]
mortelacker ad locum dictum dat Ryllaer [OP Rl44:llP (1423)j
- dat block op dat Rylaer [OP Rl4S22f' (1426)]
- opt Rylaer [OP Rl&28f (1429)]
- dat evenhoefken aent Ryiaer [OP W22l.r" (144011
- opt Rylaer in de mortelacker [OP Rl535" (144311

4 Zie hoofdstuk 3, 'De Tilburgse waterlopen', en hoofdstuk 5, 'De Hoevel en de Kerck'.
5

Zie: '%at van Schouwbare Waterleidingen in de Gemeente Tiburg', notulen B&W, 1873.

393

- tgeloect ter stede t Ryiaer [OP RU3W (1443)l
den langen acker aen t rylaer [OP Rl53llP (1443)l
- teynden opt Rylaer [OP R157:2v” (1449)l
- land opt Rijlaer in den mortel aent Rylaer [OP W 2 6 f (1449)l
- dblock opt Rylaer en erf optie wuestinck aent Rylaer [OP R l 5 & 1 v (1450)]
- Hazenackerymortelacker aent Rylaer [OP RuE6:3Od‘ (UOZ)]

-

582. RJJSBEEMDEN, DIE

- die rijsbeemden achter Bmkhoven aan de Nijeuwe Leije [GAT R28&6lP41vD (Ml)]

In de Oisterwijkse protocolleE

- den groten rijsbeempt en den cleynen rijsbeempt [OP RSk26f (1444)l
- den rijsbeempt [OP 1637f‘ (1455)l

Met rijs (ohd. hris, mnl. rijs c idg. wt. * h i ) duidt men gewoonlijk laag struikgewas aan,
meestal bestaande uit jonge wilgen of andere taaie rechtscheutige houtsoorten, waarvan
de afgekapte jonge loten en twijgen vaak voor vlechtwerk gebruikt werden. De naam
geeft aan dat deze beemden waarscbijnlijk omzoomd werden door kgg struikgewas dat
als rijshout of schaarhout werd gebruikt.6
583.

RWT,DE

- de vas& w r e n staande in het Collectboek der ReWe omslagen over Tilburg onder de Heertgang den
Re$ [GAT R490:63f (179311

Herdgang, op de h a r t van Zjnen (1760) De Ryt genoemd, later geschreven als Re@,
thans als Reit en begrensd door:
* oost de We@ (7l2,7l3I, de huidige De Regenboogstraat-Beukenstraat, vemolgens
schuin weg naar de Herstal;
0 noord de H m t d 13161, het Zand (do& noordelijker dan de huidige Spoorlijn,
ongeveer de Wandelboslaan);
0 west de hei, beginnend ongeveer bij Boerke Mutsaers en de huidige en voormalige
Delmerweg, en
0 zuid de achterzijde van de percelen aan de noordzijde van de BercMijck 122 1.
De naam doet denken aan een riviertje, een ‘rijt,, waarvan de naam is afgeleid mnl.
rMe, afkomstig van idg. rZ-, ‘stromen’ in de betekenis van kleine waterloop. (zie: HPB.)
Een rijt is het begin, gewoonlijk samen met andere stroompjes, van een groter riViertje,
meestal met hoge, steile oevers (vgl. Die SZoprtjt )620)), en veelal tussen hoge
mdmggen gelegen die als waterscheidingen fungeerdea De grond in de directe
nabijheid is wekwaar vochtig, doch het stroompje zelf hoe& niet per se open water te
zijn.’ De begroekg bestaat hoofdzakelijk uit gras en buntgras; er is slechts weinig
veenvorming en onder die dunne veenlaag bevindt zich in de regel een harde, meestal
leemhoudende, zandgrond.
De rijt waaraan de naam van deze herdgang is ontleend, is de waterlaat de We@ 1713I.
- Rijt [GAT R261:21vD (UOS)]
- in die vellige hoeff oft die Rijt [GAT R261:299 (UOS)]

6 Ze Mor de fonetische ontwikkeling van ‘rijs’ I W I.
7 Met de benaming ‘rijt’ worden vaak de kleine StIOompjes bedoeld, meestal slechts water werend na
hevige regenval, wanneer ze het overtollige water afweren - vaak langs tijdelijke geulen - naar een
gmtere beek (maw.zij hebben vaak geen vaste bedding). De benaming ‘rijt’ Mor deze stroompjes kan
en is niet zelden op de hoofdbeek (zijn) overgegaan.
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-

-

-

-

-

-

-

-

den Rijt aenden dreyboem [GAT R262:llP (UlO)]
die Rijt [GAT R26213r",lW,269,359 (UlO)]
die Rijt in die vellinge hoeve [GAT R2621W (UlO)]
die Rijt [GAT R
2
6
3
:
W(Ull)]
die leemstraet in die Rijt [GAT R263:Uv"(Ell)]
in die Rijt bij den dreyboem [GAT R263:uhp (Ull)]
huijs hoff met sijne gronden ende toebehoerten dat te wesen plach Jannen van Aerl in een stede
gheheijten die vendrick aen die rijt [GAT R263:35f (Ull)]
die Rijt [GAT R264:6P (Ul2)I
dat ghelwct in die Rijt [GAT R264:W' (Ul2)]
die rijt [GAT E64%f (l5l2)]
die Rijt [GAT R27&3W (153011
land in de Rijt in die Vellingh Hoef aan die Heijstraet [GAT R279:3P (153111
land in de Rijt in die Vellingh Hoeff aan die Heijstraet en heide bij de gemeijnt [GAT e 7 9 : 3 f (1531)]
huis in die Rijt van Aert Jan van Aerl [GAT R279:9#' (l531)l
huis in de Rijt en land aldaar van Cornelis Ariaen Smolders [GAT R279:22f (153111
huis in de Rijt van Henrick Jan Zwijsen op de hoek van 2 straten [GAT m 3 7 f (153111
huis in de Rijt van &eus Henrick van Spaendonck en land, heide en mide daak in die Vellingh Hoeve
aan de Heijdstraet [GAT R279:38P-W(l531)]
huis in de Rijt van Aert en Jan van Aerl tussen 2 straten [GAT R279:44P4v"(153111
huis in die Rijt van Peter Denijs Mutsaerts en land in de Schijve bij dat huis [GAT R279:48@ (l531)]
huis in de Rijt van Peter Denis Mutsaerts en land in de Schijve bij de Weerft [GAT R279:49#' (l531)]
huis in de Rijt van Cornelis Gherit Smolders [GAT R279:49P (153111
huis in de s j t van Peter Denijs Mutsaerts met een stuk land
in de Schijve [GAT R2WSW
(153111
huis de Rijt van Iaureijs Henrick Weijmers [GAT R280:149 (U32)I
huis in de Rijt van Aert Jan van Aerl [GAT R280:32f (153211
huis in die Rijt van Jan cornelis Huijbrecht Smitten aan de Werfft naast Aert van Aerl [GAT
R280:41942f',4W (l532)]
huis in de Rijt van Cornelis Gherit Smolders [GAT R280:5Ov" (153211
huis in die Rijt van Aert Peter Peijmans en land in het Gilscot [GAT R281:W-9P (U33)]
huis in de Rijt van Cornelis Huijbrecht Smitten op de hoek van 2 straten [GAT R281:149 (l533)]
huis van Cornelis Gherit Smolders [GAT R281:25$'-26f (l533)l
huis in de Rijt van Peter Denijs Mutsaerts de jonge [GAT R281:26f (1533)]
huis in de Rijt eertijds van Willem Jan Leijten naast Peter Denijs Mutsaerts de oude [GAT R281:37f

.

daaraan

(153311

huis in de Rijt van Goeijaert Jan Michiel Roelofs [GAT R281:37v" (U33)]
huis in de Rijt van Henrick Jan Zwijsen op de hoekvan 2 straten bij de schijf [GAT R28k38P (153311
weiland in de Rijt van Uaeus Henrick Weijmers [GAT R2822P (153511
kinderen van Denijs Mutsaerts verkopen aan Henrick Gherit Smolders hun zwager een huis in de Rijt
naast Peter Denijs Mutsaerts, Peter sBontenland in de Rijt en wedand en land in de Rijt [GAT
R282:lOP (153511
- huis in de Rijt van Cornelis Huijb Smitten op de hoek van 2 straten [GAT R282:44f (l535)l
- kinderen van-Cornelis Huijb S&tten verkop& huis in de Rijt aan Hhjmerick Jan Ae& [GAT R28244f

fl53511

- huis & de Rijt van cornelis Huijb Smitten naast Aert van Aerl op de hoek van 2 straten, land aan die
Heijdstraet en land dat Bochtken in de Rijt [GAT R282SOv'-5lr"(US)]
- stede in die Rijt van Goijaert Jan Michiels die hij verpacht aan h r t &n
Pies [GAT R282S69-57S"

(E3511
die Rijt van Cornelis Gherit Smolders aan de gemeijnt [GAT R282619 (153511
huis van Aert Jan van Aerl in de Rijt [GAT R283:26P (153611
huis in de Rijt van Cornelis Huijbrecht Smitten [GAT R283:26P (l536)I
erf met timmering in de Rijt van Lijsbet w e d m van claeus die Bont naast Aert van Aerl [GAT
R 2 8 3 W (E%)]
- huis in die Rijt van Willem Peter Willems [GAT R2tB4W' (153611
- heiveld in de Eerckdijck achter die Rijt, naast Henrick Jan Zwijsen en Cornelis Smolders, en een heiveld
aan de Leije in de Heijdschestraet van Snel Jan Snellen [GAT R28356f-5W' (153611
-

huis
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kinderen van wijlen Uaeus Lemmen Weijmers verkopen aan hun mger Herman Peter Hermam een
huis in die Rijt op de hoek van een gemeijn kerckwech en een straat [GAT R284:Wf (15331
huis in die Rijt van Heijlwich weduwe van Jan van Aerl [GAT R284:25@ (Urn]
huis in de Rijt van Willem Peter Willems [GAT R284:3" (1537)]
huis in die Rijt van Herman Peter Herman Heijsten naast Aert van Aerl [GAT R284:38f,3W4f'
(15391
Claeus Henrick Weijmers verkoopt grond aan die Rijt in de W j f naast Peter Denijs Mutsaerts aan
Uaeus Henrick Peters Aerts [GAT RZM4Sf (15391
verder aan Peter Cornelis Huijb Smitten land in die Rijt int Ghilscot [GAT RZ334.5f (1537)]
huis in die Rijt van Marij weduwe van Willem van Spaendonck [GAT R28454@-SSf (1537)]
huis in die Rijt van Cornelis Huijb Smitten op de hoek van 2 straten [GAT R285:14p (1538)]
huis in de Rijt van Aert Jan van Aerl [GAT R285:lSf-lS~(153811
land dat Bochtken in de Rijt en land in die Vellingh Howe in de Rijt van Peter Huijbrecht Smitten
[GAT R285:lW-lW (153811
huis in die Rijt van Lamijs Henrick Weijmers aan die Engbstraet [GAT R285:24@ (153k)I
2 huizen in die Rijt van de kinderen van Cornelis Arijaen Smolders [GAT R285:38#'-39P,39P-39V"

(153811

Cornelis Cornelis Ariaen Smolders erft die Nije Stede in die Rijt naast d'Ou Stede [GAT R285:39PM
(153811
Korstiaen Lenaert Verbunt erft d'Ou Stede daamaast in de Rijt en nog 2 stukken land aldaar [GAT
R285:4op-4op(153811
kinderen van wijlen Heijmerick Jam verkopen aan Bertolomeus Ariaen Buckinch huis in de Rijt op de
hoek van 2 straten [GAT R285:46V"-47f (1538)l
heiveld in die Rijt bij t Sandt naast Peter Denijs Mutsaerts [GAT R?S:42v43f (1538)]
land en heide genaamd die Bergen in die Rijt bij t Sandt [GAT R285:43f (1538)]
huis in de Rijt [GAT R285:43v (153811
land in die Vellingh Hoeve aan die Rijt [GAT R285:31vQ(1538)]
kerckweeh der geburen vander Rijt [GAT R285:los blad bij 261' (153811
huis in die Rijt van Lambrecht Henrick Weijmers op de hoek van 2 straten en land in het Ghilscot in die
Rijt [GAT R28k54f (1539)]
kinderen van wijlen Cornelis Huijb Smitten verkopen aan Jan Uaeus Reijnen een huis in die Rijt op de
Hoek van2 straten naast Aert van Aerl [GAT R286:6op-6v (153911
huis van Willem Peter Willems in de Rijt ad communem Plateam' [GAT R286:61v" (l539)]
Jan Jan ZOmers koopt huis aan de Rijt [GAT R287:21@-22f (WO)]
huis in de Rijt met p n d , samen 20 lopensaet van Cornelis Gherit Smolders tussen de gemeijnt en de
Rijtstraet [GAT R2K?2Sf (u40)]
huis in die Rijt van Aert Jan van Aerl tussen 2 straten naast Cornelis Huijb Smitten [GAT
R287:27f -27P (WO)]
Jam Hooff van wijlen Henrick Leijten in die Rijt bij de Herstal [GAT R28243f-43@ (WO)]
2 huizen in de Rijt bij de Herstal [GAT m 4 3 P (WO)]
land aan de Rijt in die Vellingh Hoeff aan die Heijstraet [GAT R28752f (WO)]
Jan Uaeus Steven Wijnen verkoopt aan Peter Henrick Wijten een huis in die Rijt op de hoek van 2
straten mast Aert van Aerl [GAT R287:e-67r" (WO)]
huis in die Rijt op de hoek van 2 straten naast Aert van Aerl en land in die Vellingh Howe van Peter
Huijb Smitten [GAT rn74f-74-8' (154011
de nagebueren van de Herdgamk de Rijt [GAT R287:78f-78vD (WO)]
huis in die Rijt van Adriaen Jan Leijten [GAT RZik7f-W (1541)l
land in de Rijt van Jan Henrick Wijten [GAT R288:w (1541)]
land in die Rijt in die Vellingh Hoeve [GAT R288:49f'49#',4~ (U41)]
huis in die Rijt van Joest Jan Leijten [GAT R B & S f (Wl)]
huis in de Rijt van Laureijs Henrick Weijmers op de hoek van 2 straten [GAT R289:Mf (W2)]
weide aan die Rijt [GAT R289:4hp (154211

8

D.wz. in de 'gemeijnt'.

3%

- huis in de Rijt dat kinderen van Wiem Ariaen Mutsaerts verkopen aan Jan Beerten [GAT R2895lf'
(W2)I
- land in de Rijt [GAT R289.55p (W2)]
- goederen in de Rijt van Cornelis Huijbrecht Smitten [GAT R290:P (W3)]
- huis en grond in de Rijt naast Peter Denijs Mutsaerts van
Henrick Peter Aerts [GAT
R2%3P-W3"-4P (W3)]
- Wiem Peter Willems verkoopt land aan die Rijt aan Herman Peter Hermans [GAT R29OAW-4W
~4311
- huis van J3astiaen Peter Crillaerts aan die Rijt op de hoek van 2 straten naast Aert van Aerl [GAT
R290:4W (l543)]
- Jan Beerten verkoopt aan Jan Steven Uaeus Stevens een huis in die Rijt [GAT R2912W'-51ro (W)]
- huis van Wiem Peter Willems in die Rijt [GAT R291:Sl.P (154411
- huis in de Rijt van Cornelis Gherit Smoldem [GAT R291:52P-S3I",56f-56vD ( W ) ]
- Jan Steven Claeus Stevens verkoopt huis aan Peter Peter Zwijsen in die Rijt [GAT R2q18f' (WS)]
- huis van l3astiaen Peter Crillaerts in de Rijt [GAT R292:4@ (lS45)]
- huis van Steven Jan Steven Huijben in de Rijt [GAT R292A6P46v"(WS)]
- huis van Wiem Peters in de Rijt [GAT R2925W-S4f(WS)]
- huis van Henrick van Spaendonck in de Rijt [GAT R2%65f' (W5)]
- huis van Peterke weduwe van Adriaen Leijten ddaar [GAT R2%65P (W5)]
- huis de Oude Stede van Marten Adriaen Leijten op een hoek van een straat in de Rijt, grond in het
Ghilscot en de Vellingh Hoeve [GAT R292:#d'46P (W5)]
- Henrick Claeus van Spaendonck erft huis in de Rijt op de hoek van 2 straten, de Steltacker in het
Ghilschot en land in de Vellingh Hoeve [GAT R2=67@4P (WS)]
- wide in de Rijt van Arten Adriaen Leijten [GAT R2m759 (lS45)]
- huis en grond in de Rijt van Steven Jan Steven Huijben [GAT R2W.819 (W5)]
- huis in de Rijt van Laureijs Willem Mutsaerts [GAT R292S3P-83-P(W5)]
- bezit aan de Rijt [GAT R293:lP (l546)l
- huis aan de Rijt bij de Schijf van Laureijs Henrick Lemmens [GAT R2m.w (EX)]
- huis in de Rijt op de hoek van 2 straten van Henrick Jan Zwijsen [GAT R293:13r"-l4f (W)]
- huisje in de Rijt van de kinderen van Henrick Jan Zwijsen [GAT R293:14r"-ISf (l546)l
- land in het Gifsrot in de Rijt [GAT R29350?'-50@,50# ( W ) ]
- land aan die Rijt in die Schijve [GAT R293:68f' (M)]
- land de Gheer in die Rijt in die Schijve aan die Hoeckstraet [GAT R293:769 (l546)]
- huis van Cornelis Gherit Smolders in die Rijt [GAT R294149-ISP (154711
- huis van Laureijs Henrick Weijmers in de Rijt [GAT R 2 9 5 : 1 8 ~ - 1(W9)]
~
- Jan zmn van wijlen Cornelis Veramehrt heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan
zmn van wijlen Semes Peters met afgaan en vertijen een huis, hof, schuur met grond en toebehoren en
erfenis daaraan liggende gelegen in de parochie van Tiburg ter plaatse genaamd aan die Rijt op het
Zandt aldaar aan de gemeijnt [GAT R295:2w-30?' (W9)]
- land in het Ghilschot aan die Rijt [GAT R295:W (WS)]
- huis, hof, grond en erfenis ter plaetse genaamd aan die Rijt [GAT R2W.149 (USO)]
- huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en erfenis daaraan gelegen ter plaetse genaamd die Rijt en
een stuk erf tot dries of weide liggende tussen die Hoeckstraet aldaer [GAT R2%23P-W,23v'-24P
(fi5011
- stuk erf tot weide liggend aan die Rijt [GAT R2962.49 (ISSO)]
- stuk land p t ca.2%lopensaet ter plaatse genaamd die Rijt in die Vellingh Hoeve tussen die gemeijn
straet genaamd die Heijdstraet een einde [GAT R296:25vD-26ro (USO)]
- schuur met huisje daarbij staande en grond en weide daaraan liggende ter plaatse genaamd aan die Rijt
[GAT R 2 9 6 S P - W (U50)]
- huis en hoeve p t ca. 3 lopensaet ter plaatse genaamd die Rijt tussen erfenk van het Godshuis van
Tongerloe een zijde, die gemeijn straat ander zijde [GAT R2965hp-53P (USl)]
- huis, hof, schuur met grond en erfenis ter plaatse genaamd aan die Rijt aan een waterlaet ander zijde en
een straat genoemd die hghstraet, waar mk dezelfde waterlaat tussen loopt een einde, die gemeijn
straet ander einde [GAT R29663P,63#'-64r" (ISSl)]
- huis, hof met de grond en erfenk daaraan liggende en daartoe behorende ter plaatse genaamd aan die
Rijt, die Vlasstraet een einde, die gemeijn straat ander einde [GAT R29670@-719 (ISSl)]
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klein huisje met schuur daarbij staande met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende
ter plaatse genaamd aan die Rijt en een gemeijn straat genaamd die Enghstraet ander einde [GAT
RZW.71.P-nP,72f -72~'' (U51)]
stuk land genaamd 't Geloeckt gelegen aan die Rijt in die Schijve [GAT R296:71V"',72$'-73P
(USl)]
huh, hof en erfenis ter plaatse genaamd die Rijt [GAT R296:73#'-74f (1551)l
stukje land groot ea. 11 roeden en 3 Met ter plaatse genaamd aan die Rijt in die Schijve [GAT
R297:82P (l552)]
Willem W e n Adriaens heeft een parcheelken gecocht daer sijn schop ende put op staen mor sijn stede
aen de Rijdt, groot sijnde tcryee meijen [GAT, Van V i e t 741 foL 8f (l598)]
een parceel saeijlants drie lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans so0 gmot ende cleijn als
t'selve gelegen is binnen de prochien van Tiiorg, ter plaetse genaemt aende Rijt [GAT R367AW
(166211
de helfte onbedeelt in eenen acker saeijlants int geheel drie ende een halfe lopensaten ofte daer ontrent
begrijpende, nochtans MX) groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochien-van Tilborg ter
plaetse genaemt aende Rijdt, de gemeijne straet suijtwaerts [GAT R3622UP-216v (1662)l
Een halff Huijs aan den suijden kant, bestaande in een kamer, opkamer, en kelder met de solderinge
daar boven scheijdende op eene middelmuer tussen desen ende de wooninge ten noorden met den hoff
land en weijde daar aan p t ontrent drie Loopensaten offte gestaan en gelegen onder Tilaande
Wijt west de straat [GAT R474:193v-l% (173811
een pareeel weijde groot twee "
'
L ter plaetse aan de Reijt, aldaer oost de waterlaet, west eenen
mistwegt [GAT R5293OP (1791
ene huijsingen met twee woonbgen stal schnur en aangelegen erven gestaan en gelegen binnen deese
Heerlijkhijd Tdborg ter plaatse aan de Rei# aldaar oost de Vias straat [GAT R481:1@-5P (1774)l
een half huijs met sestien Roeden hof ofte &? gestaan en gelegen ter plaatse de Reijt aldaar aan den
herstal belast met met elf en een quart stuijvers s.jaars in eenre meedere vente aan 't Gomptoir van de
heer Rentmr te SBcixh [GAT R481:lp-5v" (1774)J
aan de Reit, aan den Gemeentens Brand-kuil, mor de Houtstraat Fiendklampen, Laar 5 (1778)]
door de straat van de Reit, tot in den Berkdyk Fiendklampen, Laar 5 (1778)]
in de Reit aan de steede van Doctor Mutsaerts, en aldaar in het spoor, dat van de Oostzyde van dit0
steede loopt, langs de Werff en vooraan in Corvel inkomt Fiendklampen, Schijf 5 (17791
in de Reit aan de steede van Doctor Mutsaers; van daar door het spoor of akkerweg, dat door de
aanstede loopt, tot in de Werff, over het Schoor, tot daar de waterloop heft of zyn begin neemt
Fiendklampen, Schijf 7 (1778)l
door die Berkdyksestraat tot in de Reit viendklampen, Schijf 7 (1778)l
een w e e l ackerland ter plaatse genaemt de Reijt [GAT R490:36P-36v (1792)l
de vaste goederen staande in het Quohier der verponding onder de Reijt [GAT R 4 Q W (1797)l
den acker zijnde een spie acker geleegen aan de Rijt (waanrver) attestanten geheugenlang heeft gewee@
in 't labeuren, mesten, graanen afhalen, beesten stowen, ah andersints, over den zoogenaamden
mistwe@ die loopende is van de Rijt door de ackers westwaards op na en tot gemelde Spieacker [GAT
R492:61~-62r"(179811
een halff huijs met den hoff groot een halff lopn ofte 6za staande en gelegen alhier onder Tiiorg aan de
reyt belendende OoQtden H. Geest Armen alhier, west Mr. DJ. van Hogendorp, noon3 de straat [GAT
R493:l2lP (1801)l
een paroeel bosch of houtwasch groot een Lopn ter plaatse de Rijt op 't a
t
,
west de gemeente [GAT
R493:W (1801)]
het huijs en erve groot twee lopensen ter plaatse den Rijt [GAT R493263xf' (1802)]
een parceel zaailand groot omtrend drie lopemet gelegen te Tilborg aan de Rijt [GAT R494:66P
(180611
een huizinge met den hof en aangelegen e m groot drie lopensen of daammtrend gestaan en gelegen ter
plaatse de Rijdt genaamd den Zwarten Haan, oost Michiel van Spaandonk, mid Jan Ekrtens, west de
waterlaat en noord een straat [GAT R494:6@-67r'' (lfio]
une maison dite le Caq Noir avee lhwie, jardin et prk, wntenant ensemble trois lopense ou environ
sia& a Tiibourg section dite Ryt No. 339 [GAT R46771(1811)]

Bossche protocollen:

- die Vlasstraet aen die Rijt pBP Rl178:36op (139011

Oisterwijkse schepenprotocollen:
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- huis aen die rijt [OP Rl43:65v" (142011
- in die scive aen die Rijt meffe de gemeyne kercwech die den heertganc vander Rijt toebehoert [OP
RlM.lSf (1423)]
- ad locum dictum die Rijt after in der vellingenhoeve [OP R145:3@ (1491
- een geloect tgmet g e l d tussehe scijve en Rijt [OP Rl6fk4f (1452)]

§84.

RUT,DE

- akker in Coninoo.oertaan de gemeijnt daar en de Tussengraft [GATR279:lOf (1531);R280:5v" (1532)l

5SS. RUTACKER, DIE

-

land in die Broeeksijde op de hoek van die Donckerstraet en die Rijtstraet [GATR285:1W-W,20@
(153811

Zie: Die Rijtstraet I588 I.

586. RIJTSCHE KERCJWECH, DE

- land in die Schijve aan die Hmge zwije, waanrver de Rijtsche Kerckwech gaat [C+T R291:26f (W)]
- land Mor aan in die Schijve aan die Rijtsche Kerckwech [GATR2%57f-S7v'' (Usl)]
- stuk land p t ca. 3%lopensaet ter plaatw genaamd die Schijve tussen een arm van een gemeijne
waterlaet genaamd die Werft op die vlssstraet een einde en een gemeijne akkerweg genaamd de
Rijtsche Kerckwech ander &de [GATR2W33f-33~'' (1551)]
- land groot 3 lopemet min 2%roede ter plaatse genaamd die Schijve aan de Rijtsche Kerckwech [GAT
R2WW-61f (1552)l
- stuk land groot 19 lopemaet tusschen een gemeijne kerckwech van de Rijt een einde en een gemeijn
akkerweggetjes en een gemeijne kerckwech van de Velthoven ander einde [GATR2!K':61f-61v" (USZ)]
- stuk land ter plaatse genaamd in die Schijve aan die Rijtsche Kerckwech [GATR2W.W-93f (1552)]
- twee stukken land groot ca. 3 lopensaet en ca. 5 vierdevaetsaet ter plaaaatse genaamd die Schijve aan die
gemeijne Rijtsche Kerckwech [GAT R298.W-lOf' (1552)]

Dit moet welhaast de Hoevensche Kerckwech I350 I, dus huidige Boomstraat, zijn.
587. RWTSCFIESTRAET, DIE

- Zandacker in dat Gilschot aan die Rijtschestraet [GATR2855v"(1538)]

Dit moet een straat geweest zijn die van de Rijt uit westwaarts de hei in liep. (Zie ook
Die Heij&&aet I277I en Dat Ghilschot I208 I.)
588. RIJTSTRAF,T, DIE
Oisterwijkse schepenprotocollen:
- weijdevelt die Rijt neffen die Rijtstraet bij broechmn [OP Rl5636f (144611
Tilburgse schepenakten:
- in die Broecksijde bij de Donckerstraet [GATR285:lw-Ww(153811

Waarschijnlijk is dit het weggetje in het Leijpark dat parallel aan de Leijparkeg (thans
Prof. Van Buchemlaan) langs de Oerlese waterloop loopt.
589. RUTSTRAET, DIE

- land opt Zandt aan die Rijtstraet [GATR285:45f (1538)l
- heide aan het einde van die Rijtstraet aan het Zandt [GATR28853f (Wl)]

Deze straat liep ongeveer parallel aan de We@ 1713I in het Zand.

590. RIJTSTRAET, DIE

- huis van Cornelis Gherit Smolders in die Rijt aan die smeijn straat genaamd die Rijtstraet aan de
gemeijnt [GATR287:Zf ( W ) ]

Dit moet een straat(weg) geweest zijn die van de Rijt uit zuidwaarts naar de Be&dijck
122 I liep en mogelijk deel uitmaakte of het restant was van een oude baan (Gilzerbaan)
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die via de Rijt, de Hemtul 13161 en het Kasteel aansluithg gaf op de weg naar BerkelEnschot en Den Bosch (via Velthoven 16731 en Loven 14741)P Deze straat die van de
Rijt naar de Berkdijk k p , is de in 1966 vervallen Reitsestraat, waarvan de
Academielaan nog een restant is. Het gedeelte tussen de Bredaseweg en de
Berkdijksestraat maakte van l900 tot 1968 deel uit van de Schaapstmat (een restant
heet nu Tubantenstraat).
Het restant van de genoemde baan komt in de wegenlegger van 1872 VOM ah Berkdjk
Reitschestraat en Hmtdsche straat. Deze straat begon aan de Oude weg van Breda naar
Tilburg (= de Berkdijksestraat), sneed de rijksweg naar Breda en de Staatsspoorweg,
liep langs de Hmtalsche Wolspoel en de Ark N o a h en eindigde aan de scheidhg met
sectie K (op dit punt begon de Kwaad Endsche stmat).
591. RODENBERCE, DE
De naam van dit toponiem kan afgeleid Ajn van germ. m&-,
'rood' @W851) of van
het germ. ro&-, 'roding', en duidt dan op een rooiing of ontginning van een hoger
gelegen stuk grond. In oudere akten komt ook de spellingswijze Roeyenberch voor:

- dat ven aenden meyenberch achter die Hasselt [GAT R268:35r" (lS18)]

Beide vormen (raudu- en to&-) werden uitgesproken als 'rooi'.
- land genaamd de Achterste Acker gelegen in die Nasselt bij
R295:12r"-12P713~-W(l549)]
- een pareeel ackerland genaemt den Roaenbergh [GAT R47k174V" (1719)l

de

Rodenberch

[GAT

Vermeldingen Oisterwijkse schepenakten:
-

land den Rodenberch [OPRl49:549 (14391
Jan RoelofS ven tusschen die Hasselt en den Rodenberch [OP Wl2r'' (144411
dbleck in dat ven aen die Roydenberch [OP Rl64:lSP (1456)]
dat bleecsken in die vennen aen den Rodenberch [OP Rl64:lSr" (1456)]

De Rodenberch moet gelegen hebben aan de Hasselt aan het eind van de Langhstmat
14431, alwaar de gemeijnt begon. Het is niet onmogelijk dat deze 'berg' een van de
grfieuvels was die in het begin van deze eeuw in de volksmond de Zeven HeuveZen
genoemd werden. Deze grafheuvels dateerden uit de Midden-Bronstijd (* lo00 v.Chr.).
Zij lagen op op het einde van de Heistrat, in de omgeving van de huidige Ledeboer- en
Henri Blomjousstraat."

592. ROETSCHENACmR, DIE
(OokDie Ruetschenacker).
Een mogelijke verklaring van dit toponiem is dat we bier te maken hebben met een
diminutief eerste naamsdeel Ruetsch/Roetsche bij rut/rode (mnl. roden), < idg.wt.
%dh, < wt. %, dat 'uittrekken, omwoelen, voor bebouwing geschikt maken'
betekent. (Vgl. miers. rum / niers. rhhainn: 'spade/omspitten'.)
Daatnaast staat de mogelijkheid dat het eerste naamsdeel een vorm is van Nit, in de
betekenis van '(uitgetrokken) onkruid, ruigte die aan slootkanten of in het water groeit'.
In dit geval is het zelfs mogelijk in ru(e)tschen/-ro(e)tschende werkwoordsvorm roten te

9 Deze baan werd echter, in tegemtelling tot de andere grote vexbindimgswegen met omliggende plaatsen,
in de akten tussen 1350 en 1811 nooit aangeduid als heerbaan.

10 Peters, RM., 'ArcheolOgiSh ondenoek in Tiburg en omgeving van 1770-1845', in: De Lindeboom, dl.
If, 1978, blz. 160-178.
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onderkennen. (roten = ‘de stengels van vlas aan een aanhoudende inwerking van
vochtigheid blootstellen om de kleverige zelfstandigheid op te laten lossen om zo de
samenhang tussen de vezek te doen verdwijnen’.) Bedenk daarbij dat een andere
betekenis van ruit is: ‘sloot waarin men hennep of vlas te roten legt’.
De betekenis van de Roetschenacker kan dau op twee manieren worden verklaard:
0 De ‘gerooide akker‘. Rode-toponiemen liggen meestal in vroeg ontgonnen gebieden.
Het is daarbij des te opvallender dat juist het noordelijke stuk van het Creijven 1134I
en het aangrenzende noordwestelijke deel van de HeijMjde 12741 een vrij dichte
bewoning kenden, hetgeen reeds door F.W.Smulders werd geconstateerd.”
Bovendien moeten we niet uit het oog verlieza dat deze akker in het oosten aan de
StocwMSselt 16421 grensde, waarvan de naam mogelijk aangeeft dat deze ‘hasselt’
oorspronkelijk bij een ‘stokt’, d.w.z. een hoogstammig eiken-, beuken- of essenbos,
gelegen was. Was dit bos gerooid om deze akker (ontginning) aan te leggen?
* De ‘ruit-akker’, d.w.2 de akker aan een ruit. Wellicht werd op deze akker vlas
verbouwd.
Kortom, mwel in de betekenis van ‘roden’ als in die van ‘ruit‘ (in de zin van
‘uitgetrokken onkruid, ruigte’) duidt de naam op een of andere vorm van ontginning.
Niet zelden heeft het naamsdeel betrekking op percelen in een gemeenschappelijke
akker, de oudste dtuurgrond.
- in Westtilborch aent Creijenven een stuk land ende daaraen gelegen Roetschenacker aen die Heijningen

-

[GAT R2822f (153511
aan die Heijdsijde [GAT R28239 (15391
in die Heijningen aan het Creijeven aan de straat [GAT R283:57f (253611
aan het einde van het Creijenven aan de Postelschestraet [GAT R287:fZf-62V“ (W)]
in dat Creijenven [GAT R29k16p-169 (W)]
in de Heijdsijde aan de Postelstraet in die ackeren aldaar [GAT R292:19? (WS)]

Dit toponiem wordt reeds vermeld in de Oisterwijkse protocollen:

- land den Roetsen acker in die Stockhasselt [OP IUS5:149 (144S)J
- den Roetsenacker aent Creyeven [OP Rlf50:Br‘‘(145211

Aan de hand van de belendingen mag men opmaken dat het hier oorspronkelijk om
een grote akker gaat die door erfdelingen opgedeeld is in meerdere stukken die alle de
naam van de oorspronkelijke akker zijn blijven dragen. De Roetschenacker moet, zo
blijkt uit bovenstaande plaatsbepalingen, gelegen hebben op de gens van Heijdsijde
12741 en Creijenven 11341 en werd begrensd door:
0 de Postesmt I564 I in het noordwesten,
de Ceelen Home I95I in het noorden,
de Stockharseltschestraet 1644 I in het oosten,
0 een sloot die liep tussen de Stockhasseltse waterloopu en de SZoprijt I620I (ook we1
Heijningen 12941 genoemd) in het zuiden,
0 en de Creijnvenschestraet Il33I i
n het westen.
(Voor de wisseling tussen -0e- en -u(e)- zie voetnoot bij 13951.)

11 Smulders, F.W., Tiburg omstreeks 1450’, in:A

B ZUiburgis,jrg. 4 (1973), no. 1 (februari), blz. 29-31.

12 Zie hmfdstuk 3, ‘De Tilburgse waterlopen”, no. 11 ?le Stokhasseltse Waterloop‘.
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593. RONDE ACgER, DE

- akker op die HoIwoea [GAT R2Q36P-W (WS)]
- huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende ter plaatse genaamd op die
Horemert en 3 percelen land, het ene genaamd de Heijveltsacker, bet andere genaamd de Ronde Acker
en het derde genaamd het Halff Mudsaet en nog een stuk miland met een heiveldje daar achter aan
liggende, de gehele stukken en percelen van erven wornoemd ca. 21 lopensaet land p t en gelegen in
de prochie en plaats voo~s.[GAT R297:47P 4w (U52)]
- stuk land genaamd de Ronde Acker p t ca. 3 lopensaet en 9 roeden in de Horevoertsche ackeren aan
een steeg [GAT R297:73P-73@ (US2)J

Oisterwijks schepenprotocok

- den ronden acker aen die horevoert [OP RlM.9P (1423);Rl48%v" (1433)]

Zie: Horenvoert I378I

594. ROSMOELEN, DIE

-

tengevolge van deze erfdeling zo is aan Kathelijn ( d u w e van Willem Wouter Jac~ps)was. ten deel
gevallen en zal ze hebben, houden en erfelijk bezitten ten eerste een bocht of akkerland p t ca. 7
lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg tot Corvel aan die Rosmoelen,' zoals dat eertijds van
Adriaen Martens gekocht is geweest [GAT R29559f-6Op (l549)l

Een rosmolen is een door een paard (ros) aangedreven molen, waarin graan gemalen
en haver geplet werd. Rosmolens konden vierkant, rond of veelhoekig Zijn. Bij het
eerste type liepen de paarden binnen, waarbij het mechanisme van de graan- of de
pletmolen vanuit een centrale spil in beweging werd gebracht. Een kantelwerk met
schijfloop op een as die aansloot bij het kroonwiel, bracht het klauwijzer van de
maalgang in beweging. Een soortgelijk systeem op een ijzeren as deed dat bij de
haverpletter. Bij de beide andere typen werd het mechanisme aangedreven door een
paard dat buiten liep, niet zelden op een speciaal pad van baksteen. Een mare
staartbalk buiten het gebouw bracht de spil in beweging, Verscheidene boeren hadden
in later tijden, als bijverdienste, vaak een rosmolen in hun schuur. Gezien het feit dat
wind- en rosmolens in de oude akten vaak in combinatie voorkomen, al blijkt dat niet
altijd even duidelijk, ligt het voor de hand te veronderstellen dat het molenrecht niet
alleen betrekking had op de windmolens, maar ook op de rosmolens.
Waar de hier genoemde rosrnolen in Korvel gelegen heeft, is niet bekend, maar gezien
hetgeen hiervoor is gezegd, mogen we vermoeden dat ook de rosmolen in de nabijheid
van de Conekche Moelen 1122 I gestaan heeft.

595. RUBRAECKEN, DIE
(Ook Die Ruijbraecken.)
De Ruijbraecken betekent zoveel als: ruige braken. Een braak is vlg. NEW
oorspronkelijk een land dat onbebouwd is gelaten en voor de eerste maal met de
ploegschaar wordt opengebroken. Later werd ook onontgonnen land braak genoemd.
Oude vermeldingen van dit toponiem zijn:

- die Rubraecken bij de Rugdiick [OP Rl4492r" (l423)]
- die Rubraken [OP Rl424lx" (1430);Rl52w (1440); Rl952lf' (1489)l
- o a t van Quapshoftstat aan de Caude Rijt [OP Rl5331P (1443)J
- bij die Seven Bunder [OP Rl5516P (1445)]
- stede geh-n
sriddershof, p t zeven mudzaad, in de parochie Enschot tussen 't erf van Wouter van
Esch en die gemeynt die Ruijbraeck [OP R
z
0
S
w
: (ISOS)]

Verdere vermeldingen onder Berkel en Enschot.
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De Ruijbracken of Rubraecken is een 'gemeijnt' in het oosten van Tilburg, van Loven
14741 tot de Heikant, waar de naam Rau(w)braken nog bestaat. Ruwweg lagen de
Ruijbraecken tussen:
mi& Van Meterenstraat-Dijjktraat-Kapite& Nemostraat-Enschotsebaan,
oost: de gens met Enschot,
noord: de HaZennest, en
* west: Hazennest-Sweelincklaan-Jac. van Vollenhovenstraat-Me& StokestraatValentijnstraat tot aan de Van Meterenstraat (de huidige Jac. van Vollenhovenstraat-Me& Stokestraat-Valentijnstraat heette woeger Heikantsebm).
Bij Zjnen (1760) heten zij de Rmcwe Braken en beslaan zij slechts het gedeelte direct
ten oosten van het Rosmolenplein. De CmYt 1931 stroomde erdoorheen. De
kadasterkaart van 1832 daarentegen heeft de benaming De Racacw Braken voor het
gehele gebied mals hierboven genoemd.
- ruybraecken [GAT R26233v'' (1510)l
- die HaZennest aen die ruijbraecken [GAT R263:lW (1511)l
@

- die leemskuylen bij die ruijbraecken [GAT R278:33f (1530)]
- huis in die Heijdsijde aan die Rubraecken [GAT R279:45f (153211
- heide op de Ruijbraken aan de gemeijnt genaamd Dortkens Ven [GAT R28D:lw blad 14f,lW-l8f
(153211
- heiveld aan die Rubraecken aan Oertkens Ven [GAT R28k16-f' (153311
- huis in die Ruijbraecken aan de Hasenest [GAT R28kulf-uhp (153311
- hub in die Ruijbraecken [GAT R282Sf (15331
- huis aan de Hasenest aan die Ruijbraecken [GAT R282:26I"'
(15391
- huis in die Heijdsijde aan die Ruijbraecken [GAT R2%kS!hf'-6Of' (US)]
- heiveld in Loven aan die Ruijbraecken [GAT R2833f (153611
- huis in die Heijdsijde bij die Ruijbraecken [GAT R283Sf (1536)]
- land, weide en heide aan die Heijdsijde bij die Ruijbraecken [GAT R2fBSP (153611
- huis en grond aan die Ruijbraecken [GAT R28336f' (1536)]
- huis aan die Ruijbraecken [GAT R28337f (1536)]
- heiveld op die ZWartrijt in Tiiburg en &hot tussen de Ruij3raecken en Heerbaan [GAT
R284:2W-2$f (1537)]
- gronden aan de Ruijbraecken [GAT ~ 5 5 ~ - 5 5 ? , 5 5 ~ % (l537)]
6f
- land in die Heijdsijde aan die Ruijbraecken [GAT R286.45P (U39)]
- huis aan de Ruijbraecken [GAT R286:5@-SPf (1539)]
- die Ruijbraecken [GAT R286:66ro66P (l539)]
- huis aan de Ruijbraecken [GAT R287:lhP (WO)]
- huis en grond in die Ruijbraecken [GAT R287:2hp (WO)]
- huis aan de Ruijbraecken [GAT R28226f-26vo (WO)]
- huis en land genaamd de Oude Roeweijde aan de Rubraecken [GAT R28226?(WO)]
- huis en grond aan die Ruijbraecken [GAT R287:3Pf-3!hf' (WO)]
- heiveld in die Ruijbraecken bij dat Oertkens Ven [GAT R288:lP (Wl)]
- huis aan die Ruijbraecken [GAT R288:36f-37f (1541)]
- land aan die Ruijbraecken [GAT R2896f (l541)]
- een weiland genaamd die Nieuwe Weije met een steeg voor uitgaande tot aan de Ruijbmecken en een
stuk heiveld hiernaast aan die Ruijbraecken [GAT R2898f -9P(1542)]
- heiveld genaamd d'hhterste Hoeve aan Marijenhoeck aan die Ruijbracken [GAT R289:!hf'-lW (154211
heide en weide in h n aan die Ruijbraecken [GAT R2891lf-119 (W2)]
- heiveld in die Ruijbraecken [GAT R289:llv'-l2f (354211
- land in die Ruijbraecken [GAT R289219 (W2)]
- heiveld in Loven in die Ruijbraecken [GAT R2893Sf (154211
- heiveld op die Ruijbraecken [GAT R2895lr"-51? (l542)]
- heiveld genaamd de Heijhcme op die Ruijbraecken in Lmen [GAT R2W56v" (1543);R291:24P-25P
(1544)l
- huis, &d, weide en heide in die Ruijbraecken [GAT R2WW-31f (W)]

-
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-

-

-

-

huis aan die Ruijbraecken bij de Velthovemhe Moelen [GAT R29154P-54VD (W)]
huis in die Heijdsijde aan die Ruijbraecken [GAT R292:32@,33r"(l544)]
huis aan die Ruijbraecken bij de Velthovensche Moelen [GAT R295:34? (l549)]
stuk erf in land, wide en heide liggend aen die Ruijbraecken [GAT R296SP-l5P (ISSO)]
heiveld op die Ruijbraecken tussen een gemeijne waterlaat genaamd die Caurijt noordwaarts [GAT
R2%45f' (l55l)l
huis, hof, schuur, schaapskooi, turfsehop en &e& daar aanliggende en daartoe behorende ter plaatse
genaamd die Heijdsijde aan die Ruijhecken [GAT R2%5Or'-56p (USl)]
stuk heiveld ter plaatse genaamd op die Ruijbraecken [GAT R2%78#' (USl)]
heideveld ter plaatse genaamd aan die Ruijbmecken met de gemeijnt van Tilburg genaamd die
Wtjbraecken voornoemd een zijde en beide einden [GAT R2W.69f (l552)]
huis, hof, schuur met gmnd en erfenis groot ca. 19 lopensaet en 6 roeden ter plaatse genaamd die
Heijdsijde aan die Ruijbraecken, de gemeijnt van Tilborg genaamd die Ruij%raeckenander einde [GAT
R298:5f - 5 9 (l552)]
Jan Hermansz de Roy, S e c r e d tot Tfiorch ende Ghoerle heeft gemijndt seeckere vuijtgesteken
Leemscuijlen aende Ruij%raecken met een deel heijen daeraen liggende, daer den @veri een steenoven
hadde doen backen elk lopensaet tot XVIII gl p t sijnde vier lopensaet ende twee mijen beloopt
IXMIIgI V st [GAT, Van V i e t 741 foL 8r" (l598)]
Gelden Meus Corn(elis)z heeft ten selven daghe gemijndt den ierste mope teijnden het Molenvenne,
beneffens den Loovensche wech opde Ruijbraken amende vande Velthoven, dlopens voor XX gl groot
sijnde drije lopenst XXX roeijen [GAT, Van V i e t 741 fol. 14V"(160111
een parcheel gemeijnten opde Ruijbraken [GAT, Van V i e t 741 fol. 14V" (1601)]
Den achtsten octobris 1601 vermcht dat Peehnne teijnden de Velthovemhe Molen, opde Ruijbraken
[GAT, Van V i e t 741 fol. 16v" (laOl)]
wide den agtersten bodem in de Raaybraacken [GAT Not. 74:173f'-173V" (174111
door het Moolen-straatje langs den Velthovensche Moolen, laatende den Moolen aan de regterhand,
door het spoor over de Rabraaken tot wederom in de Bos-Baan riendklampen, Hewel 4 (1778)]
dmr het spoor dat door de Rabraken na den Heikant loopt, door dat spoor, tot daar het z e h komt in
de waterloop de Swartryt ViendkIampen, Loven 8 (1778)]
een parceel schaarbos groot tien Lt ofte 6tC gelegen op de Rauwbraken, west, mid en nmd een straatje
[GAT R490:47f' (1792)l
een parceel boutwas p t vier lopemaaten gelegen alhier op de Rouwbraken [GAT R493A2lr" (lSOl)]

596. RUETSCHENACKEX, DIE
(Zie: Die Roetschenuclcer I592 I .)
597. RUGDJJCK, DIE

De naam van dit toponiem is opgebowvd uit de delen 'rug' en 'dijk'. Het eerste
terwijl het
naamsdeel is via afleiding afkomstig van het germ. %hu- en betekent
tweede naamsdeel duidt op een opgeworpen, ietwat hoger liggende weg. Bij het graven
van greppels of sloten werd het uitgegraven zand naast de greppel gegooid, niet zelden
op de weg, die daardoor geleidelijk hoger h a m te liggen dan het omringende land. Dit
hoeft helemaal niet door een drassig of moerassig gebied te zijn, hoewel dit, gezien de
aanwezigheid van de Moerstraet 1493 I als zijstraat, we1 aannemelijk lijkt. Bovendien
blijkt juist ten westen en zuiden van beide straten in de 18e eeuw hier De Schans te
h e n . Dit soort wijkplaats werd veelal juist in moeilijker toegaukelijk gebied aangelegd.

'e,

- die rugdijck [GAT R262:16V" (UlO)]
- den rugdijck [GAT R2622lr" (UlO)]
- huis in die Heijdsijde aan de Rugdijck tussen de Moerstraet en de gemeijnt [GAT RZ79:4w (1531)]
- hub, land, weide en heide in die Heijdsijde aan de Rugdijck, en de Moerstraet en de gemeijnt [GAT

R281:2W (153311
huis in die Heijdsijde aan de Rugdijck [GAT R28k31.P (1533)]
- land in die Heijdsijde aenden Rugdijck [GAT R28314r" (153611
- huis in die Heijdsijde aan de Rugdijck [GAT R284:3hp (1537)]

-
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- huis aan de Heijdsijde opten Rugdijck aan de gemeijnt, de Washof daar, de Langenacker daar en land,
weide en heide daar, land daar aan de gemeijnt en heide en mi& daar [GAT R2&34vD
( l 5 3 9 ) ; R 2 8 7 : ~ , 1 ~ - 1 4 P , (l54(J)]
~-~
- huis in die Heijdsijde op de Rugdijck en land daw [GAT R288:45P,54@ (l541)]
- huis aan de Rugdijck aan de gemeijnt [GAT R292:681?(l545)]
- land en heide p t 28 lopensaet in de Heijdsijde aan de Rugdijck [GAT R294:37v'-38r" (154711
- land en weide in die Heijdsijde omtrent de Rugdijck [GAT R295:SSf (l549)I
- door de straat den Rugdyk viendklampen, Heikant 5 (1778)]
- door die straat over den Rugdyk riendklampen, Heikant 6 (1778)]

De Rugdijk bestaat grotendeels nog steeds en is gelegen in Tilburg-Noord ten noorden
van de huidige Vlashoflaan.
Ook de Rugdijck is een zeer oude naam mals bljjkt uit de Oisterwijkse protocollen:

- heydelant diebuenre hodende opte rugdijck in een stedi geheyten die rugdijck ne& die Nuwe Hoeve
rop ~ ~ 4 3 (141911
1 0 ~
- ;en den rugdijck [OP-Rl43119f (142111
- gemeynt aenden Rugdike noord van de Ruberacken [OP Rl4492f (1423)l
- die Nuwe Hoeve bi den rugdijck [OP RlMlMr" (1423)l
- die huus nuwe hoeve bi een stede geheten den Rugdijck [OP Rl46:3%" (142911
- gemeynt aenden rugdijck [OP Rl526f (144011
- aen een stede geheten den Rugdijck [OP RW:23P (1444)]
- die zeven buender gemeynt aenden rugdijck [OP Rl5516vD (144511
- aenden Rugdijck [OP Rl61:W (1453)]

Op de kadasterkaart van 1832 wordt met de benaming Rugdijk niet alleen de weg
aangeduid, maar tevens een strook akkers of weilanden juist ten oosten biervan.
598. RWBRAECKEN, DIE
Die Rubraeckn I595 I.)
599.

RWSACKERS, DE

- in die Creijenvensche ackeren [GAT R28%25f,43f (1542)]

&is, een ablautsvorm van germ. Yrmcs < idg. wt. *rouse, is een oude term voor riet.
Dit toponiem geeft in dat geval al aan dat het in de nabijheid van water gelegen heeft,
in dit geval de Sloprijt I620I. Anderzijds kan mis een vorm zijn bij rijs, rijsel, waannee
graan wordt bedoeld dat uit zichzelf weer is opgekomen (zgn. rijselkoren) op een veld
waarop eerder graan werd verbouwd en waarbij aren op de grond zijn gevallen bij het
dorseaU
600. RWSELBERGH, DE
Volgens HPB gaat mis terug op de ablautsvorm van het germ. raus, 'riet' (zie ook
1599 I). De Ruijselbergh is dan een hoger gelegen akker, voor ontginning waarschijnlijk
een hoger gelegen stuk grond in drassig terrein waar veel riet groeide.
- akker in de -hot

ackeren aan de Pelgromswech [GAT R2&k2W-Bf

(l537)]

13 Woordenboekder Nederrlandrche T d ,dl. D,
kolom 444.
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601. SANTSCHE ACgER, DIE
Oisterwijks schepenprotocok

- land den Santschenacker in die ackeren van Corvel [OP Rl64:42f (1456)l

Tilburp schepenprotocol:
- in Corvel Ackeren [GAT R282:6vo-79 (1535)]
- in de gemeijn acker van Corvel [GAT R295:16Vo-l7f (l549)]
Deze akker lag in Corvel Ackeren 11211, net buiten het Santsche Heckn 16021, bij de
Gnrenewech 1233I.
602. SANTSCHE HECgEN, DAT
(OokDat Zansche Hecken.)

- aan de Poelstraet [GAT R282:32r",32v" (15391
- weiland aan t Sansche Hecken op de hoek van 2 straten in Oerle [GAT R282:los blad 18f (153511
- land genaamd den Hoek aan het Sansehe Hecken aan die Scheijtsteeghde [GAT R28243v" (1535)l
- de Hazenacker in corvels &ker bij het Zansche Hecken [GAT R289:16V"-17fY1W-1~
(W2)]
Dit toponiem wordt reeds in 1429 vermeld als:
- aen dat zantsche veken opten gemeijnen Pat, die doer dat b e gheet [OP Rl46:27vPj
- aent zandtsche hecken [OP R237:? (1532)]

Uit bovenstaande plaatsbepalingen blijkt dat wij dit toponiem dienen te situeren op de
hoek van de Poelstuet 15601 en de Gnrenavech 12331, dan we1 aan het eind van de
Scheijtsteeghcle (606/,
waar deze op de heerbaau naar Goirle uitkwam. Het zuidelijk
stuk van de Poelstraat liep door het lo(o).
603. SCAEPSDIJCK, DE

( Z e ook Die Venstuet 1685I.)

- weiland aan de Scaepsdijck [GAT R280:6vD-7?' (153211
- huis in de Berckdijck aan de Scaepsdijck [GAT R280:34P-35f
(1532)]
- land, heide, wide en eiken heesterbos in de Berckdijck aan de Scaepsdijck tussen de gemeijn straet en
gemeijnt [GAT R281:uN?-2lf (153311
- weiland aan de Berckdijck aan het einde van de e j c k aan de gemeijnt [GAT R2W5W
(154311
- land en weide in de Berckdijck aan het eind van de Scaepsdijck [GAT R293:29-3f (l546)]
- weiland in de Berckdijck aan de Scaepsdijck [GAT R 2 W 4 5 f 4 f ,4794W (164711
- weiland in de Berckdijck op de Scaepsdijck [GAT R29558f (W9)]
- de Gaershoff aan die Venstraet of Scaepsdijck [GAT R297A6f-lW (155l)l
- Ten Morschreven daghe m h t aenden Schaepsdijck teijnden den Berckdijck vanden eijnde ab men
compt vuijten Berckdijck d e r Leije toe [GAT, Van V i e t 741 fol. 119 (1601)l
- dlopns tegens de nieuwe e r f h Jan Adriaen Geridt mijssoon teijnden den Schaepsdijck [GAT, Van
Visvliet 741 fol.22f (160911
- een parceel ackerlant genaamt de bogt groot een en een half L* gelegen in 't Laer, aldaer aen den
Schaapsdijck, west de heij en noort de Schaapsdijck [GAT R4m144-145 (1752)l
- een parceel weide, groot Drie en een halff 1 4 , ofte daar omtrent gekegen ter plaetse den Berkdijk,
aldaar aan de !jchaapsdijk, oost en zuid den Schaapsdijk, west aan den waterlaat [GAT R510? (1790)l
- een parceel wide en houdwas groot vier lopensen afte hF ter plaatze den Berkdijk aldaar aan den
Schaapsdijk, oost de straat [GAT R4W58f (1806)]
- een parceel weide groot vier lopensen aenden Schaapsdijk, belend oost de straat [GAT R4W104f

(1rn)I

In 1423 reeds vermeld als. den Scaepsdijck [OP ~144:15Vo].
De Scaepsdijclr liep van de BercWjck 1221 (vanaf de kruising van de huidige
Burgemeester Damsstraat en Burgemeester Beckersstraat) schuin weg tot de
Baroniebaan ter hoogte van de Schimmelpenninckstraat en dan verder rechtdoor door
de Blaak tot aan de W i van Beeklaan en Vecht. Op de kaart van Diederik Zijnen
(1760) is deze straat aangeduid met de naam Schaupsdyk. De kadasterkaart heeft de
benaming Weg genaumd Schaaps Dijk. Het stuk tussen de voormalige Berkdijksestraat
en Pepemtraat heet in 1832 echter IGuisstraat. Volgens de wegenleser van 1872 liep de
li%uistraut van de Berkdijksestraat tot de Peperstraat, en de Schaapsdjk van de
Peperstraat tot de Oude Galgestraat. De Peperstraat liep van de Schaapstraat naar de
Rielseweg. De Baroniebaan en het vervallen gedeelte van de Ringbaan-Zuid tussen de
Baroniebaan en de Rielseweg (thans Laarveld-West), liggen op het track van de
vroegere Peperstraat.
Op dezelfde kadasterkaart van 1832 is de benaming Schaaps Dijk teve& de naam voor
akkers ten Aden van de Pepemtraat, westelijk van de voormalige Rielseweg en ten
oosten van de straat met dezelfde naam.
De Scaepsdijck werd ook Venstraet 1685I genoemd.
604. SCAEPSKOIJE, DE
- huis aan het Voertveken en de Donckerstraet op de hoek van Donckerstmet en een andere straet [GAT
R287:79?-80f (l540)J

Voor de ligging zie: Donckmlraet I 158I en Dat Voemeeckn I700 I.
605. SCATgELDER VAN SINTERCLAFXJSSTOCK
(Zie: Die Sinter Claeus Stock 16191.)

606. SCHEWTSTEEGFlDE, DIE
- land in Corvel acker aan die Scheijtsteege [GAT R28k18P (l533)]
- de k n a c k e r tussen die Scheijtsteeghde en het Loo [GAT R2823f' (l535)]
- land de Hoeck aan het Sansche Hecken aan die Scheijtsteeghde [GAT R2.82439 (15331
- land in Corvel Acker aan de Scheijtsteeghde bij dat Rijlaer aan het Loo [GAT R2M54P (15331
- land genaamd de Bellick in de Corvekhe Ackeren op de hoek van de Poektraet en de Scheijtsteeghde
-

[GAT R286:22?-23f (1539)]
de Hwnacker in Corvel Acker op de hoek van de Heerbaen en de Scheijtstege [GAT R289:44945f
(153911
land in Corvel acker op de hoek van de Heerstraet en de Scheijtsteegde [GAT R294.46f-47P(W3]
stuk land genaamd de Hoeck groot c& 2 lopensaet en 1 vierdmetsaet in Corvel Acker op die
Scheijtsteeghde [GAT R296:28P (l550)l

De Heerbaen of Heerstraet is de weg MZUGoirle en liep van Oerle via het einde van
de Poehtraet 15601. Vanhiemit liep ter hoogte van de noordelijke tribune van het
Sportpark een wegetje naar de Heijningstraet. Dit kan de Scheitsteeghde geweest zijn.
Daarnaast kan met de Scheijtsteeghde een pad bedoeld zijn dat oostelijk van en
evenwijdig aan het Adelijk deel van de Poelstruet naar de heerbaan liep. De naam
duidt in elk geval op een scheiding. Onduidelijk is waartussen, maar in het eerste geval
waarschijnlijk de erfscheiding tussen de Ou& Hosta van Corvel en een goed gelegen
ten Aden daarvaa' In het tweede geval m u ze de scheiding gevormd hebben tussen de
~

1 Zie h f d s t u k 6, 'Corvel en Laer'.
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con/el Ackren ll2ll in het oosten en goederen ten zuidwesten van Corvel. Aan het
eind van dit pad, bij de heerbaan, hing een hekken (oatSmtsche Hecken 1602I).

6w.SCHEL)[OENS HEJJNINGEN, DIE
- in de Bloemaerts hei en weiland bij Sehellekens Heijningen aan de gemeijnt van Ghilze genaamd Mijns
Heeren Vment [GAT R28237P (15331

- bee& in die Bloemaerki tussen de landscheiding en Schelkens Heijningen [GAT R2895lr“(l542)]
- beemd in de Bloemaert aan Schelkens Heijningen [GAT R294:24V”-Zp(l547)]
Honderd jaar eerder werd dit toponiem in de Oisterwijkse protoeollen vermeld als
beernpt ter stede in Schellens Hwinge [oP R156:15f (144611
Schelke is het verkleinwoord van Schalk, roepnaam voor Godschalk. De betekenis van
dit toponiem is zoveel ah de Heijningen van Godschalk. Deze Heiningen vormen de
gens van Tilburg met Gilze, ten zuiden van de Gilzerbaan. Daar ook lag-Mijns Heeren
Vroent.
608. SCHELKENS HOECK
- akker aan de Herstal op de hoek van 2 straten [GAT R280:9P-W (1532);R290:271@-2w(154311
Voor de verklaring van Schelkens zie lemma 1607 I.
609. SCEJFSELBERCH, DIE
De benaming Schijfselberch kan worden gesplitst in drie delea schifl+ sel + bew
schijf komt van scive ‘plat, rond voorwerp’;
0 sel, afkomstig van sda-, ‘huis met &n grote centrale ruimte’;
0 beg (verhoging in het tmein);
m.a.w. scivesaZabeRa. Dit leidt tot de volgende mogelijke verklaring VOM dit toponiem:
huis op de platte, ronde berg.
Waarschijnlijker is echter dat we het toponiem dienen op te delen in schi#sel en bega,
waarbij de uitgang -seZ van het eerste woord een suffix is dat diende om van
werkwoorden concreta of abstracta te maken. Dit suffix werd gevormd uit germ. -sib-,
uit -s- + -Zu-, waarbij de -I- < idg. -I- oorspronkelijk een suffix was dat diende tot
aanduiding van de afstamming en dan ook van verklejning, als formam van nomina
agentis, en ter vorming van zaaknamen, ma. van werktuigea2 Het mnl. ww. schyven
betekent ‘delen, snijden.. Verwant aan dit werkwoord is het znw. mnL sc&er, ‘schijfje,
splinter, stukje’, (vgt mnd. sch&er, oh& scivaro > nhd. schiger). We vinden dit woord
ook terug in mnl. scevemteen = ‘silex, vuursteen’. Werden hier bij een verhef6ng
(grafheuvel) neolithische werlctuigen of afslagen gevonden?

-

akker in de Schijfselberch in die Heiwijde [GAT R283:5f (153611

Of moeten we bij de benaming denken aan een grafveld met verschillende kleine
grafheuveltjes die als schijven in het landschap zichtbaar waren, of aan een
ringwalheuvel waardoor het idee van overlappende schijven ontstond?
Dit toponiem was gelegen in de buurt van de R u i j 3 m c b 1595 I.

2 Vgl. lat.jilioh (‘zoontje’), servulus (‘lmechtje’); got. ma@
(bij magus) en in vleinamen, bib. Wulfircl
(’wolfje’) als worbeelden bij het eerste g e d . Voorbeelden als formam van nomina agentis zijn bib- @el
(‘gijzelaar‘), bed, h e l , bengel, maar ook apostel, duivel, engel.
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610. SCESVE, DIE
De Schijf of Schijve was een groot akkergebied tussen:
deRijt 15831,
0 de Steenen Ckmer I633 I en Hasselt 1251I,
Velthoven 16731,
0 Heuvel I346 I met Heikese kerk,
0 Corvel 1120 I, en
BexMjck 122 I.
Nauwkeuriger aangegeven werd de Schijve ongeveer begrensd door de volgende
(huidige) straten:
0 Kwaadeindstraat,
0 het stuk Hasseltstraat tussen Kwaadeindstraat en Goirkestraat,
0 de achterzijde van de percelen aan de w e s ~ j d evan het Wilhelmbpark en de
GaSthUiSe

Nieuwlandstraat, Zomerstraat,
0 de achterzijde van de percelen aan de noordkant van de Korvelseweg,
de noordzijde van de Berkdijk,
0 ongeveer de Ringbaan-West volgend tot aan de Kwaadeindstraat.
Alhoewel er in de 16e eeuw slechts sprake is van d& Schijf, blijkt eeuwen later,
omstreeks 1830, dat de Schijve aanzienlijk groter is geweest en ook het hele gebied
tussen grofweg de Gasthukstraat en Koestraat enerzijds en Veldhovenring en
Fabriekstraat anderzijds ertoe heeft behoord. Dan wordt namelijk een stuk land bij de
Veldhovense molen gerekend tot De VeIdhovensche Schiz.
In de 16e eeuw was de Schijve zo goed als onbewoond, behalve wat nu de
Nieuwlanhtraat en de noordzijde van de Zomerstraat is, die ook tot de Schijve
behoorden. Op de grens van de Schifie en andere herdgangen stonden eveneens huizen.
De ‘Schijve’ is een veel voorkomende veldnaam in Brabant, 0.a. te Biest-Houtakker,
Teteringen, Gilze, Udenhout, BerkeL3 Voor de betekenis denkt men meestal aan een
schijf, een plat rond voorwerp. Dat is ook de betekenis van het mnl. woord scive, zoals
in oudere akten de Schijf ook wordt genoemd. Onze Schijve is echter veel te groot en te
onoverzichtelijk om hierin de verklaring zonder meer te vindea
Scive, scijve en schijve zijn afkomstig van de idg. wortel *skip. Naast deze vorm staan
ook *skeib, waaruit schip en sch@en zijn ontstaan, en *skit, waaruit scheiden is
voortgekomea Beide wortels zijn afgeleid van de idg. wortel *ski-, die weer teruggaat
op *sek, ‘snijden’, een woord voor p a t i e v e bosbouw. Tot deze begripssfeer behoort
ook omheinde nrimte, waarbinnen de Dingveqpdefing werd gehouden. Hiertoe behoorde
ook het toedelen aan de leden van een groep, hetzij van bezit hetzij van
arbeidsplichten! De Dingveqpdering of Dingbanc, md. dinc, ‘rechtszittin& rechtbank’,
onfrank. thing, ‘din&zaak’, os. thing, ‘geding, &’, OM.dim, ‘rechtszitting, zaak‘, oe.
&ng > ne. thing, ‘gerechtszitting‘, on./ijd. Brig, ‘gerechtszitting‘, was een burengerecht
en/of laatbank, hetgeen betekent dat de ingezetenen (in elk geval voordat de hertog van
0

3 Buiks, Cbr., Teteringen’, in: Noordbrrabane Plaatsnamen,Monografie 3, uitg. Brabants Heem, Waalre,
1990; lemma Sehijf.
4

Zie hiemoor NEW S.V. scheiden,scJa& sci@en eta scinp.
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Brabant hier omstreeks 1213 vaste voet krijgt en waarschijnlijk ook nog daarna tot 1453,
wanneer Philips van BourgondiE in een charter aan zijn leenman Pauwels van
Haestrecht een aantal rechten verleent, waaronder het zetten van een schepenbank)
gerechtelijk ze&tandig waren, Dit blijkt om. uit een privilege van 1342 Waarjn hertog
Jan III van Brabant aan de ingezetenen van Tilburg en Goirle een aantal rechten
verleent. Hierin staat:
inden yersten, dht wi hen neghene (= geen enkele) scepenen setten en selen noch under
recht geven dapr si voinnaels gehadt hebben en& heerbracht (...) item cornenteren wi en&
geven onsen luden van lFlbourch en& van Goerle en& willen, &t men hen van allen
zuken, die sij misdaen hebben ofe namaels mishen mo@en binnen der eninghen van
Elbourch en& van Goerle, vonnisse en& recht sal h e n binnen der prochien van
lFlbourch en& an&rs n@ent, na &en
voimaels heerbracht he& en& geplogen?
Oorspronkelijk werd met de 'schijve' de dingvergadering z e W aangeduid, zoals mag
blijken uit het feit dat David van BourgondiZ (*i1427-f14%), bisschop van Terwaan en
Utrecht,nog in de lSe eeuw als hoogste rechtbank van beroep 'de schive' cregertb Hier
leefde dus waarschijdijk nog de oude betekenis van het woord door. Later moet het
woord op het gebied waarin deze dingbank of ding (volksvergadering) plaatsvond, zijn
overgegaan.
De betekenis van 'die Schijve' is dan: plaats waar de gemeenschapsvergaderingen
werden gehouden. In dit opzicht is het alleszins verklaarbaar dat in deze Schijve bij de
volksvergaderingen een 'bedbuer' ofwel bedehuk werd gebouwd na de kerstening.
Bosch schepenprotocok
-

land te Tilborch in die Scive [BP Rl178127P (138911
land aen die Scijve bij molen van Corvel [BP Rl18%3P(1407)]
die Scijve bij de kerck van Tilborch [BP Rl185:3P (1407)]
3 stukken land in loco die scgve, gelegen bij den molen van COIvel [GAT Rll85:7!@ (1407)]

Oisterwijks schepenprotocok

-

-

-

-

5

die stadeacker in die scijve [OP Rl43:w (1418)l
aen den weg in die scijve [OP Rl43:14P (1419)l
dat Dorenstuc in die Scijve tot Tilborch [OP Rl4318f' (141911
land in die scijve van tilborch [OPRl43:33v" (141911
stadeacker in die scijve van tilborch [OP Rl4338p (142011
land in die scijve van tilborch [OP Rl4342P (1420)]
mntyende in die scijve tot Tiiborch en in de ackeren van Broechoven [OP Rl42539 (1420)]
lant in die scijve van westilborch aen den viam die in die scijve loept [OP R l 4 3 W (142111
land in die scijve bi Velthoven met en jocweeh [OP RlM4P (1423)l
in die gemeijn scijve optie vlarstraet [OPRlM8P (142$]
in die scijve aen den k e r c k h aen die gebuerwech ten bedbuer waert aen [OP RlMl5P (1423)l
in die scijve aen die Rijt, neffe de kercwech die den heertganc van der Rijt toebehoert [OP RlMl5P
(142311
land te Tilborch in die scijve en land geheten dat Dorenstuc [OP RlM6hp (1423)l
dat Dorenstuake in die Scyve [OP RlM87P (1423)l
in die scijve van tilborch after Corvel [OP Rl46A6r" (1429)]
in die scijve van tilborch omtxent bi den bedbuer [OP Rla31vD (1429)]
kercwech, die van der hoeven ter kercken van tilborch toe gheet, in die scijven [OP Rl4213f (1430)l

Bruijn, M.W.J. de, 'Het ontstaan van de Tilburgse schepenbank", in: KWkhe Bijdzagen, jrg. 2 (1971),
no. 1, blz. 5-12.

6 Post, RR, Xerkgerchdds van Nedeland in de Midddeeuwen,Utrecht, 1957, dL II, blz. 25.
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- in die scijve van tilborch land die sciplee [OP Rl47:W (1430)]
- in die scijve7Ben den Wittenberg, aenden kercwech [OP Rl47:47v" (1430)]
- in die scijve van tilborch aenden We& [OP W 2 : w (144011
- dat wagenstucsken in die scijve [OP W26p (144011
- dat doememtuaken in die scijve van tilborch [OP W248vo (144011
- in die scijve van tilborch optie hoghe acker [OP W259f (144011
- in die scijve van tilborch opten kerckwech die coemt van der hoevens ende van Velthaven [OP W
2
5
9
f

(144011

- afterste weyde after den hovel van tylborch bij die scijve [OP RW:W (1444)l
- in die scijve aen die hoeghe zoe [OP RW:18P (1444)l
- in die scyve aenden Wyttenberch aen den kerckmech [OP W%1@
(1445)]
- in die scijve van Tilborch bij den heerstal aen den kerckwech [OP R155:16P (1445)]
- land die Kyemacker in een stee geheijten die scijve [OP W6:UP (144611
- in die scijve van tilborch optie hoeghe zoe [OP W6:29P (144611
- land gheerborgendal in die scijve van tilborch bij die molen tot Corvel [OP RlS26p (1&9)]
- in die &jve van Tilborch aen den bedbuer [OP W8:W (145011
- in die scijve aen die groet eijck [OP R158:l8P(1450)]
- een geloect tgroet gel& tussehen scijve en Rijt [OP Rl60:4tO (1452)]
- in die scijve van Tiiborch aenden bedbuer [OP Rl60:26P(1452)]
- toernken in die scijve [OP Rl61:7P (1453)]
- bij den bedbuer in die scijve van Tilborch [OP Rl629P (1454)]
- een geloect in die scijve van Tiiborch [OP Rl6323-f'(14591
- crochtenpoel in die scijve optie Vlasstraet [OP Rl64:9f (145611
- erfterste weide in locum dictum after den hovel bij die scive [OP Rl675P (1459)]
- in die schijve omtrent den hageWjs [OP R22229f (1523)]

Tilburgse schepenprotocollen en andere protocollen en &em
scijff [GAT R261:27@ (UW)]

die warftacker in die scijff [GAT R261:27@(lS09)J
die steltacker in die scijff [GAT R261:27v" (UOS)]
den kerckacker in die scijve [GAT R262p (UlO)]
die h o o p in die scijve [GAT R242:2#' (UlO)]
die schijve [GAT R 2 6 2 1 1 P 7 1 3 P , ~ 7 2 8 f ' ~ , 3 5(UlO)]
?
die scijve op die hmgh soeij [GAT R262:UP (lSlO)]
in die schijve van Tilborch ter stede geheyten die berckdijck [GAT R26234-f' (UlO)]
die schijve ontrent die corvelsche moelen [GAT m 4 P (Ull)]
in die schijve op die hooghsoe [GAT W S f ' (Ull)]
willemsdijck in die schijve [GAT R263:l59 (Ull)]
den Hokum in die schijve [GAT R263:w (Ull)]
in die schijve bijden bedtbuer [GAT R263:27P (Ull)]
in die schijve de havemelden aldaer [GAT m 2 W (Ull)]
de schijve bij de bedbuer [GAT R264.64 (Ul2)]
scijve [GAT R261:7P (l5l2)]
dat thorenstukskenbij de processiewegh in die schijve [GAT R267A7P (U17)]
Gorps gheloect voer in die Schijve [GAT R26733f' (151711
land ter stede geheyten die Schijve ende is geheijten die ?xiplies [GAT R268:w (U18)]
stuck lants ter steeden gheheijten die schive [GAT R27k46P (l522)I
die ruijsacker in de Schijf [GAT R27&54@ (#%)I
land in die Schijve [GAT R279.3f,7~77~-~79v"7U?7
189,28~=',2!31?,30P,341?~42f
743f',537f' (153111
huis in die Schijve bij die kerck [GAT R2RW (153111
land in die Schijve bij de Bedbuer en aan de vlasstraet [GAT R279:4@-59 (153111
land in die Schijve en in die Avenbraeck aldaar [GAT R279:6@-7P (U31)]
land die Avenbraecken in die Schijve [GAT R2RW (U31)]
hub in die Scbijve bij de kerck [GAT R279:8#',8P# (U31)]
de cruijsacker in die Schijve [GAT R2R89-9f'(!531)]
land in die Schijve bij de Bedbuer [GAT R2W.llV" (U31)]
land in die Schijve bij de Kercke op de hoek van een weggetje oost en een weggetje noord [GAT
R279:14r"7Ufl
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-

de Rijacker in die Schijve [GAT R2Tkl6f-16~'' (1531)l
akkers in die Schijve nabij de Berckdijck en colvel [GAT R2Tk17V",18#',18@,29f (1531)l
- land in die Schijve bij W a e W j c k op de hoek van de Waemsdijck en de kerelrweeh [GAT R2792lv"

(153111
- land
in de Schijve aan de werft [GAT R2R28Vo (1531)l

- land in de Schijve aan Wdemsdijck tussen de Pijlijserhoeve en de kerckwech [GAT R2W.w (1531)]
- de Scijwliet in de Schijve [GAT R279:3lf-31@,31v"-32f,33f -33@ (153111
- land in die Schijve [GAT R279:35v" (153111
- huis in die Schijve bij de kerk op de hoek van 2 weggetjes [GAT R2Tk3Sf (153111
- de W e 1 in de Schijve aan de Hoegh So0, en nog meer stukken land aldaar [GAT R2TkW-3PP

(153111

- land in de Schijve en nog een aan die Hmgh So0 en een k e r c k h en aan de Hoevenschewech [GAT

R279:W (153111

- een stuk land in die Schijve [GAT R 2 7 " 4 l f
(153111
- stuk land in de Schijve tussen Hmgh Soe en een kerckh, aan de Hoevenschewech IGAT R279:4lr"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(153111

de Mortel in die Schijve en een ander stuk land [GAT R279:4W (1531)]
land in die Schijve [GAT R2795W (153111
het Haverland in die Schijve [GAT R27'9A4p-44-d' (153111
land in de Schijve bij de Bedbuer en aan die vlasstntet [GAT R279:48f-48~'' (153111
land in de Schijve bij de Rijt, de Wahacker daar en de Suep Zoeij daar [GAT R2Tk48v" (253111
land in de Schijve bij de Weerft bij de Rijt [GAT R2W.4W (153111
land in de Schijve bij de Rijt [GAT R2795Of (1531)]
land in die &hi&
[GAT R280:6p,31@-32f',32f,44@ (153211
land in die Schijve bij de Bedbuer en in die Vlasstraet [GAT R280:4VD (lS32)]
land in die Wjve bij de Bedbuer [GAT R280:w,9f-w
(153211
land het Geerken in die Schijve Mor aan die Kerckstraet en de Steltacker daar [GAT R28O:PP-lOf
(153211
land in die Schijve bij de Bedbuer en aan die Vlasstraet, genaamd de Cmmme acker [GAT
R280:41@-42P (153211
land genaamd die Scipvliet in de Schijve [GAT R280:43P (153211
land in die Schijve op die Vlasstraet aan de Bedbuer [GAT R280:44p(1532)]
de Zwartenberch in de Schijve aan de Molenstraet en nog 3 stukken land daar [GAT R280:49f (153211
huis in die Schijve bij de Kerck [GAT R280:49v" (153211
het Neijwedandt in die Schijve after Corvel [GAT R280:59#' (153211
land in die Schijve [GAT R28kW,25@,26f,37v",38f (153311
3 akkertjes in de Schijve [GAT R28klos blad 2 f (153311
land genaam de Zmrtenberch in die Schijve aan de Molenstraet [GAT R28k5V" (153311
huis in die Schijve bij de kerk [GAT R28k8@ (153311
Meeukens Acker in die Schijve [GAT R28k2Op-2lf (153311
dat Neijwenlandt in die Schijve aan de Vorste C r u i j m h [GAT R281:23f (153311
land in die Schijve Theijnden die Kerckstraet [GAT R28k3W (153311
huis in die Schijve bij die Kercke [GAT R28k33?,34f (153311
land in de Schijve bij de Rijt [GAT R28k37f ,37V" (153311
huis Mor in die Schijve bij de kercke [GAT R
2
8
1
:
m(153311
land de Zwaaenbereh in die Schijve aan de Molenstraet [GAT R28k42f-W' (153311
land in die Schijve [GAT R?S2lv",3P(153511
land in die Schijve bij die Hoghe Zoo tuasen 2 kerckwegen [GAT R2825v" (153511
land in die Schijve bij die colvelsche Moelen [GAT R2825v" (15391
2 stukken land in die Schijve {GAT R2825@ (SS)]
Coppens acker in die Schijve aan de Werft [GAT R2829v" (US)]
land in die Schijve genaamd die Suepzoeij en nog een stuk land daar [GAT R2821Of (153511
land genaamd die Mortel in de Schijve bij de Velthoven aan een kerckwech [GAT R282:l3r(' (US)]
weiland in die Schijve [GAT -29@
(53511
land in die Schijve aan de Molenstraet en land daar aan een weg lopende van de Berckdijck naar de
M01a toe [GAT R2823oP-3lf (15331
2 stukken land in de Schijve [GAT R282:W (lSS)]
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-

land in die Schijve after WUemsdijck [GAT R28239f' (1535)]
- land in die Schijve [GAT R28315P (153611
- 2 stukken land in die Schijve [GAT R283:hP (1536)]
- de Oude Tiend in de Schijf [GAT R283:3p (153611
- land in die Sch@ bij die kercke [GAT R283:llf' (1536)l
- land in die Schijve aan de Hoevenschewech [GAT R283.14~'' (1536))
- land in die Schijve bij de Bedbuer [GAT R283:16f (E%)]
- land in die Schijve bij de Bedbuer en de Bijensinck daar [GAT R2839@-27#' (153611
- land in die Schijve bij die Hoghe Zoeije waar op het eind een kerkweg doorgaat [GAT R283:27v"-28p
- (153611
huis in die Kerckstraet bij der Schijve en een stuk land in die Schijve [GAT R283:W (153611
- akker in de Schijve bij die Hoghe Zaeije, land in de Schijve bij Pijlijseq akker in die Schijve en
goederen in die Schijve bij de Cornkche Molen [GAT R283:29f'-2W (153611
- huis in die Schijve bijder kercke [GAT R2Kk2W-W (153611
- huis op de hoek van 2 straten [GAT R283:3Ov"(1536)l
- huis in die Schijve theijnden die Kerckstraet, aan 3 zijden straat [GAT R283:3hP (15331
- Zwartenberch in die Schijve [GAT R283:42P (153611
- tGeloeckt in die Schijve [GAT R28348vD (1536)]
- huis in die Schijve bijder kercke op de hoek van 2 straten [GAT R2835hp (153611
- land in die Schijve theijnde die Avebraeckn [GAT R28357f (1536)]
- land in die Schijve [GAT R284:7Y",l3p,53r%~,59f' (1537)]
- dat Haverlandt in die Schifie aan de Werf [GAT R284:25@ (1537)]
- land in die Schijve aan die Rijt [GAT R2&k45f' (15331
- land in die Schijve in de Avenbraecke [GAT R284:4W-SOf' (1537)]
- land in de Schijve tussen een kerkweg en een weggetje lopende van de Bedbuer naar de Have1 [GAT
R284: 51P-52P (15331
- weiland in de Schijve aan het Hmlstraetken [GAT R284~58f' (1537)l
- land in die Schijve aan de Molenstraet en aan een weg van de kkdijck naar de Cornkche Molen
[GAT R284:609 (1537)]
- land in die Schijve bij de Cmvelsche Molen [GAT R285:lf' (153811
- land inde Schijve op de Hoge Zoe [GAT R285:2P (1538)l
- huisje bij die kerck aan die Schijve op de hoek tussen 2 kerkwegen [GAT R285:lOP-llP (1538)l
- Huijbenlandt in die Schijve naast Pijlijsers [GAT R285:l2v" (153811
- de Steltacker in de Schijve op de Vlasstraet en dat Gheerken op die Hoeckstraet [GAT R285:W-l3P

(153811
- land
in die Schijve [GAT R285:l5P-l5V",34V",36V",49(1538)l
f
- land in die Schijve aan een kerkweg [GAT R285:lW (153811

-

land aan de Hoghe Zoo,op die Vlasstraet [GAT R285:249 (lS38)]
huis in de Schijve bijder kercke op de hoek van 2 gebuurweggetjes [GAT R285:W (153811
land en weide bij Willemsdijck in de Schijve aan de Kerckwech [GAT R285:2&"-25P (1538)]
land in de Schijve aan de kerkweg van de Rijt [GAT R285:losblad 26f (153811
2 huizen in de Schijve bij die kerck aan de Kerckstraet [GAT R285:Z.W (153811
weiland in de Schijve aan de Molenstraet [GAT R2859P (1538)]
land in de Schijve in de Molenbocht aan de Molenstraet [GAT R285:W (153811
- land in die Schijve bij die coIvelsche Molen [GAT R285:4lP (153811
- land in die Schijve [GAT R286t4f ,l~,ll~,l3r",23d'-24r"
,4W,SSP,W-6lf,6W4ilP (1539)]
- de Langenacker en de Cortenacker in de Schijve in die Avebraeeken [GAT R286t4P-58' (U39)]
- land in die Schijve aan een weg van de Berckdijck naar de Corvekche Molen, land aan de Molenstraet
[GAT R286:7v"-Sf, 8P# (1539)J
- hub, land en weide in die Schijve bij die kerck [GAT R286:W(1539)]
- land in die Schijve bij die Hmge Zoo [GAT R286:14P (U39)]
- land bij de Cornkchen Moelen [GAT R z S s : l ~ (1539)]
- ~
- land in die Schijve bij de Dorenboem [GAT R286:21P (153911
- land in die Schijve aan de Hoevensche Kerckwech [GAT R286:31V" (1539)l
- land in die Schijve aan de Molenstraet en aan een weg van de Berckdijck naar de corvelsche Moelen
[GAT R286:41@-42P (U39)]
- land in die Schijve aan die Werft [GAT R2%:42P-4W (153911

413

- land in die Schijve naast Pijlijserhoew [GAT R286:43$' (1539)]
- land in die Schijve aan de Werft [GAT R286:rUhp (1539)]
- de Hogenacker in die Schijve [GAT R2865W (1539)]
- huis in die Schijve aan de kerck op de hoek van 2 ke-gen
bij Dierck Back, en land daar [GAT R286:
52P (1539)]
- land in die Schijve in de Velthwen [GAT R286:6op-6ouD,6ovD (153911
- t Gheloeckt in die Schijve bij de Rijt [GAT R286:61vO (%539)]
- land in die Schijve bij de Rijt [GAT R286:6S@ (1539)]
- land in die Schijve [GAT R28%l3P,22f-??.P&?P,241@,27P-27P,!56f
-56v",75@ (WO)]
- land in die Schijve bij de Dorenboem [GAT R287:loVo (Ulrcr)]
- w r e n achter Corvel in die Sehijve [GAT Run:u)vD-2lP (WO)]
- land in die Schijve aan de Werft [GAT R287:2@-278' (WO)]
- land in die Schijve aan een kerkweg [GAT R287:35f (W)]
- land in die Schijve op die Vlasstraet en op het eind van die Hmkstraet en een stuk land in die Schijve
bij dat Hagelcruijs op een kruising van een waterlaat en een weg [GAT R28243P-43~'' (WO)]
- land in die Schijve bij dat Hagelcruijs [GAT R287:44P (WO)]
- een stuk land in die Schijve [GAT R28245P ( W ) ]
- een stuk land in die Schijve aan de Werfft [GAT R2875lr"-51@ (154011
- land in die Schijve op de Vlasstraet [GAT R287:51@ (WO)]
- land in die Schijve aenden H m t a l [GAT R28751V"-52r" (W)]
- huis bij die kerck in die Scbijve en land in die Schijve [GAT R2%56P-56$' (W)]
- land in die Wjve aan de Bedbuer [GAT R28266@471@
(WO)]
- de hoge akker en land en weide in de Schijve op die Hoghe Zo [GAT R2827hP-74I" (WO)]
- land in die Schijve aan de Dorenboem [GAT R28T839 (Ulrcr)]
- de Hogenacker in die Schijve en land en weide in die Schijve op die Hmge Zoo op de hoek van de
Haveschewech en t Hovels weechske [GAT R2tEkSP (Wl)]
- land in die Schijve aan het H m l s Weechske [GAT R288:llP-llV" (Wl)]
- land van de kerk in die Schijve op het einde van het Hmlstraetke [GAT R288:23@ (Wl)]
- huis in die Schijve [GAT R288:24P (Wl)]
- land in die Scbijve [GAT RXB56I@,57P (Wl)]
- land in die Schijve op die Vlasstraet [GAT R288:3W (Wl)]
- de Dijckacker in die Schijve aan Willemsdijck [GAT R288:40?' (Wl)]
- land in die Schijve bij de Bedbuer [GAT R288:4OP(Wl)]
- land in die Schijve aenden Dorenboem op de hoek van de Velthmnschewech en de Hoeven~chewech~
[GAT R288:48f (154111
- land in die Schijve bij de Rijt [GAT R288:SW (Wl)]
- land in die Schijve bij de Eedbuer [GAT R288:58ra-58pD(Wl)]
- land in die Schijve bij de Werft [GAT R288:67ip68p (Wl)]
- land in die Schijve [GAT R289:3lf (W2)]
- land in die Schijve bij de Eijck naast Pijlijsers [GAT R2894P (W2)]
- land in die Schijve aan het Hmlstraetke [GAT R289:13+' (154211
- land in die Schijve op die Vlasstraet [GAT R28934@ (154211
- land in die Schijve aan de Bedbuer [GAT R28934@-35P (W2)]
- land in die Schijve aan Willemsdijck aan een gemeijn kerckwech [GAT R289:W (W2)]
- land in die Schijve [GAT R289:40?'#
(W2)J
- land in de Schijve bij de Bedbuer [GAT R289:43I@(W2)]
- land in die Wjve bij Willemsdijck [GAT R28945@ (W2)]
- land in die Schijve op die Vlasstraet [GAT R289:47P (W2)]
- dat Leege Stucken in de Schijve bij de Dorenboem,land in de Schijve aan die Hoghe Zmij [GAT
R28948P4P (W2)]
- land in die Schijve bij die kercke [GAT R289rUhp (W2)]
- de Streep in de Schijve bij de Werfft, t Dal in die Shijve, de Molenpat in die Wjve [GAT R290:3P-3@
(154311

7 Vroeger hoek Industriestraat en Gasthuisstraat.
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-

-

-

-

-

-

land in die Schijve bij die Wijntmoelen van Corvel aan de Moelenstraet [GAT R2%6P-7f ,8fW,l2r"
(154311
de Verloren Cost in die Schijve bij de Wijntmoelen [GAT R2~6V"-7f,7d'-81@(154311
land in die Schijve aan het Hovelstraetke [GAT R2%14f (W3)]
land in die Schijve [GAT R290:18f (154311
akkerland in die Schijve [GAT R290:25@-26f ,29P-W (l543)]
Huijbenlandt in die Schijve naast Pijlijsers [GAT R290:34@-35f (S3)]
land t Bosch in Corvel in die Schijve omtrent de Wijntmoelen [GAT R29041@ (W3)]
akker in die Schijve op de Rijacker [GAT R290:42f'-42v" (W3)] '
land in die Schijve opten Vorste Cruijswech en op de Rijacker [GAT R2%42v"43f (l543)]
t Dal in die Schijve [GAT R2%4W' (l543)J
weide in die Schijve aan de Hoevensche kerckwech [GAT R291:1@&',2f' (W)]
land in die Schijve [GAT R291:81@(1544)l
land in die Schijve aan het Hagelcruijs [GAT R291:15@-16f (EN)]
weide in die Schijve aan de Hoevensche Kerckwwh [GAT R291:W (154411
land in die Schijve genaamd die Avenbraeck [GAT R291:m (1544)l
land in die Schijve aan die Hooge Zoeije tussen de Hoge Zoeije en de Hoevenscde kerckwech [GAT
R29k 24f (154411
land in die Schijve aan die Hmge Zoeije [GAT R291:26r" ( M ) ]
(154411
land in die Schijve aan de Achterste Cruijswech [GAT R291:3lr"-31$'
land in die Schijve omtrent de Eijck [GAT R291:31@ (154411
land de b g e Pael in die Schijve op die Hmge Zoeije aan de Hoevensche kerckwech [GAT R291:39P
(154411
land in die Schijve, idem aan de Vorste Cruijswech, idem aan de Werft en land in de Schijve [GAT
R291:49f (1544)]
Maesacker in die Schijve omtrent Willemsdijck [GAT R2915OP (154411
het Gheloeckt in die Schijve [GAT R29WlVO (W)]
land in die Schijve [GAT R29k52f ,54f ,5W (W)]
weide in die Schijve [GAT R29152f-5W (154411
2 stukken land in die Schijve [GAT R29226P-27f (l545)l
akkerland in die Schijve [GAT R2Qlos blad 27f (WS)]
land in die Schijve [GAT R2%~4lr",4lf,SOI"-5lf', 64f (WS)]
akker in die Schijve tussen de Cruijswegen [GAT R2W48f49P (WS)]
de Rijacker in die Schijve op de Vorste Cruijswech en land de Werft in de Schijve aan de Werft [GAT
R2%49f49v" (l545)]
land in die Schijve aan die Avenbraecke [GAT lU926lP (lS45)]
land de Werft in die Schijve aan de Werft [GAT R2W. 6 W (WS)]
land in die Schijve aan die Hoghe Zoeij en ander land in die Schijve [GAT R2%66?47f (WS)]
land in die Schijve aan de Bedbuer [GAT R2W.67f ,68f ,7hP (WS)]
de Verloren Cost in die Schijve bij de Wijndmolen [GAT R2%79f (WS)]
land aan die Schijve [GAT R293:2?-'3f
,lW,%f,6lP61@,74@-75f,82f (154611
land in die Schijve bij de Corvelsche Moelen in het Moelenstraetke [GAT R293:W ( W ) ]
land in de Schijve in de Vlasstraet [GAT R2939f (M)]
land in die Schijve bij het Hagelcruijs [GAT R293AlV" (WS)]
de Gmte acker Mor aan die Schijve aan die Vlasstraet, de Marten acker, de Schipviies en Heijn Will
Leijten acker in de Schijve [GAT R293:13P-l4f (WS)]
de Gmte acker aan de vlasstraet, Marten acker, Scbipvlies en de Gulden Bodem in de Schijve [GAT
R293: 14f-2sf (WS)]
land in die Schijve op die Vlasstraet [GAT R
293AW (154611
land in die Schijve aan die Hoghe Zoeij en huis in die Schijve aan het einde van de kerckstraet aldaar
[GAT R293:2lf (W6)]
2 stukken land in die Schijve [GAT R2B25@ (l546)]
land in die Schijve [GAT R293:27V"-Zf (154611
land in die Schijve bij Pijlijses [GAT R293:W (154611
huis in die Schijve aan het einde van die kerk [GAT R293:38f (WS)]
land in die Schijve omtrent de Ejck [GAT R293:49P (M)]
land in die Schijve bij het Hagelcruijs [GAT R293:53@ (W)]

land in die Sehijve bij de corvelsche Moelen [GAT R29356f (W)]
land in die Rijt in die Schijve [GAT R293:68f (154611
land in die Rijt aan die Schijve aan die Hoeckstraet [GAT R293:76@ (W)]
land in die Schijve op die Vlasstraet [GAT R2Wlv" (lS47)]
land in die Schijve, idem op de Vorste Cruijswwh, idem aan de Werft en land in die Sschijve [GAT
R2Wl3P-13V"(W7)]
land in die Schijve aan de Hoevensche Kerckwech [GAT R2W23&23v" (154711
land in die Schijve aan die Hoghe Zaeije [GAT R 2 W W - 2 7 f (W7)]
land in die Schijve bij de Velthoven [GAT R294:29@ (151711
de Verloren Cost in die Schijve [GAT R2MW (154711
akkers in de Schijve [GAT R2W43f -43v" (1y17)]
land de Bosch in de Schijve bij Corvel [GAT R29450p-SP (l547)]
land in die Schijve bij de Dorenboem op de hoek van de Hoevemhe en Velthovenschewech [GAT

R2ws2P (154711

land in die Schijve [GAT R295:2W',2&"-29f (l549)]
land in die Schijve, de Avenbraeck aldaar [GAT R29S:hP (l549)]
land in die Schijve aan de Hoevensche Kerckmeh [GAT R29%24f (W9)]
land in die &hi@
aan die Hoghe Zoeije [GAT R29538v"-39f (1549)]
een stuk land groot ca. 35 of 36 roeden gelegen in de parochie van Tiburg ter plaatse genaamd in die
Schijve bij Dorenbsch [GAT R29542d' (l549)]
land in die Schijve [GAT R29559f"
(W9)]
stuk land in die Schijve [GAT R296:Sf (US)]
stuk land waar een gemeyne akkerweg en een Metpad over p a t in die Schijve aan de Hoolen Ejck
[GAT R2%:6V"-7f (ISSO)]
stuk land in die Schijve aan de Hoolen Ejck [GAT R2%7f (ISSO)]
stuk land in die Schijve waar een akkerweg over gaat [GAT R2967f -7"' (ISSO)]
stuk land p t ca. 4 lopensaet, 1vierdevaetsaet en 3 roeden in het vierkant of m groot en klein als dat
gelegen is ter plaatse genaamd in die Schijve aan Waemsdijck waar een waterlaet tussendoor gaat [GAT
R
2
%
W (ISSO)]
2 stukken land in die Schijve op die Vlasstraet [GAT R2%24-f'-2Sf (U50)]
wide en land groot ea. 4 lopensaet, 1 vierdevaetsaet en 1 vierde roede in die Schijve in het
Hoevelstraetke [GAT R2%3lf (USO)]
hub, hof en erfenis daaraan tot land liggende groot ca. 1%
lopensaet ter plaatse genaamd in die &hijve
die gemeijn ackerstraet aldaar beide einden, een stuk erf in land en wide groot ca. 6 lopensaet in die
Schijve tussen 't Hoevelstraetke ander einde [GAT R29637#'-38d' (ISSO)]
drie stukken land ter plaatse genaamd in die Schijve, het ene genaamd de Gmte Acker, het andere
genaamd Martens Acker en het derde genaamd dat Schipviies en nog uit een stuk land genaamd de
Gulden Bodem [GAT R2%38?'-38@ (ISSO)]
stuk land in die Schijve aan de Bedbuer tussen een gemeijne kerckwech een zijde, een gemeijn
akkerweegske ander zijde een gemeijn waterlaet genaamd die Hoghe Zoeije ander eijnde [GAT
R2%w-4l
(USl)]
r"
stuk land genaamd die Schipvlies ter plaatse genaamd die Schijve [GAT R2%:43f (USl)]
2 stukken land in die Schijve, het ene stuk land gelegen aldaar aan de Hoolen Eijck , het andere stuk
land aan de gemeijne Hoevensche Kerckwwh [GAT R296:43f43v" (USl)]
stuk land ter plaatse genaamd die Schijve [GAT R2%44v",4Sf (ISSl)]
stuk land in die Schijve [GAT R2%:47"' (USl)]
stuk land in die Schijve bij de Corvelsche Moelen aan die Molenstraet of A c k e m h [GAT R2965lf

~ 1 1 1

stuk land in die Schijve aan een gemeijne waterlaet genaamd die Werft [GAT R29654-f'%5f,SSf
(159611
land Mor aan in die Schijve aan die Rijtsche RerckiRech [GAT R296S7p-57~''(lSS1)]8

8

In een volgende akte [GAT R2%57v'-S8fl wordt bovendien nog aangegeven dat over dit stuk land een
'gemeijne kerckwech' loopt genaamd de Hoevenrche I350I en VeWensche kerckweeh 1674I.
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een stuk land in de Schijve aan de Dorenboem aan de Velthovemche Rerkwech [GAT R29657P-57V"
(155111
stuk land ter plaatse genaamd in die Schijve op die Vlasstraet [GAT R296:W (USl)]
stuk land in die Schijve aan de Bedbuer [GAT R2%w-71V" (USl)]
stuk land genaamd 't Geloeckt gelegen aan die Rijt in die Schijve [GAT R296:71V"-~,72+'-73P
(LSSl)]
Met ongeveer, ter plaatse genaamd die Scijve omtrent de
land groot 2%lopensaet en 3!h roede min 1%
Eijck [GAT R296:7" (USl)]
land in die Schijve [GAT R2%W(U51);R297&@-2P(USl)]
stuk erf in weide liggende genaamd Leijten Weije in die Schijve in dat Hoevelstraetke aldaar tussen
effenis van Jan vanden Hoevel Uewaens een zijde, erfenis van het Convent van Tongerloe ander zijde,
erfenis van Marcelk Aert van Vessem een einde, het voo~s.Hoevelstraetke ander einde [GAT R297Ar"2 P (USl)]
stuk land in die Wjve [GAT R297~2P-3P(USl)]
stuk erf tot weide en land nu ter tijd liggende groot ca. 4 lopensaet en 1vierdevaetsaet in die Schijve in
het Hoevelstraetke [GAT R297:4V"-SP (#51)]
2 stukken land ter plaatse genaamd in die Schijve in de Avenbraecken, het een gnaamd de Langen
Acker en het andere stuk daaraan gelegen genaamd de corten Acker [GAT R2W5~-5V"
(USl)]
stuk erf in weide liggende groot ca.5 lopensaet en 22 meden in die Schijve in het Hoevelstraetke [GAT
R2WW (USl)]
stuk land groot 4 lopensaet en 6%meden in die Schijve [GAT R
2
9
7
:
W(USl)]
2 stukken land in die Schijve [GAT R297:9f (USl)]
stuk land in die Mjve [GAT 2W.9P-9VD (USl)]
stuk land genaamd de Meeuckens acker in die Schijve [GAT R2~1@-1W',16~''-17V" (USl)]
zekere onderpanden gelegen aan die Velthoven en in die Schijve [GAT R2972&"-22P (USl)]
het vierde stuk erf in weiland liggende genaamd de Poel gelegen te Corvel tussen de conrelsche straet
een einde, die Poelstraet ander einde en daartoe %Heren sehouwen van de waterlaat lopende door het
vierde stuk erf zal onderhouden naar oude gewoonte en ook dat deel als men schuldig is te onderhouden
van het hek hangende te Corvel aan die Schijve bij Lijnke Beerten [GAT R297:Xf-2W' (USl)]
hub, hof en grond ter plaatse genaamd de Berckdijck met recht van wegen wer het achterste eind van
de erfenis MOTS. een zeker stuk land genaamd de Meeukes acker gekgen in de Schijve [GAT R2W3OP
(155111
stuk land groot ca.2 lopensaet ter plaatse genaamd die Schijve [GAT R297:3lf' (ISSl)]
stuk land p t ca. 3%lopensaet ter plaatse genaamd die Schijve tussen een arm van een gemeijne
waterlaet genaamd die Werft op die Vlasstraet een einde en een gemeijne akkelweg genaamd de
Rijtsche Kerckwech ander einde [GAT R297:33P-33V" (USl)]
stuk erf nu ter tijd in land en weide ligen& genaamd Coppen weijke ter plaatse genaamd in die Schijve
op die Vlasstraet aldaar [GAT R2n49v'' (U52)]
land groot 2 lopensaet in die Schijve [GAT R2WSlf' (U52)]
stuk erf in weide en land liggende groot ca. 4 lopensaet en 1vierdevaetsaet ter plaatse genaamd in die
Schijve en het Hoevelstraetke aldaar [GAT R297:76@-77P (U52)]
stuk land in die schijve aen die hoghe zoeije [GAT R29826Vo-27P (U52)]
stuk land gmot ca. 4 lopensaet ter plaatse genaamd in die &hi&
aan de Hoolen Eijck [GAT R297A8P
(1552~
land groot ca. 4 lopensaet in die W j v e [GAT R2V52P-52P (155211
land groot 3 lopensaet min 2%mede ter plaatse genaamd die Schijve aan de Rijtsche Kerckwrxh [GAT
R297:6OpdlP (1552)l
huis, hof, schuur en erfenis groot ca.2%lopensaet ter plaatse genaamd aan die Schijve aan de gemeijne
kerkweg en een stuk land groot 19 lopensaet tusschen een gemeijne kerckweeh van de Rijt een einde en
een gemeijn akkemeggetjG en een Gmeijne kerekwech van- de Velthoven ander einde [GAT R297:61P61V" (U52N
stuk &d'&ot ca. 2 lopensaet in die Schijve tussen een gebuur akkerweg genaamd de Hoevemche
Kerckweeh een zijde, een gemeijne waterlaet genaamd die Hoogh Zoeije een einde [GAT R297:61vo62ro
( ~ 5 2 ~
drie stukken of percelen van erven gelegen ter plaatse genaamd die Velthoven en in die Schijve aldaar,
het eerste stuk in wide liggende gelegen in die Velthoven vuors., het andere stuk erf in land liggende in
die Schijve,het derde stuk erf in heide en weide Iiggende in die Schijve [GAT R297:66P (U52)]
stuk land in die Schijve [GAT R297:7"-78f (USZ)]
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land groot ea. 1%lopensaet en 10%roeden ter plaatse genaamd die schijve een gemeijn ackerwecb
genaamd de Hoevensche Kerckwech ander einde [GAT R2m81v” (1552)l
stukje land groot ca. 11 roeden en 3 wet ter plaatse genaamd aan die Rijt in die Schijve [GAT
R297:W (3552)]
stuk land groot ca. 3 lopensaet min 3 roeden gelegen ter plaatse genaamd in die Schijve omtrent den
Bedbuer tussen een gemeijne kerckwech een einde [GAT R297S7P (3552)
stuk land ter plaatse genaamd in die Schijve aan de Rijtsche Kerckwech [GAT R297:92@-93P(1552)]
stuk land in die Schijve aan den Dorenboem aldaar aan de Velthovensche kerckwech [GAT R297:92@93P (1552)]
land groot ca. 3 lopensaet min 1vierdevaetsaet in die Schijve aan die Velthovensche Kerckwech en twee
stukken land groot ca. 3 lopensaet en ca. 5 vierdevaetsaet ter plaatse voors. aan die gemeijne Rijtsche
KeXkwech [GAT R298:W-lW (1552)]
in de Schijve de leenhoeve van de Rijdt [GAT R3l3:lVO (#67)]
in de Schijve bij t goet ter Rijt van erfgenamen Dierck Back [GAT R313:18P (35631 .
een stuck Zaaijlands van ses Loopz. over dandre zijde van de straate in de schijve aldaar gelegen [ARA
’s-Gravenhage,Nassau domeinarchief, Inv. Hingman 1357fol. 11
te Tilborch in de Schijve bij dat goet van de Reijdt [GAT R322W’ (157611
een stuck lants II lopenst M royen ende een vierdeel royes ter plaetsche gehe9en inde schijve bijden
dyckacker [GAT R3075W-5W (1591)]
leengoet in de Schijve aen de We* [GAT 8346:llv” (1600)]
leenland van Breda en 1in de Schijve [GAT W 4 6 P Y 4 7 P(l603)J
leengoed van de erfgenamen van Aernt de Borchgceve in de Schijve [GAT R342128rO (1607)l
een stucxke zaylandts genoemd het stucxke een lopensaet achtemeertich royen ende een halff ter
plaetschen geheyten inde schijve den gemeijnen wech dander zijde streckende vande kerckwech [GAT
R342258P (160911
leengoed van Orangen en van Boxtel in de Schijve achter dnijenlant [GAT R34233OP (160911
in de Schijve achter den Ruijterstaeck tusschen Oerle en de Molenwech naar Corvel [GAT R35&3W
(161711
leengoed in de Schijve aen den Cruijmh, K van Breda, H van Boxtel [GAT R351:71v” (162211
Adriaan Cornelis van Hijst ontf: ses bop Lands genaamd den Molenacker, gelege als mor inde Schijf,
oost aan Jan Herman van Hijst en Jan Janssen de Witte, Zuijd aan cornelis ’J30nisse met meer andere,
west aan Adriaan Janssen Somers, nmrd den RG van Tilborg [ARA ’s-Gravenhage, Nassau
domeinarchief, Inv. Hingman 1157fol. 26 (1623)l
Thieleman Jan Beeris ontf: in de naam en tot behoeff van Jan Fpijle Peter Jan Berisz eerst drij Lpz
Lands gelege in de Schijve over de Straate oost aan den gemenen ackerwegh, Zuijd aan de weerhelft,
west aan Jan Herman van Hijst, noord aan Adriaan Coinelis Kijsers. &de no@ twee Loopz: onder
Land en wijde gelegen als voor, ooet aan Adriaan Jan Somers, Zuijd aan Adriaan cornelis van Hijst,
West aan de wederhelft, noord aan de gemeene straate [ARA ’s-Gravenhage, Nassau domeinarchief, Inv.
Hingman 1157 fol. 41 (162311
leen van Boxtel en Breda in de Schijve [GAT R353:3hp (162811
leengoed in de Schijve op de Locht [GAT R357:lOOr“ (163811
een parceel saeijlants vier lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, nochtam MX) groot ende cleijn als
t’selve metten maeten bevonden sal mrden, gelegen binnen de prochien van Tiiborg ter plaetse genaemt
de Schijve, ontrent de Corvelsen molen aldaer tusschen erffenisse Geraert van Osch, de Erffgen:muter
erffenisse adriaen somers aen d’ander
jan Goijaert Crillaerts aen d’een sijde oostwaerts, ende -hen
sijde westwaerts, streckende metten eenen eijnde aende erve anthonis aert peter Thielemans metten
ackerweg, en& metten anderen eijnde aenden lijckweg aldaer [GAT R3621W (166211
een parcheel saeijlants geheel ses lopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de pmhie
van Tilborgh, ter plaetse genaemt inde Schijve [GAT R371:35f‘-37v (167O)J
drije lop.lants inde sehijve [GAT Rvaria 144 (1692)]
akkerland de Avont Braken in de Schijff aen de Berckdijck [GAT R469:1601.0,1619 (1708)]
de helft in een parceel ackerlant groot int geheel ses Lm ter plaetse inde Schijff, aldaer oost de gemeene
straet, west en nmrt eenen waterloop [GAT R525:108f‘ (173111
drij Loopz zaaijlands gelege te Tilburg in de Schijve aan den N i e m n weg aldaar [ARA ’s-Gravenhage,
Nassau domeinarchief, Inv. Hingman 1357fol. 37 (1731)]
akkerland aan de Schijf bij de Soeij [GAT, Rechterlijk Archief, R97,ongefol., blz. 89 (173611
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een parceel ackerlant groot vijff Lm ter plaetse in de Schijff oost eenen gemeenen wegh, west en nwrt
eenen waterloop [GAT R526976vo (1736)l
Een parceel ackerlant groot MOT Loopensaten ofte c", gelegen onder Tilborg ter plaatse inde Schijff
[GAT R4757f -8f(1740)]
parceel ackerlant groot vijff lopensaten in de Schijff, oost de gemene straet, nwrt en west de waterlaet
[GAT R529:lOP (1791
ackerlant p o t twee en een half Lm ofte &' gelegen onder Tilborg ter plaatse de Scheijf mort den
ackemgt, zijnde leen en leenmerig aan den Heer en Bamn van Breda [GAT R4'79A08m-11P(1764)]
een perceel ackerland groot vier Lopensaaten in de Schijff aldaar ooet de quesels de Jong [GAT
R48klP-W' (1774)]
een perceel ackerland groot twee Lopemaaten in de Schijff ontrent de Soe aldaar [GAT R481:1V"-SP
(177411
een perceel ackerland groot twee en een quartier Lopens in de schijff ter plaatse de Vlas straat [GAT
R48klP-SP (1774)l
ackerland pot twee en een half Lopens in de Schijff aan de Werfft aldaar [GAT R481:lP-SV" (1774)]
door het spoor of akkerweg dat van de ronde schouw loopt door de Schyf tot aanpet Hagelkcuii aan
den steenen Paal aldaar piendklampen, Schijf 2 (1778)'J
een parceel ackerland groot vier en een halff Loopensaten ter plaatse den Berkdijk, aldaar in de Schijff,
ooet den H Geest Armen alhier [GAT R510? (179011
een parceel zoo ackerland als weide pot zes loopensaten en wrtig roeden genaamd de lange Moren
gelegen als Mor ter plaatse de schrijff, omtrent de b g t , zuid de gemeene we@ en west de conventuale
van Tongerlo [GAT R490:36f (179211
een parceel ackerland groot vier loopensaten ofte daar omtrent ter plaatse de veldhoven, aldaar in de
Schijff aan de Werft, oost de waterlaat, west een mistwegt [GAT R490:36rO (179211
een parceel ackerland groot twee Lopensaten ter plaetse de Schijff aldaar bij den Ejk [GAT R490:39f

(179211

een parceel ackerland, gcoot drie loopn gelegen in de Schijff, aan den Tiendpaal [GAT R492:21P-22P
(1797)l
een parceel ackerland groot 1%lop" ofte daammtrent geleegen in de schijff ter plaatze de K r u i i g
[GAT R49397rO (180l)l

een parceel a c k e h d groot 333 lop" geleegen in de Schijff ter plaatze de Werff [GAT R493:97f (180111
item een parceel akkerland groot 1%lopt geleegen in de Schijff ter plaatze den Tiendpaal [GAT
R49397f-97P(1801)]

een pareeel akkerland groot vijff lopensen of &a in de Scheijff, zuid een akker- of mktweg en noord de
Heer van Hogendorp [GAT R494:29f (180511
een parceel akkerland groot twee en een half lopensen ter plaatze in de Scheijf aldaar mid en west een
karwegt [GAT R494:SW (1806)]
Item een parceel akkerland groot twee en een ham lop" of &a gelegen alhier in de Sehijff, belend ooat
den melkpad [GAT R494:1w,104P (1808)]

Evenals uit de Lovenacker I475I diende ook uit de Schijve een karrevracht uit de oude
tiend aan de pastoor van Tilburg te worden betaalk
- Pastor habet duos currus decime antique, unum inde h n a c k e r , altenun in de Schijve [AAT bundel
Tilburg 111,no. 327, blz. 136 (162111

Mogelijk gaat het hier om dezelfde tiend die de pastoor kreeg uit de SchijE
Investitus in Tiborch habet unum modium siliginis a Capitulo in k k quando predicti Domini
percipiunt decimam in de Schijve [AAT bundel Tilburg I, no. 3 (lS02)]
kta sunt bona et emolumenta et terrae Investiti de Tiiborch.. Item habet decimam dictam den
Corvelacker cum die Scijve et (videlicet) die Wjve XMI modios siliginis [AAT bundel Tiburg I, no.
6311
Nota Canonici Becani tenetur altematis annis solvere Curato in Tilborch 1 modium diginis, scilicet
qu(and0) colligunt decimas in loco dicto de Schijve [AAT bundel Tilburg I, no. 3 (lS54)]
Capitulum Bekense tenetur alternatk annis ex decima quam habet sub Tilborch, qu(and0) scilicet
decimatores illonun colligunt decimam in de Schijve tunc solvent pastori unum modium siliginis [AAT
bundel Tilburg I, no. 3 (156511

In de We eeuw blijkt dit grote centrale akkergebied perifere akkers te zijn kwijtgeraakt
aan de aangrenzende herdgangen, die dan benoernd zijn naar de betreffende
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herdgangen, zoals De Korvelsche Schijf en de Niacwlandsche SchijJ maar ook de
Veldhovense Schifl, die echter al eerder als zodanig wordt vermeld.
Deze laatste is een (groot) akkergebied dat onderdeel uitmaakte van de oorspronkelijke
Schijve I610 1, en zich uitstrekte vanaf de huidige Gasthujsring in het westen tot aan de
Koestraat in het oosten, hetgeen impliceert dat ook de Besterd hiertoe behoorde. De
noordgrens van dit deel van de Schijf werd gevormd door de huidige Veldhovenring en
de Molenstraat. In het zuiden vormde de Hoeve aen den Hovel 1341I, die tot 1611
eigendom was van het Convent van Tongerlo, de begenzing. In de &en van de 16e
eeuw wordt ook dit gebied met de naam Schijve aangeduid, gewoonlijk omschreven als
aan die Velthoven in die Schijve, hetgeen makkelijk tot verwarring met die Schijve 16101
aanleiding kan geven.
Het bewijs voor het bestaan van deze tweede Schijve - of dient men te spreken van Ben
schijf blijkt onder meer expliuet uit de volgende akte van 14 oktober ?550:
Anthonis mon van wijlen Wouter 117tonis Dierck-s als man van Jenneke dochter van wijlen
Peter Gherit Eelkens he& wettelijk en erfelijk verkocht en ove?gegeven am Denijs won
van wijlen Zebrecht Denijs, met &aan en vertijen, een stukje erf hem toebehorende in alle
grootte w& het gelegen is en van de andere erven van Anthonis voors. afgepaald is,
gelegen in de parochie van Tilburg ter plaafse genaumd die Velthoven in die Molenstraet
ddim tussen e#enis van Gherit van Aesvoert een zijde, erfenis van Anthonis verkoper
ander zijde, etfenis van Henrick van Roije een einde, die voors. Moelensbuet m&r einde.
Hij he& geloofd te wmn, behalve dat Denijs koper voors. daanrit moet betden 12%
penning nieuwe grondcijns aan de Heer van Tilburg op Sint Stevensdag. Ook moet hij 'sHeren schouwen van de Schijve onderhouden naur ou& gewoonte.
Anthonis voors. heeft verder gebofd dit vedwpen, oveqpen, opdmgen, &am en vertijen
ahjd vast en stendig etc. en alle andere hvmmer en calangie h o p komende allemaal af
te &en.[GAT R 2 9 6 2 W - m
De Molenstraet 15021 is de huidige Molenstraat. Over het algemeen geldt dat wanneer
gesproken wordt over de verpfichting om 'S-Heren schouwen van iets te onderhouden,
dat het betreffende stuk land waarop deze v e r p l i q rust, en dus op de eigenaar
ervan, direct aan de betreffende waterloop of in het betreffende akkereomplex gelegen
was. Wanneer derhalve gesproken wordt van %-Heren schouwen van de Schijve m.b.t.
een stuk land aan de Molenstraat in de Veldhoven, dan kan het niet anders dan dat
hier sprake is van de Veldhovense Schijf.
In de kadastrale leggers van 1832 wordt het gebied juist ten noorden van de
Velthovensche MoeZen (oost van de Hoefstraat) aangeduid als Veldhovensche Schifl. Het
is zeer aannemelijk dat beide 'Schijved oorspronkefijk BBn geheel hebben gevormd,
waarbij de VeZthoven 16731 een centrad punt vormde. Al vroeg moet echter een
splitsing hebben plaatsgevondea

-

- land de Molenhoeck in die Schijve [GAT Rzso:43@ (153211
- land in die Schijve [GAT R282:3+'-4P (153S);R283:22f (1536);R286:6@-7r" (1539);R2€%54f
(1541);R290:lW (1543);R292:45P (1545);R2942' ( 1 5 4 ~ ; R 2 9 ~ ~ ~ - 2 1 @ ~ 1 @ - 2 ~ ~ ~ - ~ P ~ P - 2 ~
(154911
- stuk land groot ca. 3 lopenmet, % vaetsaet en 1%mede ter plaatse genaamd aan die Velthoven in die
Schijve [GAT R
2
9
6
.
w
(ISSO)]
- stuk land aan die Velthoven in die Schijve [GAT R296:31@-32f (l550)]
- stuk land groot ca. 4 lopemet ter plaatse genaamd aan die Velthwen in die Schijve aldaar met alzulke
weg en recht van wegen als het MMS.stuk land heeft en ten eeuwige dage zal behouden over de andere
erven van Adriaen verkoper ~ 0 1 s
en. over de e m n van Jan vanden Hoevel naar de gemeijn straat van
de Velthoven toe [GAT R2%77f (155l)l
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-

...

ter plaatse genaamd die Velthmn en in die Schijve, het eerste stuk erf in weide gelegen aan die
Velthmn, het andere stuk erf in land in die Schijve Mornoemd [GAT R297:Xf' (IsSl)]

In 1832 bestond dit deel van de Schijf uit de Hwervelden, de Besterd 1301 en de
VeldhovenscheHoek.
611. SCHIPLW
(Zie: Die Scipvliet I616I.)
612. SCHIPPERS HOF

Oisterwijks schepenprotocok

- beempt Scippaertshof optie Aa [OP Rl4514f (1426)l
- beempt aen een stede geheyten scyppershof aen die Aa [OP Rl475r" (1430)l
- erfenis scippershof me beempt me weyde aen die gemeyn gebuerstraet [OP Rl47:13f' (1430)]
- beempt scyppershof [OP R l 5 Z w (144011
- een b w h scyppershof [OP RlS6:3f (144611
- den scippershof ende dat reijtbldt [OP Rl5&3P (1446)]
- erf scippershof ter stede geheyten die broeeside [OP Rl572P (1449)]
- beempt scippershof aen den stroem [OP RltL227f (1476)]
- ad locum dictum scippershof bij die leije ende die SWartrijtte [OP =4f(1497)]
- beempt Scippershoff aen die Aa [OP R213.4~'' (Is@)]
- beempt !Xppershof aen die btoeclrzijde [OP D . 5 f (U19)]
- bemdt SeJlpPershof aen die leeghsijde [OP R237:? (1532)]
- beempt scippershof aen die legbsijde [OP R24548P (Wl)]

Tilburgs schepenprotocok

- beemd scippershoff [GAT R262:17f' (Islo)]
- beemd in Lwen aan die Broecksiide aan die Leije [GAT R294:36P (154711

Schipper is een oudere vorm van scheper (met verdubbeling van -pp- onder invhed van
het onverbogen schip), hetgeen zelf een dialectkche vorm is van schaup (md scaep,
onfrank. scup)? Hof betekent in het algemeen 'omheinde ruimte'. Dit toponiem kan dan
gelezen worden ds 'omheinde nrimte waar de schapen (door de scheper) werden
ondergebracht'. Indien het eerste naamsdeel terug mu gaan op oorspronkelijk schipper
(md scip, scep, 'vaartuig' < germ. *skipu, een nultrap van de idg. wt. *skeib, een
dentaalafleiding van de wt. *ski), mdat de betekenis is: hof van de schipper. In dit
laatste geval mu dit h e n betekenen dat de Le@ 1460I, toen de naam ontstond, nog
bevaarbaar was, tenminste tot de voormalige watermolen bij @den (zie: Calenwiel
lSSl), waarbij we dan moeten denken aan kleine platbodemvaartuigen. Uit het artikel
van Aarts over 'Ter Borch' blijkt dat in ieder geval Oisterwijk met platbodems te
bereiken was:' Of de Leij verder stroomopwaarts nog bevaarbaar was, is niet bekend,
al zijn er aanwijzigingen dat de Leij tot Tilburg bevaarbaar is geweest.
Dit toponiem lag gezien de vermelding uit 1497 nabij de samenvloeiing van de Zwmtnjt
17401 met de Ldje.

9 Het wood schaap komt enkel voor in het Westgermaans, dwz. het heeft geen verwanten in andere
Germaanse of zelfS Indo-europese talen, wat kan Wijzen op een zogenaamd substraatwoord, mogelijk
afkomstig uit de zga 'Nordwestblock'.
10 Aarts, B., Ter Borch, faktor in de middeleeuwse geschiedenis der Tilburgen", in:De Lindeboom, uitgave
van de archiefdienst van de Gemeente Tiiburg, dL V, 1981,blz. 46-69.
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613. SCHIPVLIES
(Ze: Die Scipliet I616 I .)
614. SCHOET, DIE
[Spreek uit: die Schoot]
Schoot gaat terug op skuutum (datief mv. bij skauta- (m), ‘een beboste hoek zandgrond
uitspringend in een moeras of drassig land’ (zie TW 901).
- een erf genaamd die Scoet in die h g h e Schoeten aan de gemeijnt [GAT R28OSV’ (lS32)]11
- erf genaamd de Schoet bij Lievegoer tussen de gemeijnt en die Leije [GAT R2&Q:Sf(lS37)]

De naam Schoot komt al vroeg VOM:

-

-

-

weyde die schoet aen lpegoer [OP Rl43:19@ (141911
weyde die schoet lijevegoer [OP Rl44:37f (142211
in den SMet aen Lievegoe~[OP Rl4514@ (1426)l
beempt die schoet by Ryel neven gemeynt van tilborch neve eff dat Meerlant IOP Rl%:loV“ (142911
hereditas die Schoet in L p e p [OPRl&Bf (1429)J
weyde den schoet bij Rye1 [OP Rl4628f (142911
beempt die Schoet in Lievegoer [OP Rl47:3lf (1430)]
weydevelt die schoet [OP Rl4932r” (143511
heydevelt die schoet bij Ryel [OP Rl49:3hp (1435)J
beemp die Schoet omtrent Lyevegoer [OP Rl5214P (lW)]
weydwet die schoet aen Lyevegoer [OP Rl533OP (1443)]
beemp die schoet bij lievegoer, moer, heyde, weyde die leghe schoet [OP Rl5&4f (1450)]
in den schoet aen lyvegoer by dat broeck Jam achter dat Loe [OP Ru)1:34f (149611

De Schoot was een erf (grondstuk) gelegen in Die Schooten 16151.
615. SCHOOTEN, DIE
Voor een verklaring van de naam ‘Schoot’ zie: 1445 I en 1614 1.

- beemd en heide in die Schooten aan de gemeijnt [GAT R2M49@-SW (1537)J
- heide en weide in die Schooten aan de gemeijnt [GAT R2W46f47f (154711
- heiveld in die Schooten [GAT R295:59p-6op (W9)]
- beemd,”weide en heide in die Schooten bij Lievegoer tussen de gemeijnt en Leije [GAT R2%W
(US111
- rtem noch een vuijtgesteecken velt vijf loopemeten ter plaetse genaempt de Schooten [GAT R365:156

-

ci6sni

de heift in een parceel heijbodem groot int geheel vier L’” gelegen inde Schooten, aldaer oast de
gemeijnte, west de Leij [GAT R525108f (173l)l
- Item een heijbodemke groot een L’ ter plaetse in de Schooten, oost de vraente, west de Leij [GAT
R526:176@ (1736)J

Ook dit toponiem wordt reeds in de Oisterwijkse protocollen vermeld als:

- weyde, heyde in die Schoeten bij Rijel [OP Rl522lf (lW)]

Voor de ligging zie: Die Hoghe Schoeten I363I.

616. SCWVLIET, DIE
(OokSchiplies, Schipvlies)
Scipliet kan ontstaan zijn uit Scive lee
Scivlee
Sciplee
Sciplies, waaruit dan
vervolgens Schipvlies en Schipvliet ontstonden. Scivelee is dan opgebouwd uit scive +
lede, d.w.z. vergraven waterloop in de Schijf, een veronderstelling waarop ook een
vermelding in het Oisterwijks schepenprotocol lijkt te wijzex

- -

- in die scijve van tilborch land die seiplee [OP Rl47:w (1430)]

11 N.B. ’keghe’ heeft hier de betekenisvan ‘lag’; zie ook: Die Leeghe Schoeten 1445I.
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Laten we aannemen dat de herkomst van het eerste naamsdeel gezocht dient te worden
in scive. Het is het tweede naamsdeel dat dan problemen oplevert. Indien we uitgaan
betekenis is ‘rand, zoom’, dan
van de vorm lies, een woord waarvan een oude (4)
muden wij dit toponiem kunnen duiden als: de rand van de Schijf.
Er bestaat echter nog een derde mogelijkheid. Indien d e p in de spelling authentiek is,
dan kan het woord teruggaan op mnl. sceppen, ’maken, inrichten, verordenen’, c wt.
*skep, waarbij men dient te denken aan de overdracht van vlechtwerk, omheining tot de
omheinde dingvergadering, waar werkzaamheden als inrichten/verordenen
plaatshadden. Het tweede naamsdeel kan, zoak we gezien hebben, wijmn op een verof gegraven waterloop. Bekijken we nu de ligging van dit topodem, aan de Bedbuer
I16 1,dan m u deze verklaring we1 eens juist kunnen zijn. Het is ook nog mogelijk dat,
indien het tweede naamsdeel inderdaad lies is, de betekenis van het toponiem ‘de rand
van de dingplaats’ is.

- stuck landts ter steden gheheyten die Scipvliet [GAT R26O:u)ro (U08)]
- scipvliet [GAT R261.2Of (lS09)l
- lopemet landts gheheyten die Scipvliet ghelegen aldaer aen Wdemsdijck [GAT R263:16f (U12)]
- land ter stede geheyten die Schijve en& is geheijten die Sciplies [GAT R268:W (U18)]
- land genaamd die Scipvliet in die Schijve [GAT R279:3lf-31V”,3lV”-3p (U31)]
- land genaamd de scipvliet [GAT R27933f-3hP (l531)]
- land die Scipvliet in die Schijve [GAT R280:43f (U32)]
- land de Schiplies aan de Bedbuer [GAT R 2 Q 6 5 ~(U32)]
~
- de Schipliess aan de Bedbuer [GAT R2Q76f (U32)]
- de Schipviiesin die Schijve [GAT R293A3P-14P714f-lSf (W)]
- drie stukken land ter plaatse genaamd in die Schijve, het ene genaamd de Grote Acker, het andere
genaamd Martens Acker en het derde genaamd dat Schipvlies en nog uit een stuk land genaamd de
Gulden Bodem [GAT R296:38f-W (USO)]
- stuk land genaamd die SChipvlies ter plaatse genaamd die %hi@
[GAT R29k43P (USI)]

617. SEVEN PLAl”EN,

DIE

- land in de Velthoven naast de Seven Plateanen [GAT R283:43v”(lS36)]

De ‘Seven Plateanen’ waren de Zeven Gemmenen, gekozen uit de gemeenschap, die
verantwoordelijk waren voor het beheer over de ‘gemene’ (= gemeenschappelijke)
gronden (‘gemeijnt’). Zie hiertoe akte AAT-II-10 van 1329 over de verkoop van de
gemeijnt door de hertog van Brabant aan de Tiiurgers, waarin de bepaling wordt
gemaakt dat de gemeenschap zeven personen moest zetten voor het beheer ervan.=
Deze zeven personen dienen niet te worden verward met de zeven schepenen. In 769
herzag Karel de Grote het lokale systeern der rechtspraak; hij stelde v&r 780 het
instituut van de schepenen (scabini) in, voor het eerst genoemd in de CupituZure
missorurn specidia, die de oudere Frankische (en Merovingische) ‘rachimburgii’
(strafiechters) vervingen.w Hun functie was die van assessor. Zij begeleidden

12 ‘Daerenboven vmgunnsl wtj de voorschr. ome luij&n van W-orch
enrle Goirk dat sijklen door
humelven mogen kiesen seven munnen, helcke SURen sich vertonen bequuem te sijn, naer welcke
ordiiMntie sij de vomch. getneijnte ojt nddemiwe eewehjck moeten gebmjicken (...)‘I (AAT-II-10)
13 E!ckhardt7 WA,’Die Capitulare missorurn specialia my,
in: Deutsches Arehiv fir die Erforschung des
Mittelalters, 14 (1956), blz. 495-516. Het woord ruchhbwgk bestaat uit een eerste lid ‘rachim7 > mal.
w r h 7 onfrank. w r h , ohd. rrihha > nhd. rache, een verbaalabstract bij wreken. Naast vormen met a^
staan andere met i7zoals oe. wrucu (‘stad), got. wr&
(’vemlging’) e idg. wt. %eg (’vijandig
vervolgen’).
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oorspronkelijk de graaf (comes) of de ‘missus dominicus’ (koninklijke gezant) tijdens
diens rechterlijke r~ndgang.~~
Zij spraken recht in de mallus, het gerechtshof,
ondemoegen de in proces l&gende partijen en getuigden ten aanzien van de inhoud
van documenten. De scabini werden door de missus in overleg met de graaf en het volk
gekozen. Zij schijnen te worden gekozen uit de groep (klasse) van de kleine
landeiienaren. In de bronnen worden zij aangeduid als ‘boni homines’ (goede mamen,
in de betekenis van gegoede mannen), ‘boni viri’ en ‘nobiles viri’. De rechtbanken waar
zij verschenen, lagen dicht bij de goederen die zij bezaten. Zeals de grad later een
lokale heer was, m waren de scabini lokale kleiie grondbezitters die zaken b i i e n hun
eigen lokaliteit hoorden en bekrachtigden.’5 Opvallend is het feit dat er zeven
gemorenen waren en zeven schepenen: het getal7 was een magisch getd
Voor hun werk werden de gemorenen betaald uit cijnsen op sommige gronden en met
het gebruik van sommige delen van de gemeijnt, mals waarschijnlijk deze Seven
Plateanen. De naam is afkomstig van platea, ’vlakte’, communis platea betekent dan
‘gemeenschappelijkevlakte = gemeijnt’.
Waar dit stuk heide gelegen heeft, is onduidelijk, maar vermoedelijk in de buurt van de
Hoogh So0 13721, d.w.z. ten zuiden van het huidige Wilhelminapark, in de omgeving
van den Lmzgen Pad, de huidige Oude Langstraat. Op de kadasterkaart van 1832 is nog
een groot onregelmatig gevormd perceel te zien (kadastraal sectie K 7B), dat zeer we1
mogelijk geidentifceerd kan worden met de Seven Plateanen.

618. SINTE QUIRIJNS STOCK
Voor de betekenis van stock, zie: I619 I.
Oisterwijkse schepenprotocollen:

- heijvelt bij sunte quirijnstock [OP R22222@ (1518)l
- aen sinte Crijnstock [OP R2Ek32P (1575);R282:79P (USO)]
- omtrent sinte Quirijnstock [OP R2832.4~’’(lS82)]

Tilburgse schepenprotocollen:

- huis in de Heijdsijde bij Sinte Quirijns Stock aan de gemeijnt [GATR27958P,SW (1531);R281:24P,l1~
blad 3Of‘ (1533)]
- land in die Heijdsijde bij Sinte Quirijns Stock [GATR291:13P (l544)]
- huis en grond van 22 lopensaet aan die Heijdsijde bij S i t e Quirijns Stock aan de gemeijn straet [GAT

R292:2W-28P(154511

- Jan peeter Stevens,d’lopensaet vande worhmft off Venne VOOT sijn stede, aen Ste Quirijns stock [GAT,
Van V i i e t 741 fol. 1W (1601)J

Oorspronkelijk was Quirinus de oorlogsgod van de Sabijnen, een Italisch volk verwant
aan de Latijnen (Romeinen), maar de naam werd ook als PN gebruikt 0.m. van een

14 De twee belangrijkste typen functionarksen die de koning vertegemoodigden en diens autoriteit in het
Frankisehe rijk vemterkten, waren de graaf en de missus dominicus. Het hele koninkrijk was verdeeld in
graafschappen of toe. Dit waren aanpassingen van de oudere (Romeinse) ondemrdelingen in pugi
..
en crvrtates en omvatten meestal de civitas en het omliggende gebied. In de loop van de 8e eeuw wed
het graafschap een geografkhe term. Een beambte wed benoemd om het graafkchap te besturew de
coma of graaf. Ooqmnkelijk wed een graaf benoemd en uitgestuurd om een dergelijke regio te
besturen, maar geleidelijk aan ontstond de gecpponte om de lokale magnaat tot graaf te benoemen. Pas
aan het eind van de 9e of de 1Oe eeuw wed de functie van graaf erfelijk.
15 Btey, FN.,The scabini and the local courts’,in: Sc
’uZum,
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no. 26 (1951),blz. 119-129.

aantal heiligen. Over de heilige Quirinus, of Sinte Krijn mals hij hier werd genoemd, is
niet veel bekend.
Naar het schijnt mu de heilige Quirinus van Neuss een Romeins tribuun geweest zijn,
die omstreeks 130 n.Chr. de marteldood stierf onder k e i i r Hadrianus. Hij werd
vereerd als beschermer tegen de pokken, zweren en verschillende keelziekten. Johannes
Goropius Becanus verklaarde de naam Quitinus als volgt: ‘Quirijn = werin, d.w.z. ‘bij
die (ziekten) afweert’. Andere W i n met deze naam waren: Quirinus, bisschop van
Sissek in Joegoslavi5, en Quirinus van Malmkdy.
De naam kwam in o m streken in de l5e eeuw op, vermoedelijk ten gevolge van de
verbreiding van zijn verering. Dit geeft mogelijk aan dat dit toponiem niet veel ouder
kan zijn.
Deze ‘Stock’ stond waarschijdijk aan het begin van de huidige Quhfjnstokstraat.
Latere vermeldingen, waarbij de aanduiding ‘sint, verdwenen is, zijn nos- Quiryn stok pjnen (1760)]
- daar het spoor van de Quirynsstok in komt Fiendklampen, Heikant 5 (lm)]
- noordwaards door de straat de Q u i i t o k tot wederom in de Houtse straat pien-n,
Heikant 5
(1slI
- door het spoor en pad dat door den akker loopt en uitkomt in de Quirynsstok piendklampn, Heikant 6

(177811
door het spoor tot in de Quiryns stok Viendklampen, Heikant 7 (lm)]
- een parceel schaarbosch gelegen inden Quirijnestok [GAT R4949f-12vo (W)]
- een quart of daaromtrent lopense sdmwbos hzijnde een wak/ gelegen inden Quirijnstok ter plaatse inde
StVal~0.eddaar [GAT R 4 W W - W (ISOS)]

-

Op de kadasterkaart van 1832 worden met de benaming Quirijnstok twee gebieden
aangeduid, waarvan het ene gelegen is tussen De Zwaluwsche straat en een waterloop
(Benedenste Brug) en het andere tussen De Quirijn Stohche straat en een andere
waterloop (Middelste Brug). Zijnen (1760) gebruikt de naam om er het gebied direct ten
noorden van de Quirijnstokstraat mee aan te duiden; het tweede gebied op de
kadasterkaart van 1832.
619. SINTER CLAEUS STOCK, DIE
Smdders gaat in Actum Tjlliburgk16uitgebreid in op de betekenis van het woord stock.
Letterlijk zegt hij:
Bij de uitgpe van de gemeijnt van Haaren door hertog Jan Il in 1309 wordt de
Sinterklaasstok in Helvoirt als begenzing aldus omschreven: %uncus in quo conslitit
imago beati Nicolai’. (de paal of boomstam waarop/waarin het St. Nicolaasbeeld staat).
Bij zulk een beeld op een paal of aan een boom zal ook we1 een offerblok geweest zijn,
vooral bij een stok van Sinterklaas, de patroon der liefdadigheid. Misschien was het
offerblok in of aan de paal.
In het Bossche schepenprotocol van het jaar 1388 staat: gclsofiliacium dictum Senter
Clms Stoc. Het Griekse woord gmphyliacium betekent oorsprodcelijk ‘schatbewaarplaats, of ‘schatkamer‘, maar in het middeleem Latijn betekent het ‘plaats waar de
giften voor de armen verzameld worden’.
Beide termen, truncus en gazofiliacium, duiden dus op een dubbele betekenis van stock.
De betekenis van offerblok lijkt mi. een betekenisverschuiving of metonomasia.
In de Tilburgse akten wordt ook de term ‘scatkelder’ als synoniem gebruikt.

16 Acturn lWbu&r, jrg. 4 (1973), no. 1, blz. 31.
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In akten uit Den Bosch, nL R118l, fol 323r" en Rl805, fol 42V"", worden ook bij de
Sinter Claeus Stock in Tilburg de woorden gazophilacium en buneus genoemd. Sinter
Claeus Stock was dus naar het schijnt een beeld van Sint Nicolaas op of tegen een pad
of boom, met daarbij een plaats waar giften voor de armen verzameld werden, de
'scatkelder' in [GAT ~28~22P
(W)].
Deze 'truncus' was kennelijk een eik, gezien de
benaming Heijlige Eijckstraet 12861, die van bet Eselven l188l naar de huidige
Radiostraat liep.
De heilige Nicolaas is een van de populairste heiligen van het Christendom, gevierd in
moom gebruik en folklore en ontelbare malen uitgebeeld in schilderijen en
beeldhouwwerken. Do& al wat met enige zekerheid over zijn persodjke geschiedenis
gezegd kan worden, is dat hi. in de 4e eeuw bisschop van Myra in Lycia (in
zuidwestelijk Klein-AziZ) was. Daarnaast zijn de legenden rond zijn persoon uitgebreid
en er bestaat geen twijfel over de ouderdom van zijn cultus. Het belaqyijkste deel van
deze legenden, voor het eerst vastgelegd in een fietieve biografie door Methodius (t
847),is het verhaal van de drie meisjes die hij redde van de prostithtie, doordat hij 's
na&
drie zakken met goud als huwelijksgift door hun raam wierp. Pogingen om hem
tot een van de kerkvaders te maken, die voorheen gevangen had gezeten gedurende de
vervolghgen onder keizer Diodetianus en aanwezig m u zijn geweest bij bet Concilie
van Nicea (329, kunnen door gebrek aan bewijs niet hard worden gemaakt. St.
Nicolaas was de patroonheilige van de kinderen.
Volgens Knippenberp werd door het plaatsen van heiligenbeelden en kruisbeelden in
of tegen vanouds vereerde h e i i e bomen, met name de eik, de tot in de late middeleeuwen nog immer voortlevende 'bomenverering' door de Kerk gesacraliseerd.
De Sinter Claeus Stock moet gelegen hebben of aan de huidige Bisschop Zwijsenstraat,
ten noorden van een huis dat op de hoek met de huidige Varkensmarkt stond, of aan
de overzijde van de Bisschop Zwijsenstraat, meer precies aan de noor&.de van de
huidige Primus van Gilsstraat, wat gelijk staat met: aan de zuidzijde van het Kerckven
14161. Deze laatste lokalisering is de meest waarschijnlijke, te meer daar later op
ongeveer dezelfde plaats de eerste sehuurkerk van Tilburg gebouwd mu worden, wat
lijkt te wijzen op oud kerkelijk bezit.
- huis en grad bij een scatkelder genaamd gemeijnlijke Sinter Claeus Stock tussen de Kerckstraet en
leengoed van Aert van Loet en tussen dat leengoed en een straat [GAT R287:22p (WO)]

Dat dit heiligdom al oud is, blijkt ten overvloede uit de Oisterwijkse protocollen:
- in Oerle aan Senter Claeus Stock [OP Rl47:36 (1430); Rl48:3? (143311
- in Oerle bij Sinter Claeus Stock [OP RlS326p (1443)l
- in Oerle bij Siter Claeus Stock totter gemeijnt tot aan het Kerckven [OP R l . 5 9 1 ~(145111
- huis bij Senter Claeus Stock [OP Rl60:8 (1452)]
- bij Sunter Uaew Stock, Oerle, neven gemeijnt 't Kerckven [OP Rl9752 (14!Z)]
620. SLOPRWT, DIE
Het mnl. slop heeft verscbillende betekenissen: 'schuilhoek, nauwe doorgang, gat in een
o m h e i i en sluipend'. Mogelijk was de (een) Rijt een openbare waterlaat en op deze

17 Den Bosch Rl181, fol 323, ca 1398/99: "gamphilaciumdictum vemaliter Stocke Sti Nycholai" en Den
Bosch Rl805 (vonnis-boek lS57-1564), fol. 42p. "huis in Tilborch iuxta truncum sancti Nycholai" (een
zijde een straat, een einde gemeijnt den Hovel).
18 Knippenberg, It,'Hagelkruisen,Broodbedelingen, Processies', in:BrabanS Hem, jrg. M (1959, blz. 50.

plaats erg mal en ging ze onder begroeiing s c h d , ofwel stroomde ze ter plaatse erg
traag. Aannemelijker is echter dat we te maken hebben met een ablautende vorm van
slep e germ. *SI@(een vorm bij germ. *sZuipjm, 'glijden7, een in het Salische
(Austrasische) gebied voorkomende vorm) c idg. *@)lei,'glibberig', waarvan ook mnl.
sl@ > nnl. slib is afgeleid De naam kan dan duiden op de modderige of leemhoudende
ondergrond van de waterlaat. Opvdend is dat deze waterlaat pas 'sloprijt' gaat heten
ten oosten van de Hasset 12511. k e n de Hasselt en het kasteel was de bodem
beduidend lager. Bovendien lijkt ook het topo&!m Teetenbmeck 1654 [ hierop te wijzen.
De naam kan ten slotte ook samenhangen met mnl. sl@pe,wat 'kleine gracht' betekent.
- die sloprijt [GAT R278z53P (153011
- weiland dat Buchtken in die Sloprijt [GAT R279.4@-5@ (153111

-

weiland in die Sloprijt [GAT R279:48P# (153111
weiland in die Sloprijt aan een waterlaat [GAT R280:4@ (1532)]
erf van Lambrecht Waem Roelofs over de Sloprijt aldaar [GAT R2-22p-W (W32)]19
weiland genaamd de Sloprijt in die Hasselt aan die Langhstraet [GAT R295:12P-l2P,lW-l3P (lS49)]
akker genaamd die Crompte in die Hasselt in die Langhstraet tussen deze straat en de Sloprijt mom.
[GAT R29513P-lW (lS49)]

De Sloprijt is hier dus de naam van een weiland, doch de naam duidt eerder op een
waterlaat, waar dat weiland aan ligt. k e n de Langhsaaet 1443I en de Creijenvensche
straet 11331 liep een waterlaat, de Sloprijt, later Bovenste Brug geheten?O Verder naar
het noorden, voorbij de Postelsthzet 15641, ter hoogte van de huidige vloeivelden, heet
deze beek thans ZandZeij.21Voor 1835 liep deze waterlaat schijnbaar dood in een ven in
wat nu de vloeivelden ten oosten van de Loonseweg zijn (kaart Verhees 1790); op de
kaart van Hutten (1835) is te zien dat men dit ven een afwaterirg heeft gegeven naar
een ander ven, Kommerven genaamd, vanwaaruit de waterlaat afwatert die de Zandleij
vormt. Wellicht is het deel van de bedding die lag tussen de vennen, door de een of
andere oorzaak verzand, en stroomde het water ondergronds van het ene naar het
andere ven. Een andere mogelijkheid is, dat een deel van de waterloop gedempt is.
Z e ook Die Zoe I736I.

621. SLOT, EET
- huis in die Howen bij het Slot tussen goed van de Heer van Tilburg en
- (lS4sll
t Slot aende Velthoven

de stmat [GAT R2Q8lI"

neven pijlijsemhoeve [OP R26k37f (1557)]

19 Dit erf was gelegen in de Hasselt, op de hoek van twee waterlaten en aan de straat.
20 Bij de aanleg van het Wilhelminakanaal zijn de bavenloop en de middenloopvan de Bovenste Brug van
elkaar gescheiden. De bovenloop stond vanaf dat moment via een bermslmt lang het Wilhelminakanaal
in verbinding met de Stokhasseltse waterloop, die via een pndduiker onder het Wilhelmidmml
doorging. Tot omstreeks 1960 komt de naam Bovenste Brug nog Mor op de plattepnd van Tilburg.
Deze waterloop, die nu m k de naam Zandleij draagt, begint thans een paar honderd meter ten westen
van de Stokhasseltlaan.

21 Topografischekaart 44H (Waalwijk), 1988. In het verleden heeft dj op Tilbuip pndgebied echter m i t
zo geheten; zij krijgt deze naam pas in Udenhout, wanneer zij ten zuiden van de Zandkant lwee andere
Mertjes, die eveneens in Tilburg heffen, in dch heeft verenigd; vanaf dat moment heet zij de Hooge off
Santkij (Oosterhout, W.C.M. van, T@gjam waterschap De Zadbj, 1942-1992, (1992)) blz. 13-15).
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Hiermee wordt het Kasteel op de Hasselt bedoeld, dat op de kadasterkaart van 1832
ook als Kasteel wordt aangedUid?2 Reeds in de Be eem werd deze laatste benarning
gebruikt:
- van daar ten n d e n door 't kmaad einds straatje tot in 't kwaad eind aan den waterloop, van daar,
langs die waterloop, agter het kasteel om,tot daar die loop komt in de Hasseltstraat [Tiendklampen,

Hawen 1 (177811

- Tweeden Klamp, genaamt den Yskelder, beginnende ten w t e n van de Hasseltse Capel, van daar door
de Hasselt tot aan de Waterloop die agter het Kasteel omloopt, daar langst heen tot aan 't kwaad eind
piendklampen, Hoeven 2 (1778)]

Zie ook Vie S t e m Camer 16331.

622. S W L ACKElU3EN, DAT
De betekenis van dit toponiem moge duidelijk Ajn: een smal akkertje.
- land in de Teetenbraeck [GAT R27'9:4v%v" (1531)l

623. SMEIJERMAN, DE
Een meijer is een rentmeester. Men kan de naam van dit toponiem op tweeErlei W;jzen
verklaren:
0 als des meijennans land, m.a.w. bet land van de man (bedoeld is hier een persoon in
dienst- of leenbetrekking staand) van de rentmeester;
man is een benaming voor h e l e g e n ) weiland. Ook is het mogelijk dat we hier te
maken hebben met man in de betekenis van 'poel', overgebleven water van een
overstroming, waarbij betekenisverschuiVing heeft plaatsgevonden naar 'drassige
plaats'. In dat geval betekent het: weiland van de rentmeester.
Deze laatste verklaring is de meest aannemelijke, aangezien we hier duidelijk te maken
hebben met een beemd.
- beempt in enen beempt die smeyerman [OPRlS636p (144611
- Item nog de helft van een bunder beemd, genaamd de Smeijennan, waarvan de ene helft toebehoort aan
Anthonk Denijs [GAT R29559f'-6Ov"J

De naam Smeijemans kwam als familienaam in de l5e eeuw in Tilburg voor.
Bovendien waren versddlende leden van het geslacht Bac(k) rentmeester van de hertog
van Brabant, zoals Arnold Berthout Bac ("A275-ti1349)p en Mathias Bac in 1349 (t
M l358)%.
Waar dew beemd gelegen was, wordt helaas niet aangegeven, maar uit de belendingen
valt op te maken dat dit ergens in Broekhoven geweest moet zijn.
624. SONDERLOCJC, DAT
Een lock is een 'gheloeckt', d.w.z. een omsloten of omheinde 6 t e ; sonder kan
meerdere betekenissen hebben:
0 'buiten, verder weg gelegen'. Sonderlock betekent dan zoveel als verder weg gelegen
omheinde ruimte.

22 Zie ook Stoepker, H., Graven nuar het kasteel vun Tilbwg, Waalre, 1986,passim.

24 Priwkollectie BAC I 104I.
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Son&r kan echter ook afgeleid zijn van germ. sun&, 'water' c idg. *qto, 'druipend'.
In dat geval mu de betekenis ongeveer zjjn: door water omsloten ruimte. D
it laatste
lijkt zeer aannemelijk, aangezien het Sonderlock in het zuiden begrensd werd door
de Lev 1460I en in het oosten door de Zwarfrijt 17401.
Ten slotte rest de mogelijkheid dat het een relict is van het o h . son&¶ c germ.
*sunk, dat zich vanaf de He/% eeuw in het md. ontwikkelde tot acider, onder
invloed van het Ingvaeoons. Het toponiem betekent dax het zuidelijk gelegen
geloekt. Stelt zich de vraag: zuidelijk waarvan? ten opzichte van wat?

- den Sonderlock [GAT R262AOf (1510)l
- b m e n int sonderlock [GAT R278549 (1530)l
- land in het Sonderlock op die Donckerstraet zuidwaarts [GAT R28211xf' (IS3511
- land in t Sonderlock [GAT ~ 4 6 r (153511
" ~
- Meeus Stuxken in t Sonderlockaan de Zwartrijt [GAT Rzs4:27v'-28P (15331
- land in t Sonderlock op die Donckerstraet [GAT R284:Mhp (l537)]
- land in t Sonderlock [GAT R289:W'4r'' (1542)]
- het Hooge Streepke in t Sonderlock [GAT R2898f-9vD (W2)]
- land de Streep in t Sonderlock op die Z d j t [(iAT RzSs:l@-ll? (W2)]
- land in Loven in het Sonderlock [GAT R291:@,24r",24f'-24$ (154411
- akker in t Sonderlockaan de Heerbaen [GAT R292:17r" (WS)]
- akker die Baht in het Sonderlock tussen de Pelgromswech en de Heerbaen [GAT R2m7f-W' (lS46)]
- land de &rck acker in het Sonderlock aan de Heerbaen [GAT R2m8P (1546)l
- land in Loven in het Sonderlock [GAT R293:12f (154611
- land in het Sonderlock [GAT R293:269 (154611
- de Bieshof in het Sonderlock aan de Pelgromswech en de Z d j t [GAT R293S.f' (W)]
- land in Loven in het Sonderlock [GAT R2935lP (1546)]
- stuk land groat ca. 7 vierdevaetsaet ter plaatse genaamd 't Sonderlock IGAT R296:62P (USl)]
- stuk land genaamd de Legen acker, groot ea. 2 lopensaet ter plaatse genaamd in het Sonderlock de
gemeijn gebuurweg genaamd de Pelgromwech ander einde [GAT R2W5W-SP (US211
- ene huijsinge, schuere ende schop metten gronde vandien, en& erffenisse daer aenliggende, ende daer
toe behoorende, ses loopensaten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans so0 groot ende cleijn als d'selve
gelegen is binnen de pmbie van Tilborgh, ter plaetse genaemd Loaven h t Sonderlock, aldaer tussen
erffenisse Jan adriaen henrim aen d'een sijde suijtwaerts, Jan Iaureijs Peijnenborgs west, den gemeijnen
straet oost ende de gemeijne baen noortwaerts [GAT R371:35r"-37v(1670)]

Oude(re) vermeldingen zijn:

- in locum dictum dat sonderlock aen die heerstraet [OP RMk74P (1422)l
- in locum dictum tsonderlock optie donckerstraet [OP Rl452W (1426)]
- land dat sonderlock aen die heerstraet [OP Rlm4P (143311
- land in een stede geheiten dat mnderlock [OP Rl4924f' (143511
- wech aen dat sonderlock neven land den byeshof aen die swartrijt [OP RlS268p (144011
- ter stede geheyten in dat Sonderlock aen die heerstraet [OP W 4 @ (144411
- ter stede geheyten dat Sonderlock aen die heerstraet [OP Rl5526P (144511
- die streep int Sonderlock [OP RlSk3f (144611
- in locum dictum sonderloc [OP Rl6s5v" (1453, vidimus van l377l
- in locum docturn sonderlock [OP Rl&28@ (14531
- in locum dictum dat Sonderlock [OP Rl8326P (1477)l
- ter plaetse geheyten Sonderlock [OP RlW.14f (149111
- den bieshoff ter plaetse geheyten t Sonderlock [OP Ru)5:16v" (UOl)]
- lant int Zonderlock [OP R227AP (1523)]

De hier genoernde Donckerstraet is niet de huidige Lanuersstraat. Hierboven zijn de
mogelijke naamsverklaringen al aangestipt. Er is echter nog een tweetal argumenten die
voor de eerste betekenif spreken. In de eerste plaats is daar het gegeven dat het
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kapittel van Hilvarenbeek de tiende beat van Zonderlok te West-Tilburg.= In 1237 is er
een geschil tussen het kapittel van Hilvarenbeek en de Abdij van Tongerlo met
betrekking tot de goederen van Macharius van Caledonc (Zie: Broechoven 173 1). Het is
mogelijk dat dit geschil betrekking had op het zonderlok. Daarnaast is er het feit dat
nog in 1778 in de opgave van de tiendklampen in Tilburg het Zonderlok als een geheel
zelfstandige h p t i e n d e wordt omschreven:
&%N XLtllMP TlENDE genuamt HET SOWl%RL,Oli;gehoorende voor het geheel m
het Gemeene Lan4 beginnende ten Oosten te p o t Looven, in de Bos-Baan, op het
Bruggetje de Swdaar de Jwkdidie van Tilboq en Enschot schei4 van k,lanip
die scheidinge de Swar&yt, dwan over de Oosternyhche Bamz tot in de Broek-straat Van
daar, ten Zuiden door de Br0ek-sb-W tot a m den steenen Pad d d a van
~ k,ten
Westen, in een zgte lyn, op den steenen Pad m de Oosternyhche Baan, fegen over de
Mortel-sm voorts door die Mortel-stre tot in de BOS-Bmop de K@iss&u@;en van
daar, ten Noorden door die Bos-Baun, tot wederom op het Bruggetje de Swarbytl k
men als hier voor begonnen he@.
Indien deze veronderstelling juist is, dan duidt de naam op ligging buiten (sonder, vgl.
nl. 'afgemnderd') het eigenlijke goed, in casu het Goet Broechmen, dat vermoedelijk
deel uitmaakte van een groter allodiaal goed Hilvarenbeek-Diessen.
Het Sonderlock was later het zuidoostelijke deel van h e n 14741, ruwweg gelegen
tussen de Pelpmwech I551I en de Leij 1460I tot aan de Zwwtdjt I740I ,de gens met
Enschot. De westgrens werd gevormd door de huidige Zonderlokstraat en Koebrugse
weg. Indien met de Donckrstrat ll58l to& de huidige Lanciersstraat wordt bedoeld,
dan vormde deze straat de westgrens van het Sonderlock, wat ons niet aannemelijk
schijnt, aangezien de hier genoemde Donckerstraet ten zuiden van een akker lag en de
Lanciersstraat van noord naar zuid loopt. Aannemelijker is derhalve dat met de
Donckewaet hier de Koebrugseweg alias Veedifck ]6asl is bedoeld, die h e r s in de
richting van de Hodonck 1320I liep.
Op de kadasterkaart van 1832 worden met de naam Het ZonderZok akkers en weilanden
bedoeld tussen de Enschotsebaan, de Mortelsestraat en de Oisterwijksebaan.
Kadastraall832: sectie B 606-684.
625. SONDERCOCJC, HET

-

land genaamd t Sonderlock in Hixpoias ackeren [GAT R28o:los blad 14P,17?-181?
land t Sonderlock in die Lovensche ackeren [GAT R2831W (153611

(l532)J

Deze akker lag in de nabijheid van de Veldhovense molen. De betekenis is ook hier:
een door water omsloten akker.
626. SPIJKER, DE
Het zuidn. spijkr (mnl. spIkr, os. sp2-kan', ohd. spihhd > nhd. Speicher) is afgeleid
van het Latijnse woord spicirium, 'voorraadschuur, graanschuur', een omstreeks de 4e
eeuw in het germaame gebied gevormd woord naar het voorbeeld van gmn&ium,

25 Frenken, A.M., Documenten betrqjkde de Rapittexs van Hilvarenbeek, Sint-Oedenro& en oirschot, 'sHertogenbwh, 1956, blz. 18; Aarts, B., 'Beika lUS', in: Tussen Parad@ en T W M , Nieuwsbrief van
de Heemkundige kring "Ioannes Gompius Becanus" en de Stichting Gwhied- en Oudheidkundig
Museum Hilvarenbeek en Diessen, jrg 9 (1990), no. 28 (nmmber), blz. 9293.
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celliriium, en reeds omstreeks 490 vermeld in de Pactus Legis Salicae, een optekening
van de Frankische gewoontewetten der Salische Franken.% De oudste redactie hiervan
betreft vrijwel uitsluitend de problemen van een overwegend agrarische samenleving.
Het woord spzjlcer zelf gaat terug op een wt. spijk, een lage gevlochten horde, d.w.z. een
plat vlechtwerk van tenen of rijshout, bedoeld om iets af te schutten, met e-afleiding.
- een en tachentich mudden mgge ende drie mudden haveren te betalen op onser liever vromndach
-

-

-

purificatio metter maten vanden spiker opten spiker des wen. eonvents binnen Tiiorch te leveren
[GAT R272AOv” (152311
cijns uit beemd in Dalem op de Spijker te betalen [GAT R279:31V”-~,33f-*.34f,44f,53f
(1531);R281:4@ ( 1 5 3 ) ; 1 ~ ~ 1 ~ pq;
- 2 2 ~~ 2 ~ ( ~6 5 )8 i ~
cijns uit land aan de Hoeven op de Spijker te betalen [GAT R281:UP (l533)]
cijns uit beemd op die Bunten op de Spijker te betalen [GAT R281:14f (l533);R2835J”
(1536);R290:1w (W3)j
cijns uit een huis aen die Commerstraet op die Spijcker te betalen [GAT R283:54@ (l536)Iverpachting van de Hoeve opten Spijker aan Laureijs Jan Bertouts [GAT RzsS:hp-3f,l5@-16r“ (l541)l
cijns uit de Bercken Hoernick op de Spijker te betalen [GAT R28952P (154211
land en weide in de Hoeve bij de Spijker [GAT R290:5P-5? (W3)]
cijns uit hoeve in het Zandt op de Spijker te betalen [GAT R290:11@-12f (W3)]
verpachting van de Nieuwe tiend gmot 124 mud mgge en 5 mud haver op de Spijker te betalen [GAT
R290:5OvO-51P (l543)]
erfcijns uit goederen in Oerle op de Spijker te betalen [GAT R292:38&39ro (l545)]
cijns uit beemd in Achtermal op de Spijker te betalen [GAT R2%5w-54f(WS)]
verpachting van een hoeve de persoon toebehorende waarvoor 0.a. betaald moet worden jaarlijks 10 mud
en 8 lopen mgge op de Spijker [GAT R 2 Q 8 8 f - 8 ~(WS)]
cijns uit huis en land aan de Hoeven te betalen op de Spijker [GAT R2%4%f‘43r“
(154711
cijns uit huis en gmnd in de Rijt aan de Abt van Tongerlo op de Spijker te betalen [GAT R2952W-3oP

054911

Met de Spijker wordt de Tiendschuur van de Hoeve van Tongerlo:
- op ’s Convent van Tongerloo spycker tot Tilborch [AAT CULT. 83 fol. 95 (oud no. A.VI.24)(Wl)]
aan de huidige Reitse Hoevenstraat bedoeld. Zoals we hierboven reeds hebben
aangeduid, is de naam ‘spijker’ afgeleid van lat. spcm’um. Vermoedelijk dient de
oorsprong van de Tongerlose Hoef gezocht te worden in de begintijd van de door de .
abdij van Tongerlo in Tiiurg verkregen tiendrechten, d.w.z. kort na 1232, toen hertog
Hendrik I van Brabant zijn deel (deciman nostrum) van de Oude Tiend (decimae
antiquae) van West-Tilburg overdroeg aau de abdij, in 1242 gevolgd door ridder
Giselbert III van Tilburg, die als leenman van de hertog afstand deed van het derde
deel van de novale tienden (decimae novae) in West-Tilburg. Op de spijker nu werden
oorspronkelijk bepaalde tienden en pachten die de abdij in natura ontvjng, opgeslagen
of moest in munt worden betaald, mals in de volgende akte uit 1334expliciet wordt gezegd:
- beempt die men noemt die Crat gheleghen Tilborch in qualem de Brow om XVIII oude conincx gmte
van Vrankerike ofte werde der af jaerlex te betaelne op onser muwen dach als men k e m n draegt te

Tilborch in omen spiker [ h h i e f Bisdom ’~Hertogenbos~h,
map Tilburg, charter 1334)]

26 De naam Saliers (Salii) lijkt in de 4e eeuw reeds verouderd te zijn. Dit blijkt oa. uit het feit dat de
naam Saliers schijnt te zijn v e m g e n door de benaming Franken, waarvan zij de kern vormden, en uit
het feit dat de in het MerovingiShe rijk opgetekende recht de lex s&u heet. In deze Iw S&Q schijnt
het m r d S&us (Salier) vrijwel overal door het m r d Frunufs (prank) vervangen te zijn. Ammianus
Marcellinus (* %33O htiochie, Sy1iii-T355 Rome), de laatste p t e Romeinse geschiedschrijve, wiens
werk Rerum gestmum libn’ de phiedenis van het latere Romeinse Kekemjk tot 378 weergeeft, zegt
naar aanleidiig van de gebeurtenken in 3% Petit prims omnium l?rancos, eos videliet quos-oe
Salios appellavit ((Julianus) richtte zich het eerst tegen de Franken, diegenen namelijk die de gewoonte
Saliers noemde). (Blok, D.P., De Franlcm in Nederland, Bussum, 1979, blz. 16.)
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Helaas is hierbij niet aangegeven waar deze spijker gelegen was, zodat niet met
zekerheid gesteld kan worden dat hier de Tongerlose Hoef bedoeld is, doch dit is we1
waarxhijdijk.
Z e ook Die Noeven 13491.
627. SPIJKERBEEMPDEN, DE
Oisterwijks schepenprotomk

- den spikerbeempt [OP€Zl5k26v” (1444)]
- die spijkerbeempde ter stede geheyten after broechoven aen die broechovensche dijck [OP Rlfi7f
(145511

Tilburgs schepenprotocok

- aan de Broeckhovenschedijck aan die Leije [GAT R2R43f 43@ (W5);R293:79v“-8Of (M)]
- item een parceel beemden gelegen bmen de pmhie ende plaetse wrsz. ses lopensaeten o h daer
omtrent begrijpende de stroom de Leye noortw(aerts) ende dit metten geregticheyt yap te wegen ende
stegen met behemelde beesten aende oostensyde over de spijckers beemt welverstaende dat aen het
suydeneynde met een clinch sal worden omgetrocken tot naer de plaetse van het sloth [GAT R370:2f3f (166811

Dit toponiem heeft vermoedelijk niets te maken met de ‘spijker’ uit het voorgaande
toponiem. Eerder dienen we het eerste lid in verband te brengen met een vorm spijk
van spik met -er-afleiding, waar ook de oudst bekende vermelding op lijkt te wijzen.
Een ‘spik’ is een bruggetje van ruwe stammen met plaggen of zoden bedekt. (VgL os.
spekku, mnd. speck, ‘rijshout, rijsdam, baIkenb@ < germ. *sp&Gn). Betekenis:
beemden (verbonden) door balkbruggetjes. Soms echter wordt met een ‘spijk’ ook een
in een waterloop uitspringende hoek land aangeduidD, dan we1 een lage gevlochten
horde van rijshout, die tegen de walkant gezet werd om afkalving tegen te gam.
Deze beemden moeten gelegen hebben aan het stuk van de huidige Broekhovenseweg,
ten westen van deze weg aan de Leije, tegenover Pieter van Dooren. Met de bouw van
het nieuwe St. Elisabethziekenhuis is de situatie daar ingcijpend veranderd.
628. SPORCKT, DIE
Sporckt is ontstaan uit het germ. ~purko(v), ‘vuilboom’, (Rhamnusfimgulu of Frmgula
ulnus) met het collectiefsu€fix -ithi- en wil aldus zeggex plaats waar veel vuilbomen
groeien. De vuilboom komt het meest voor op min of meer vochtige gronden en leverde
een vrij waardeloos soort hout op.
- die Sporct aen de bmeksloet [GAT R263lSf (Ell)]
- beempt in die Sporckt streckende vanden ghemeijn broecksloet totten hoernixke [GAT R27k53f-539
(152111
- die Sporckt [GAT R27&3P,319 (1530)]
- beemd de Spmkt in die Sporckt aan die Leije [GAT RZsP594f (1533)]
- beemd de Sporckt in die Sporckt tussen die Leije en de Landscheiding [GAT R28k36f (l533)]
- beemd in die Sporckt tussen Landscheiding en Leije [GAT R28237P (1535)]
- beemd in die Spoerckt tussen gemeijnt en die Dongh Aa [GAT R283:25f,26p (U36);R285:14f -149

- (153811
beemd in de Sporckt [GAT R285:11@ (153811

- beemd in die Sporckt aan die Lege [GAT R285:16f,32f ,339 (1538);R286.4l.r“ (153911
- beemd genaamd Jacops H d n in die Sporckt aan die Leije [GAT R
286:44e(l539)]
- beemd in die Sporckt [GAT R2873W’ (WO)]

27 Gyssebg, M, Toponymkch woordenboek vun Bel@; Nehkmd, Luxemburg, IVoord-Frankijk en WaDuitsland vobr 1226, Brutisel, 1960, dl. E,blz. 929.
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-

-

beemd in die Sporckt aan een lopend water genaamd de Broecksloet [GAT R28236vD (SlO)]
beemd in die Sporekt aan die Leije [GAT R28274vO (W)]
beemd op die Sporckt aan die Leije [GAT R290:35f (l543)]
beemd in die Sporct aan die Leije [GAT R291:7f (W)]
beemd t Haernickske tussen die *ret en de Elf Buender [GAT R291:559-56f (W)]
beemd in die Sporct aan die Leije [GAT R2Qlos blad 2 7 f (l545)]
beemd in die Sporct aan de Elsbeempt [GAT R293:2f-3p (l546)l
beemd in die Sprct aan die Leije [GAT R2933@-39f, 83f (154611

Oudere vermeldingen zija

- aen die sporet, erf die sporct bij erf Wouter Bacs Heijninge [OP R l 4 3 7 f (1422)l
- beempt in den p t e n beempt bi die Sporct [OP Rl4245V” (1430)]
- Wouter Bacs Heyninge aen een stede geheyten die Sporct [OP R 3 5 6 : l (
~1446)l
- uno prato dicto die sporckt sit0 in pamchia de Westilborch pBP ?? (27.1.1450)]
- beempt die Sporct op dat e p d e van Dongen Ben dat Groet Goer aan die Donggmhe Aa [OP

m
2
4
v
D(Urn)]

- beempt die Sprct int Tilborehschen Broeck streckende totter lanhydinge van breda [OP R23Llf-2P
(152711
- het Spurela [OP R25L96P (l547)]
- opt Spurckt aan de Broecksloet en de Landscheiding [OP R2SZ88f (W)]
- opt Spurckt [OP R25292P (154811

De oudste vermelding van dit toponiem dateert van 1353, wanneer een eigendom van
Willem van Duvenvoorde, heer van Dongen, genaamd dat Sporck, wordt genoemd.=
De Sporc(k)t is gelegen tussen de Landicheiding I427I en de Dunge I162 I ten noorden
van de EEf Buender 11791. Ook ten oosten van de Donge, bij Jacups HwcrJce 13971
strekte de Sporckt zich uit.
629. SPORCKT, DIE

- beemd in de Sporckt aan de Etje [GATR28k5”-6P,36f (l533)]

De beemd is genoemd naar het gebied waarin hij gelegen was.
630. SPORCT, DE

- beemd op het einde tot Dongenwaarts in dat Gmot Goer tussen de gemeijnt en de Dong Aa [GAT
R289:29P-29P,319 (lS42)]

Deze beemd lag eveneens in de Sporckt.
Zie ook Die Sporckf I628 1.
631. SPURCKT, HET
(Zie: Die Sporckf I628I .)

632. STAPPENGOER, DAT

Dat stappe- afgeleid mu zijn van het germ. stapula- (m), ‘paal‘ is onwaarschijnlijk,
gezien de duplicatie van de y,maar niet onmogelijk. Denken we echter aan stappe in
de betekenis van ‘stoep’ of ’verhoging, trede, kleine verhevenheid of vonder‘ dan kan
Stappegoer twee dingen betekenen:
0 hoger gelegen moeras, wat moeilijk te geloven is;
0 een moeras met een stappe, d.w.z. met een verhoging of een vonder als pad, een
soort knuppelweg.

28 C e ~ t t iF.F.X.,
,
Middeleeuwse rechtsbronnem v m Stad en H m @ W Breda, dl. I (1956), no. 207.
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Voor de betekenis van vonder als verhoging (verhoogde weg of pad) spreekt ook een
vermelding van 26 September 3.555 wanneer Michiel Jan Peijmans aan Simon Adriaen
Sijmons een stuk erf, in weide en land liggend, gelegen aan de Berckdijck verkoopt,
waarbij bepaald wordt dat de koper het voetpad dat over het bewuste stuk erf loopt met
de 'stappe daaraan staande' naar oude gewoonte &nt te onderhouden en al degenen
die recht van wegen bezitten over dat land moet laten gaan [GAT R297:271@-27tp].Het
betreft hier duidefijk een andere stappe.
Vermeldingen van dit toponiem zijn:

- stappegoer [GAT R261:13f (1509);R2625@,20P (Islo)]
- Item hiertoe noch dat vierendeel int moervelt ghelegen aen stappengoer [GAT R263:lW (fill)]
- huis in dat Stappengoer [GAT R279:37f (3531)]
- huis in dat Stappengoer aan de gemeijnt [GAT R27955v" (lS31)]
- huis in dat Stappengoer [GAT R27956f (lS31)]
- h e i i , weide en moer genaamd dat Biesvelt in dat Stappengoer, mid van een waterlaat [GAT R28k18p

(153311

- moer, heide en weide in dat Stappengoer aan een waterlaat [GAT R2825P (35391
- huis in dat Stappengoer [GAT R2s2:1Ov",lS@,48f~(1535)]
- hei en moer in dat Stappegoer bij de Rabbautschendijck[GAT ~ 4 & " - 4 9 f , 4 9 r "(U3S)l
- weide en heide in dat Stappegoer bij de Rabbautschendijck[GAT R283:8f,W (153611
- huis in dat Stappegoer [GAT R284:ll@-l2P (1537)]
- land aan dat Stappegoer [GAT R284:l2v" (l537)]
- huis aan dat Stappengoer [GAT R284:lhP,l3f (l537)]
- huis in dat Stappengoer aan het Belven [GAT R285:4Ov"(lS38)]
- huis in dat Stappengoer aan de gemeijnt [GAT R285:46f (lS38);R2ss:63I@ (1539)]
- huis in dat Stappengoer aan de gemeijnt van die naam [GAT R288:11@ (Wl)]
- huis aent Stappegoer aan de gemeijnt land in Conre1 Acker aan de gemeijnt dat Stappegoer [GAT
R289:Xf -X@(W2)]
- land in het Stappegoer [GAT R2W.@-l@ (1543)]
- moerveld in dat Stappengoer [GAT R29Olos blad 44f,59v''-60f (W3)]
- huis aan het Stappegoer [GAT R291:23v" (154411
- huis in het Stappegoer aan de gemeijnt [GAT R2-63vo (WS)]
- huis in de Bakertand te Goirle aan de gemeijnt genaamd dat Stappegoer [GAT R2935W-58f (l546)]
- huis in dat Stappegoer [GAT R~W~J'-~P,~OV'-'-~~P
(154711
- huis aan dat Stappegoer [GAT R29533P-33d' (W9)]
- beemd aan de Gemeijne Dijck en een waterlaat lopende door dat Stappengoer [GAT R295519-52f
(1549)i
- weide en moerveld genaamd dat Biesvelt aan Stappegoer [GAT R29559ra-6op (W9)]
- huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende p t ca 21 lopensaet
ter plaatse genaamd aan het Stappegoer, de gemeijnt van Tiiurg oostwaerts, de gemeijne waterlaet
genaamd Stappegoer ander einde [GAT R297:87f-87@ (US211
- huis, hof, schuur en edenis daaraan liggende ter plaatse genaamd aan het Stappengoer [GAT R2n9Of

( 9 1

Jan Willem de Wijze heeft gemijndt d'lopensaet vande gemeijnte teijnden Stappegoir [GAT, Van Visvliet
741 fol. l3@ (1601)l
seecker huijsken metten gronde vandien ende den hoff ende edfenisse daer aen liggende achthien
roeden ter plaetse genaemt Stappegoir,de gemeijne straet suijt [GAT R37k38p (167011
parceel weylandt gmot twee ende een halff loopenssaeten ofte daer omtrent begrijpende ter plaetse
genaemt Stappegoir, noort het gemijn heijken, uitgenomen te onderhouden &ren
waterlaet aenden
suijden candt [GAT R374949 (167611
door die Baan en worts by stappe goor regt uit, tot aan de uiterste Limiten tegens Goiile
Eiendklampen, sehijf 10 (1778)]
over den Bwkhownsen Dyk tot aan 't uiterste der jurisdictie met Hilvarenbeek, ten zuiden daar langs
heen, dwars over den gemeenen Dyk tot aan de Limietscheiding met Goirle, tot aan 't begin van
Stappegoir viendklampen, Loven 2 (1778)]
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-

door den p t e n weg of herbaan, kmmende van Beek in Oerle, van Stappegoir af, door die baan tot in
Oerle aan den Brandkuil Fiendklampn, Loven 2 (1"8)]
de helf't van een huisje en hoff, p t te zaamen omtrent dertig roeden gelegen alhier aan het Stappe
Goir [GAT R 4 B 9 l f (1801)]
een parceel wide gelegen te Oerle op Stappengoor p t 3 lopensen en dertig roeden, zuid de waterlaat
[GAT R494.113f (1808)]

Dit toponiem wordt ook reeds in de Oisterwijkse protocollen vermeld

- Stappegoer [OP Rl44AW (1423);Rl4Z42f,43@ (143O);Rw):6@ (1431
- gemeijnt [OP Rl52I.P (144011
- heide en moer [OP Rl52UV"(1440);Rl6&27f (1456)l
- tussen Tdburg en Goirle [OP Rl7293r" (1465);RlBfi-f' (1478)]

De vermoedelijk oudste, zij het indirecte vermelding van dit toponiem dateert van 1307,
wanneer Henric van Baex, Arnold Hixpor en Wdem de Fine (Vanden Eiijnde),
optredend namens de parochianen, aan de investiet en de rector van -de kerk van
Enschot een stuk allodiaal goed alsmede een aantal cijnsen in Tilburg en Haaren
verkopen, waaronder een ujns die jaarlijks aan de hertog van Brabant betaald werd
censum inquam qui soIvitur in WesttIborch, videlicet a Sigilbeito dkto'stappe
s(oIido)
d(enari0) minus (vert.: een ujns zeg ik die betaald wordt in Westtdburg te weten door
Sigilbert Stappe 3 schellingen min 1 denarie).29 Deze Sigilbert dankte zijn naam
waarschijnlijk aan het feit dat hij bezittingen had aan de stappe.
Het Stappengoer, grotendeels gemeijnt, lag in het zuiden van Tilburg, ongeveer vanaf
CorveZ Ackeren llZl I (bij het verlengde van de huidige Trouwlaan), tot bijna aan het
Oude Beeksepad. Op de kaart van Zjnen (1760) Stappe Goir gehetea
Uit de vermelding van 1552 blijkt bovendien dat ook de waterlaat die door het gebied
stroomt en die later de naam Xiztsbogte zal dragen in die tijd Stuppegoer heette.

633. S'IEENEN CAME& DIE
Zie ook Het Slot I621I.w
Tilburgs schepenprotocol:

die steenen m e r [GAT R263:Zf (lSll)]
stuck e& aen die steenen eamer [GAT R269:lW (I51911
huis in die Steenen Camer aan de straet [GAT R279:35r'-35@,35v"-36f (1531)]
land aan die Steenen Cam- [GAT R2795lf (153111
land Brenders Bocht aan die Steenen Camer [GAT R284:24P (l537)]
huis in die Hasselt aan die Steenen Camer [GAT -3lf
(153911
huis in die cleijn Hasselt bij de Steenen Camer [GAT R286zjOv" (153911
- huis aan de Steenen Camer [GAT R287:81@(WO)]
- huis aan die Steenen Camer [GAT R29k48f ,W ( W ) ]
- huis aan de Steenen Camer [GAT R292:los blad l2f (l545);R293:17V",l8f-l8V"(154611
-

-

land in die Hoeven aan die Steenen Camer [GAT R293:8op,8lf (WS)]
huis in die Velthoven aan die Steen Camer [GAT R2W.2W-28p (W711
huis aan die Steenen Camer [GAT R29536-f' (l549)I
huis aan die Hasselt aan die Steenen Camer [GAT R29556f (l549)]

29 Camps, H.P.H., OO~WI&&O&van Noord-Brabant.Lk M@@
Gemert), dl. 1,2, no. 60.

VM

'S-HertOgenboSCh (metde heerlijMteid

30 Zie m k Stoepker, H., Graven nam het h-aszel van T&q, Waalre, 1986; Becx, J N . , 'Over Hoeven en
Hoevenaars onder het kasteel van Tilburg', in: De Lindeboom, Uitgaw van de Archiefdienst van de
Gemeente Tilburg, jaarboek I, 1977, blz. 34-59.

435

- stuk land groot ca.1lopensaet en 1vierde roede aan die Cleijn Hasselt aan die steenen Camer waar een
arm van een gemeijne waterlaet tussendoor loopt [GAT R296:27f'-27v" (ISSO)]
- stukje land groot ca. 24 roeden en 1vierde roede aan die Cleijn Hasselt aan die Steenen Camer [GAT
R296:2W (ISSO)]
- huis, hof, schuur met de grond en effknis daaraan liggende samen groot l2 lopensaet gelegen aen die
Steenen Camer [GAT R29798v"-3!lr",~& (lSSl,lS52)]
- huis, hof, schuur, schaapshi met de grond en erfenis daaraan liggende groot ca. 16%lopensaet ter
phatse genaamd aan die Steenen Camer mor aan die gemeijn straat [GAT R2W64V"(1552)l
- een stuk land genaamd de bonten acker groot ca 4 lopensaet ter plaatse genaamd aan die steenen m e r
tussen een gemeijne waterlaet daar lopende een zijde, erfenk van jonkheer adriaen van Malsen een
einde, die gemeijn straet ander einde [GAT R298:8P (1552)]
- huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan l i p & p o t ca 12 lopensaet gelegen aan die
Steenen Camer [GAT R298:16$?-17p (ISS2)]
- mninge op het Nederhof van omen Castele ddaer tot Tiiborch [GAT R818 (1680)]
- howe toemmende den Edele Heere Baron van Tiorgh en& Goirle geleghen alhier tot yiborgh achter
den Casteele genaemt het Pijlijser [GAT Not. 58:145vD (168511

Oisterwijks schepenprotocok

- huijs aen die Steenen Camer [OP R243:l2r" (lS39)]

Ook in charters berustend in het archief van de abdij van Tongerlo:

- ter stheden gheheiten die stheenen camer [AAT charter 2327 (1483)J
- ter stede geheiten aen die Hasselt bij die stenen camer daer nu ter tijt op m n t Andries Peter
Franszoon [AAT charter 2406 (149111

en het Algemeen Rijksarchief te Brussel wordt de Stenen h e r venneld:

- een huys gheheiten die sthenen camer metten have ende met sinen gronde ende toebehoirten ende
metter erfenisse daeraen ligghende, soe lant soe weye soe heye, aeneen ligghende, gheleghen ter stheden
gheheiten die Hasselt streckende vander ghemeinder strathen totten ackeren toe gheheiten die
Thetenbrake [ARA Brussel, Ursel fonds LlS34 (1477)]
- een adelijck huijs ende casteel rontsomme in sijne grachten metten neerhuijsinge, stallinge, schuure,
have, saijlanden en& weijlanden daer mnthom gelegen (behoudens de timmeragien die ontrent het
casteel gestelt sijn vanwegend de catholicken oft conventualen van Tongerloo, 'tgene genoemt mrdt het
kerckenhuijsoft schuere) [ARA Brussel, Notariat de Brabant, no. 4404 (1710)]

De term h e r (mnl. camere) is afkomstig uit het lat. camera ( e gr. h d r a ) en
betekent oorspronkelijk 'gewelf, h e r ' , h a m met het metselen van stenen woningen
naar het noorden en kreeg daar de betekenis van 'vertrek, woonhuis'.
De Steenen Camer is het voormalige kasteel, dat aan de huidige Van Bylandtstraat in
de Hasselt gelegen heeft. Het was een typisch dorpskasteel, zoals er vroeger in de
Meieftj van Den Bosh verschillende gestaan hebben, eve& elders in Nederland?l

31 In de 17e eeuw legde de Amsterdamse tekenaar Roelant Roghman P1617-tl692) in een groot aantal
potloodtekeningen de kastelen en ridderhofsteden in Holland, het Sticht en het zuidwestelijk deel van
het Gelders-Hollands rkierengebied vast. Deze tekeningen geven een uitermate boeiend beeld van deze
ridderhofsteden, waarvan verschillende van hetzelfde type waren als het kasteel van Tilburg, zoals dat
door Hendrik C a d naar een tekening van J. van Croes (1694; Collectie GAT) en door Abraham de
Haen (16% Venameling Provinciaal Genootschap Noord-Brabat, 7s-Hertogenbosch) is afgebeeld
. gen van & e a Roghnan, 2 dln., Alphen a/d Rijn, 1990)
(Wyck, H.W.M. van der, De
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Uit een Tilburgs charter van 9 oktober 1477% blijkt dat bij de stichting van het kasteel
(vermoedelijk tussen 1473 en 1483) door Jan Pauwelszoon van Haestrecht, heer van
Tilbwg en Goirle (1473-l507), M de dood van zijn vader Pauwels 0 van Haestrecht
(I
1'
473), hij de 'steenen m e r ' kocht van leden van de familie Back.
De Steenen Camer is dus al ouder dan het kasteel, dat gebouwd werd op de
fundamenten van deze Steenen Camer, en dat later deze benaming m u behouden.
Reeds in 1450 wordt het genoemd in verband met de verkoop van een stuk grond: twee
fol. 141
lopensaet Ian& of akromtrent gelegen tot Velthoven by die steenen camer [OP W8:
evenals in 14% petiam terre, tres et dimidiam lopinatas term vel ciziter continentam,
sitam in dictam parochiam (de Tilborch) iuxta Iapdem cameram PP Rl244:228pl. Het
kasteel lcwam na 1473 in bezit van verschillende opeenvolgende heren van Tilburg uit de
adellijke families Van Haestrecht (1473-l524), Van Malsen (l524-1621), Schetz van
Grobbendonck (1621-1710),Van Hessen Kassel (1710-1754)en Van Hogendorp (17541858).
Dit kasteel was niet alleen een omwaterde huysinge, maar moet als'steenen camer ook
een verdedigbaar huis zijn geweest en beantwoordt daarmee aan de voorwaarde
waaraan een ridderhofstat of 'havezathe' volgens De Montb ver Loren moest voldoen:
havezuthe was de term om een castrum of castellum, een huis met voomamelijk militaire
w d e , a m te duiden. Een curtis of hof(stede) daarentegen had in de eerste pIaatS
agrmkhe betekenis. Daarnaast diende "een ridderhofstad of havezathe een verdedigbaar
huis te zijn met opgetogen m e n , poorten en graften, dat aan de omwonende
bevolking bescherming hood."%
634. STELTACKER, DIE
Dit toponiem duidt op de aard van de akker, nl. een lange, smalle akker, die gelegen
was in het Ghilschot. 1208I, achter in het Zand en de Reit.
- twee stucken landts gelegen inder prochien van tilborch ter stede geheijten tgilschot den eenen acker

-

geheijten den coeacker den anderen geheijten den steltacker [GAT R2Kkl.59 (Ell)]
land in t Ghilscot [GAT R282:24P-24@ (E391
huis in de Steltacker in het Ghilschot [GAT R282:25@ (E331
land de steltacker [GAT R282631@-63? (US)]
land genaamd de Steltacker in het Ghilschot [GAT R292:67vD-68ro(WS)]

635. STELTACKER, DE
- akker in de Heijdsijde [GAT R 2 9 3 3 9 P M (1546)J
Lag aan de Rugdijck boven de Leharstraat.

32 Gheryt ende Jan ghebwderen, sone wilner Jans die ncEtuerfyc sone was wilner Gheryt Backs, een huys
gheheiLen die sthenen camer metten hove ende met sinen groiuie ende toebehoirfen ende met&ere@n&e
daeraen Egghed?, soe laplt soe weye soe heye, atween ligghed?, ghekeghen inderprochien van liilborch ter
stheden gheheiten die Hme4 tusschen der et@&e J m Bontmr, Jans van der Mee ende Ka&hen
weduwen wihm Henrick Peter A m op die em zyde ende tawhen der erfenisse Peter Frans Jan Jacopssone
ende Anthonys Aert Hemuursdochter op die ander zy& streckde vander @meindm sftathen totien
ackeren toe ghehe&n die T4etenbt-W. [BRAB ~ s s e l Uml-fonds,
,
L l.5341

..

33 Monk ver Loren, J.Ph. de, Grondbezit en standen in het 00des lmuLF vobr de jkoaWsering, Utrecht,
1949,blz. 11; S p i t , J.P., Hoofdjnen uit de 0-g
der rechtelijijke organ&& in de N0ordelj;ke
Nederlanden tot de B-e
omwemeling,1972,blz. 136.
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636. S'I'ELTACKFX, DE

-

die steltacker in die scijff [GAT R261:nP (UOS)]
steltackex [GAT R263:lW (Ull)]
akker in de Wjve [GAT R28O:W-lW (U32)]
akker in die Schijve op die Vlasstraet [GAT R285:T2P-l3?' (E%)]

Uit de belendingen van deze akker blijkt dat hij in de b u m van de Rijt I583 I gelegen
heeft.
637. STELTACgER, DIE

- akker in het Zandt [GAT R2W.W,W (l531)]

Dit is naar het Zich laat d e n dezelfde akker als nummer I634 I.
638. STERREPU", DIE

- land in Corvel Acker [GAT R?8&58P(Wl);R290:24P (1543);R295:!4@(W9)]
- in Oerl in Corvel Ackeren aan de Heerbaen [GAT R288:35? (Wl)]
- land genaamd de Sterput in Corvel Acker [GAT R29657P (USl)]

De naam is mogelijk een samentrekhg van state en put, met assimilatie van de t met
de voorafgaande r, waardoor sterre ontstond. Sterte = 'storten, volgooien'. Het toponiem
kan duiden op een volgestorte put of een gedempte kom (uitholling in de bodem).
De Sterreput was mogelijk een van de leemputten op CorveL Zie ook De Poel l558l
en Dat Muggemel I 508 I.
639. S'I'ERTS HOEVE, DIE

Deze benaming geeft niets anders aan dat deze hoeve (d.w.2. landstuk van een bepaalde
grootte) het eigendom was van de familie Sterts.
- stertshoeve in die Hasselt [GAT R26314p (Ull)]
dat grafstuck in de Stertshoeve strekkende tot de Langestraet [GAT R267:W (151711
- die berenacker in Stertshoeve [GAT R267:lV(151711
- die valenacker in stershoeve [GAT R267AOP (151711
- een acker die cranebosh in stertshoeve [GAT R26TlW (151711
- stuck lants ter steeden gheheijten in starts Hoeve streckende totter ghemeijnder strate toe [GAT
R27k46P (152311
- Stertshoeve [GAT R2%31? (153011
- De Vekenacker in die Hoeven genaamd de Stem Hoeve [GAT R280:7f-7v'' (153211
- land genaamd de Aftente Craneberch in die Sterts Hoeve [GAT =22P,4Ov"
(1532)]
- land in die Hasselt in Sterts Hoeff [GAT R281:llv" (153311
- de Veeckenacker in Sterts Hoeve aan die Langhstraet [GAT R282Sv" (U35)]
- land aan die Hasselt in Sterts Hoeve [GAT R2832W-28P(US)]
- land in Sterts Hoeve [GAT R283:34? (US);R284:26Vo(153711
- land in Sterts Hoef [GAT R285:llv" (US)]
- land in die Sterts Hoeve [GAT R2&6:32v" (U39)]
- land in Sterts Hoeve [GAT R286:66f&3'(153911
- land in die Hasselt in Sterts Hoeff [GAT R28235v" ( W ) ]
- land en weide aldaar in Sterts Hoeff [GAT R287:36P ( W ) ]
- de Valen acker in die Sterts Hoeve [GAT R287:46r" (W)]
- land in die Hasselt in Sterts Hoeff [GAT R28246@ (W)]
- de Veekens Acker in die Sterts Hoeve aan die Langhstraet [GAT R28MW-2Or' (Wl)]
- de Valen Acker aan die Hasselt in Sterts Hoeve [GAT R2XCk21P-21~'' (Wl)]
- land in Sterts Hoeve [GAT R288:34%34?,W (Wl)]
- akker de Hoeck, de Veekens acker, land genaamd Aendewech, een dries en heide en weide genaamd
Craneborch gelegen in Sterts Hoef, de Veeken acker aan de Langhstraet [GAT R289:36r0-36P,37P-37v"
(W2)l
- de Vekensche Acker, de Venacker, en land weide en heiqe in die Sterts Hoeve [GAT R291:55f'

-
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- land in die Sterts Hoeve [GAT R292:16vD (154511
- land in die Hasselt, in Sterts Hoeve [GAT R2%:44P(154511
- land in Sterts Hoeve [GAT R2%3&‘-3!lf),55~-55@ (l546)l
- stuk land genaamd den Driesacker p t a.2%lopensaet gelegen in Sterts Howe, de hghstraet een
einde [GAT R297:8np-84vD (1552)]
- stuk land genaamd deels de Driesacker en deels de vdenacker ter plaatse genaamd die Hasselt in Sterts
Hoeve in alle p t t e als die aan ellmar gelegen zijn, de gemeijnt van Tilborg een einde, de hgstraet
aldaar ander einde [GAT R2!K!84V”-8SP (US2)]
- stuk land ca. 4 lopensaet in Sterts Howe aan die Langhstmet [GAT R297:85P& (lSS2)]
- 1 lopensaet land gelegen in die Stertshoeve [GAT R298A3P-14P (#52)]

De Sterts Hoeve is een al oud toponiem; ze wordt verschiuende malen genoemd in de
Bossche en Oisterwijkse protocollen, 0.a:
- land in die Stertsche hoeve [BP Rl185:1361@(141511
- in startshoeve optie Ronde Hasselt [OP RlM41P (142211
- land tgeloect in Startshoeve neven hereditas hWs Sterts [OP Rl63:2v“ (145511
- land in Startshoeve neve erf Maes Sterts [OP Rlfik2P (14531
- den Vekenschen acker in Stertshoeve [OP R236.? (U31)]

De eerste van de vermelditlgen in het Oisterwijks schepenprotocol is &om interessant
omdat Thomas Start daarin de betreffende hoeve koopt. Nauwelijks een eeuw later is
deze hoeve opgedeeld in tientallen kleinere percelen en in het bezit van verschillende
eigenaars, die ongetwijfeld gedurende die tijdsperiode ooit op enigerlei wijze verwant
moeten zijn (geweest).
Sterts Hoeve, een oude b e e lag in de Hasselt aan de Lunghtraet 1421,4221, die
van de Hasselt in noordwestelijke richting het Cmgenven 11341 in liep. Deze hoeve lag
ten zuiden ervaq haar zuidelijke begenzing werd gevormd door de Corbtruet I119I en
haar oostelijke door het Hasseltpleia Hoe ver zij zich westwaarts uitstrekte, is niet
bekend. Op het voormalige gebied van deze hoeve k e n nu het verpleeghuis De
Hazelaar en het Mariaziekenhuis.

640. STERTS HOEVE

- akker genaamd Sterts Hoeve aan die Daneelstraet [GAT R2893Sv”(154211

Dit is een akker in Sfen3 Hoeve I639I. (zie ook 1150I .)
641. STEVE” ACKER, DIE

De betekenis van dit toponiem is overduidelijk akker van Steven, roepnaam van
Stephanus. Gelegen aan de westzijde van de Ruijbraeckn 15951, ter hoogte van de
Heikantlaan-Sweelincklaaa In deze omgeving woonde in het begin van de 16e eeuw de
familie Stevens, afstammelingen van Steven Reijnen van Broechovea
- land in die Heijdsijde [GAT R2835P (153611
642. STOCKEASSELT, DIE

In 1832 was de dichtste bebouwing van de Stockhasselt in de buurt van de Cromtraet
I 139I en bet Hoolven 1334 I.
Het woord stok, onl. stoc, oe. stoc, betekent primair ‘plaats’, een ‘met palen
gemarkeerde plaats’. Later verwierf het woord echter twee speckle betekenissen,
namelijk die van ‘religieuze plaats’ (zoals een plaats van aanbidding of klooster) en die
van ‘secundaire nederzetting, afhankelijk van een andere’. In dit laatste geval zou dat
betekenen dat de Stockhasselt een ontghingmederzetting is geweest, uitgaande van de
Hasselt I251I.
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Stock kan dus eveneens hetzij op een kapel(letje) of op z'n minst op de aanwezigheid
van een heiligenbeeld duiden. Is hier wellicht een stokske geweest als voorloper van de
Hasseltse &pel?%
Deze vraag kan aan de hand van twee Tilburgse schepemkten, van 16 februari 1530
(ast) [GAT R2m37vo1 en 10 a p d 1530 (n.st) [GAT R2m421-7,
bevestigend worden
beantwoord. In de eerste van deze &en wordt gesproken over orwe lijeven vrouwen
storxken ter plaetse geheijten die heij&eij&" en in de tweede over "in& prochien van
tilborch ter plaetse geheijfen aen die heijhijde bij onser lijever women huijskn.
Vermoedelijk heeft hier een stokske gestaan, dat later wellicht een kapelletje is
geworden, mogelijk een eenvoudige veldkapel van vakwerk. Het is niet ondenkbaar dat
dit oorspronkelijke stokske in de directe omgevjng van de Heiji'ept l2Ml heeft gestaan
of gelegen, te meer daar het huijskn of stoden op de gens van de heijdsijde lag, en
dat de kapel later vermoedelijk dichter onder de bewoning werd gebracht.
Een andere mogelijkheid is nog dat de naam afkomstig is van stock < stoc +
collectiefsuffix -t, hetgeen een hoogstammig eiken-, beuken- of essenbos aanduidt. In
dat geval is de Stokhasselt een b e l t bij een hoogstammig bas.% Deze verklaring lijkt
op het eerste gezicht echter minder aannemelijk; maar opvallend is dat juist ten
(zuid)westen van de kern van de Stockhasselt een akker(comp1ex) lag, genaamd die
Roetschenackr. 1592 I, waarvan de naam kan duiden op een roding.%
De beste verklaring voor de naam Stockhasselt is waarschijnlijk secundaire nederzetting
in de heijdsijde, uitgegaan van de Husselt, door roding van een bos ten noordnoordoosten van deze laatste herdgang. Dat hier later een stokske stond, lijkt een m h
of meer toevallige samenloop van omstandigheden.
-

-

-

-

-

stucke erff gelegen aen die Stockhasselt [GAT R258Sf (EM)]
die stockhasselt [GAT R2622r'' (UlO)]
die stockhasselt aenden doerenboem [GAT R262:37f (1510)]
die Stockhasselt [GAT R263llP (Ell)]
die stockhasselt bijden doerenboem [GAT R263:26vD (Ull)]
een huijs hoff met sijnen gronden ende erffenissen en een stuck heijvelts Vier lopensaet ter steden
geheijten aen die Stockhasselt [GAT R271:96f (l521)l
een huijs hof gront ende erfFenis sesendalff lopensaet ter plaetse geheijten die Stockhasselt [GAT
R2T7:W-rjP(#30)]
land in die Stockhasselt op de hoek van 2 wegen [GAT R27!k53f (l531)l
huis en land in die Stockhasselt [GAT R279:los blad 56P (U31)]
huis, heide dat Nu en weiland in die Stockhasselt [GAT R28klhp (153211
huis in die Stockhasselt [GAT R280:16f',4P (1532)l
weiland in die Stockhasselt [GAT R280:16f (U32)]
land in die Stockhasselt [GAT R280:17#',SW,los blad 5SF (153211
land in die Stockhasselt aan het Hoelven [GAT R2802#' (153211
land en weide in die Stockhasselt [GAT R280:5W (E32)]
huis theijnden die Stockhasselt [GAT R281:25v" (E%)]

34 Zic Sinter Claeus Stockvoor aanvullende informatie mb.t. het begrip 'sto(c)k' l6l91.

36 De Revised Medieval Latin Wor&Lkt porn Bdkh and Irish S o m a , ed. RE. Iatham, Oxford, 1965
(herdr. 1989), geeft een vermelding stockingum ('een stuk land van bos en struikgewas ontdaan en
geschikt gemaakt mor landbowrr';vermelding 1230) en adoeo ('het hakken van d e bomen of een bos, in
&n keec mrmelding 1199).

- huis in de Stockhasselt [GAT R281:35P,38f
(153311
huis en gmnd in die Stockhasselt [GAT R28kW4lf (153311
- land in de Stockhasselt [GAT R282:lv"-ZP (lS35)]
- heiveld in de Stockhasselt [GAT R2822v" (15391
- huis in de Stockhasselt [GAT R282SP (15391
- huis en gmnd in die Stackhasselt [GAT -8V"
(1535)l
- huis en de Wittenacker in die Stockhasselt [GAT -47P
(15391
- miland in die Stockhasselt [GAT R283:8V"M (l534)]
- huis, heide dat Nu en weiland in de Stockhasselt [GAT R283:w (153611
- huis etc. in de Stockhasselt [GAT R283:28P (1536)l
- huis aan die Stockbasselt [GAT R283:37f (lS36)]
- goederen in de Stockhasselt [GAT R28357P (153611
- land en weide in de Stockhasselt [GAT R2IB57v'' (1536)]
- weide in die Stockhasselt [GAT R284W' (l537)]
- land in die Stockhasselt in die Cromstraet [GAT R284:W (1537)]
- huis en gmnd in die Stockhasselt aan die Pmtekhestraet [GAT R284:45@ (153711
- erf met timmering aan die Stockhasselt [GAT R284:56P (lS37)]
- huis in die HeijWijde theijnde die Stoekbasselt aent Hoeken en de Hogenacker ddaar aan een kerkpad
[GAT R285:W (153811
- huis en land in die Stockhasselt [GAT I2Bk34P-34V"(lS38)]
- erf met timmering in die Stockhasselt [GAT I2BkSOP (1538);R286:
(1539)l
W
- land,weide, heide en schaarbos in die Stockhasselt [GAT R286:22p(153911
- huis en gmnd in die Stockhasselt [GAT R286:43P (lS39)I
- de Wittenacker in de Stockhasselt [GAT R286:67P (lS39)]
- land in die Stockhasselt aen het Goorken [GAT R
287:W(WO)]
- huh aan die Stockhasselt [GAT R287528 (WO)]
- huis in die Heijdsijde aan het einde van die Stockhasselt in die Cmmstraet [GAT R287:SW (WO)]
- huis aan die Stockhasselt [GAT R287:e,62f (WO)]
- huis in die Stackhasselt aent Hoohren [GAT R288:hp (Wl)]
- huis en land in die Stoclrhasselt aan die Pmtelstraet [GAT R288:W43P (Wl)]
- land genaamd de Heijlerput in de Stockhasselt [GAT R288:Bf'-14P (Wl)]
- land en weiland in de Stockhasselt [GAT R288:lSP(Wl)]
- huis in die Heijdsijde aan het einde van de Stockhasselt in die Cmmstraet [GAT R288:56P (l54l)l
- land tussen dat Creijemn en die Stockhasselt [GAT R288:621? (Wl)]
- huis in die Stockhasselt [GAT R289:W (W2)]
- huis aan die Stockhasselt [GAT R289:41r0 (154211
- de Wittenacker in die Stockhasselt [GAT R28943v" (lS42)l
- erf met timmering aan die Stockhasselt [GAT R
2
8
9
w (W2)]
- land in de Stockhasselt [GAT R28953P-53vo(W2)]
- huis bij die Stockhasselt [GAT R29O:W (l543)I
- huis aan die Stackhasselt in die Postelstraet [GAT R 2 9 0 : 1 0 f - l ~ , 1(lS43)]
~
- huis in die Stockhasselt [GAT R29OAOv"-lp(W3)]
- huis in die Stockhasselt in die Cmmstraet [GAT R290: SlV" (154311
- erf aan dat Hoelven aan die Sto&mselt [GAT R291:4l#',4lf41v"
- huis en land in die Stockhasselt [GAT R29k44I" (M)]
- huis aan het eind van de Stockhasselt aan het Hoelven [GAT R291:44$?-45P (EM)]
- huis en de Wittenacker in die Stockhasselt [GAT R291S7P (l544)]
- de Wittenacker in die Stockhasselt [GAT R2915W-5W (W)]
- land aan het Hoelven aan die Stockhasselt [GAT R292:6v" (E431
- huis in die Stockhasselt [GAT R292:W-9V"(WS)]
- hub en de Wittenacker aan de Stockhasselt [GAT R292:43V"-44P (W5)]
- heide in die Stockhasselt [GAT R2QW (WS)]
- stedeke van LIke weduwe van Peter cornelis Hermans aan het ein& van de Stockhasselt in die
Cromstraet [GAT R2938oro-8w
(1546)]
- land in de Stockhasselt in de Lijndsche Ackeren [GAT R29424P-24V"(154711
- huis in de Stockhasselt en land in de Sto&mselt in de Lijndsche hkeren [GAT R2958I"W (lS49)]
- huis in die Stockhasselt [GAT R29542r"A" (W9)]

-
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- huis en hof met de grond hem toebehorende gelegen aan het Hoohn op het eind van die Stockhasselt
die Cromstraet aldaer ander einde [GAT R296:35? (ISSO)]
- erFenis met timmering daarop staande p t ca. 23 lopensaet ter plaatse genaamd aan die Stockhasselt
[GAT R2%526-53P (ISSl)]
- huizing, hoving met grond en toebehoren en een stuk land groot 10 lopensaet aan die Stockhasselt [GAT
R296:8lf-8l?,e-826 (ISSl)]
- stuk erf in weide en heide genaamd de Heilige Geest gelegen in die Stockhasseltsche straet [GAT
R2%"-39f
(Usl)]
- huis, hof met grond en erfenis ter plaatse genaamd aan die Stockhasselt [GAT R297:7W-7lf (IS52)]
- huis, hof, schuur en p n d met toebehoren groot ea. 16 lopensaet ter plaatse genaamd aan die
Stockhasselt [GAT R2W.91? (lS52)]
- stuk land genaamd den Witten Acker groot ea. 8 lopensaet ter plaatse genaamd in die Stockhasselt
[GAT R297:91?-W (IS52)]
- huis, hof, grond en erfenkter plaatse genaamd aan die Stockhasselt [GAT R29&ll~-l2?',l2r''-l2@
(IS5211

D e ' S t o h e l t wordt reeds herhaalde malen in de Oisterwijkse protomHen vermeld

- in die stockhasselt [OP Rl436f (141811
- plucvelsbceve optie stockhasselt [OP Rl439lf (1420)]
- pecia terre den Strijtacker aen die stochasselt [OP Rl&w
(1429)l
- land aen die Stochasselt [OP Rl&37P (142911
- erff aen die stockhasselt aen die heydside [OP Rl47:24? (1430)]
- aen die stockhasselt in Straetmanshoew [OPRl492?',1&0
(1435)]
- aen die stockhasselt oost aen die gemeijnf dat Goerken, west aen die stockhasseltsche straet [OP
Rl492W' (1435)]
- land dwillicbstuck aen die stockhasselt [OP Rl49:54? (143711
- den mitteren acker aen die waterlaet die Zae aen die stockhasselt [OP -2409 (144011
- den roetschenacker in die stockhasselt [OP RlSk14? (1445)]
- aen die stockhasselt aen die gemeijnt Woytendijck [OP R1589r'' (1450)J
- aen die Stochasselt [OP Rl6O:ISP (1452)]
- den hoghen acker in die stockharselt [OP Rl6028r" (1452)]
- aen die stockhasselt aen Woytendijck [OP Rl61:lW (1453)J
- den berchacker in die stockhasselt [OP R l 6 2 9 f (1454)]
- aen die stockhasselt [OP Rl63:14d' (14SS)l
- in die stockhasselt [OP Rl6325f (1455)]

evenals in &en elders berustend
- een stuck erfs tot heyen ligghende ter stheden gheheiten die Stochasselt [ARA B~ssel,Ursel fonds
LlS34 (1477)l

De Stockhasselt strekte zit& uit van de Hasselt 1251I tot aan de Heikant 12741, en van
de huidige fiaaivense akkers (Creijenvensche Ackeren 11311) tot aan de Lijndrche
Ackeren (4671.
Het voomaamste deel van de Stockhasselt werd gevormd door de StocMasseItsche
Struet I644I. Ook M de 16e eeuw wordt dit toponiem nog veelddig vermeld, 0.a:

- een stuck etve tot saylant ende weye liggende vijff lopensaet ter plaetse geheyten aende Stockhasselt
[GAT R357:258f (1639)l
- een parcheel saeijlants twee lopensaten tweendertich roeden ende een halff, metter maete begrijpende,
gelegen binnen de prochien van Tilborch ter plaetse genaemt den stochasselt inde hoollijnse ackers,
aldaer tusschen de erffenisse de h: Geest van Tilborch aen d'een sijde oostwaerts [GAT FC362216'
(166211
- een parceeltien saeijlants een halff loopen&aet ter plaetse genaemt aenden Stockhasselt, oist de gemeene
straet [GAT R37418f (1675)]
- een huijsken metter erffenisse daer aen liggende ende daertoe behorende achtendertich roeden ter
plaetse genaemt den Stockhasselt [GAT R37419v" (167511
- een stuck enre tot sayiant ende weye liggende vijff lopensaet ter plaetse geheyten aende Stockhasselt
[GAT R 3 7 4 4 p (16791
- akkerland gen. de Berghacker aan de Stokhasselt [GAT R426S39r'' (1694)]
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- weiland in de Stokhasselt [GAT, Rechterlijk Archief, W ,
ongefol., blz. 89 (173611
- Stokhasselt p j n e n (1760)]
- agter in de Stokhasselt piendklampen, Heikant 1(1778)l
- den voetpad die uitkomt agter in de Stokhasselt aan de Wolspoel Fiendklampen, Heikant 2 (1778)]
- door het akkerspoor dat loopt op de Stokhasselt viendklampen, Hem1 8 (1778)]
- door de straat over het Goirken tot even worby de RDomsehe Kerk,van daar zuidwaarts om, door het
Spoor of 't straatje, dat van daar loopt op de Stokhasselt ITiendklampen,Hewel 9 (1778)l
- door het straatje op de Stokhasselt, door de StokhasseltsestraatF~endklampen,
Howen 1(1778)]
- in de Stokhasselt door de straat tot in de Hasselt piendklampen, Hoeven 5 (1778)]
- door de straat van 't Crayven tot dat men komt aan 't Armhuis aldaar, van waar men, ten Noorden,
reent langs den Kerkpad, die van daar door den Akker loopt op de Stokhasselt wiendklampen, Hoeven
5 (1ml
- in de Stokhasselt door de Stokhasseltsestraatpiendklampen, Hoeven 6 (1778)]
- een parceel land, groot vijff loopensaten aan de stokhasselt [GAT R490:25~-29v(1792)]
- parceel weide gmot een en eenhalff quartier loopensaten ter plaatse de stokhasselt [GAT R490:38P
(179211
- een parceel ackerland en weide, groot vijff Lopensaten, geleegen als mor, ter plaatse de Stokhasselt,
aldaar oost de Gemeene straat [GAT R490:39v (179211
- een huijs, stal, schuur, hoff en aangeleegen e m , groot twee loop" ofte daar omtrent, ter plaatze de
Stokhasselt [GAT R493:137P (1802)]
- een huijs en hof, groot vier en dertig roeden staande en geleegen aande Stohkasselt [GAT R493:138f

moa1
.
- een
parceel
*-

-

-

ackerland, groot zeeven loop" genaamd den Kruijsacker gelegen aan de Stokhasselt [GAT
R493l389 (1802)l
parceel ackerland groot zes loopn ter plaalze de Stokhasselt [GAT R 4 9 3 : W (1802)]
een parceel ackerland groot een en eenvierde Loopn ter plaalze aan de Stokhasselt langst den
Postektraalzepad oost de straat,zuijd mom. pad [GAT R4!B:l39P (1802)]
een huis, schop en hoff, en een parceel aangelag, groot elf en een halff Loop" ofte daammtrent gestaan
en gelegen alhier ter plaatze de Stokhasselt [GAT R4931W (1802)]
een half huijs aan den noordenkant met schop en e m en een parceeltje hofland gestaan en gelegen ter
plaatze de Stokhasselt [GAT R493:141v" (1802)l
een parceel weide groot zes Loopensaten ter plaatse de Stokhasselt aldaar aan den Kerkdijk, oost en
noord de won dijk [GAT R493:14W' (1802)]
het re@van wegen, langst zijn comparants huijzinge aande zuijdzijde over zijne e m , door den akkerweg
alhier aan de Stokhasselt met paard en kar beesten [GAT R493:19lr" (180311
agt eike boomen staande alhier aan de Stokhasselt [GAT R49479v" (1807)]
une petite maison avec le jardih, si& dans la section dite Stokhasselt No 621 tenant au levant a la rue
et B un coufs d'eau [GAT R467:6 (1811)J

Thans is de Stokhasselt een van de wijken in het uitbreidingsplan Tilburg-Noord,
omsloten door de Heikantlaan, Stokhasseltlaan, Loonsche-Heideweg en MiddenBrabantweg (tot 1992 Gorinchemsebaan).

f33. STOCKEASSELTSCEEACKEREN,DIE
Oisterwijks schepenprotocol:

- den leghen acker in een stede geheyten die Stockhasselt ackenz [OP Rl57:lW (144911

Tilburgs schepenprotocol:
- land in die StockhasseltscheAckeren [GAT R282:!" (15391
De Stockhasseltsche Ackeren waren aan weerszijden van de StockhasseZtsche Spaet
1644)gelegen. De westelijke gens van dit akkercomplex met de CreijenvemcheA c h n
11311 enerzijds en met de HasseZtsche A c h n 12531 was geen gefixeerde grens; soms
liggen dezelfde akkers in het ene complex, dan weer maken ze deel uit van een van de
twee andere complexen.
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644. STOCKHASSELTSCHE STRAET, DIE
Deze straat begon aan de Hasseltschesfrrret 1254I en liep over wat thans de Weverstraat
is naar de kruising van de huidige Textiel-straatScheerderstraat,om dan via de huidige
Merwedestraat over de Gokkekanaaldijk-Gounodlaan naar de kruising van de
Dirigentenlaan en Stokhasseltlaan te voerea De Weverstraat en de Merwedestraat zijn
nog restanten van de oude Stockhasseltschestraet))F
land aan die Hasselt bij die Stockhasseltschestraet[GAT R283:3W (U36)]
huis en land aan die Hasselt bij die Stockhasseltschestraet[GAT R283:W (153611
land aan die Stockhasseltschestraet[GAT R2%3P (15331
de Berghacker aan die Stockhasseltsche straet [GAT R286.7f-7vD (U39)]
land aan die Stockhasseltschestraet [GAT R28653P (153911
land in die Hasseltsche ackeren aan die Stockhasseltschestraet [GAT R28654Pw (U39)]
huis op het einde van de Stockhasseltschestraet aan die Cromstraet [GAT R286:SSP (UV)]
land aan die Stockhasseltschestraet[GAT R287:54#' (WO)]
de Strijacker en Berghacker aan elkaar gelegen in die Hasseltsche ackeren aan die Stockhasseltsche
straet [GAT R28956P-W,37V"-38P,46P~(l542)l
de Berchacker in die Stockhasseltsehestraet [GAT R29259P (WS)]
land aan die Stockhasseltschestraet[GAT R293:73@-74P (W)]
weide en heide aan die Stockhasseltschestraetaan de gemeijnt het Goerke [GAT R294:54#' (154711
land aan die Stockhasseltschestraet[GAT R29537P-38f (l549)]
een stedeke in die Hasselt aan die Stockhasseltschestraet[GAT R29654P-54~'' (USO)]
land groot 3 lopensaet ter plaatse genaamd in die Stockhasseltschestraet[GAT R297AlP (USl)]
stuk erf in weide en heide liggende genaamd de Heilige Geest gelegen in die Stockhasseltsche straet
[GAT R2963P-63@ (US2)]
een stuk erf in weide en heide liggend genaamd de Heilige Geest gelegen in de Stockhasseltschestraet
[GAT R298:16P-l7P (US2)]
stuk erffenis in land, weide en heide liggende genaamd die Heijligen Geest in alder groote als dat
gelegen is in de parochie van Tiiorg ad locum dictum in die Stockhasseltschestraet aldaer tussen den
w~rschr.Stockhasseltsche straet een einde, de gemeijnt van Tilburg genaamd t Goerken ander einde
[GAT R300:48v"49P (USS)]

De Stockhasseltschestraetwordt in de Oisterwijkse protocollen vermeld als zijnde:

- berchacker aen die Ronde Hasselt op die stochassel strate [R146:W(142911
- aen die stockhasselt oost aen die gemeijnt dat Goerken, west aen die stockhasseltsche straet [OP
IU49:28@ (143511
- die stochasselschestraet bij die Watemoe den wytten acker [R163:25P(145S)I

Vermeldingen na de 16e eeuw zijn:

-

door de Stokhasseltse straat piendklampen, Heikant 1(1778)]
door de Stokhasseltsestraat tot aan de Wokpel [Tiendklampen, Hewel 8 (1778)l
door het straatje op de Stokhasselt, door de Stokhasseltsestraatfllendklampen, Hoeven 1(1778)]
in de Stokhasselt door de Stokhasseltsestraat riendklampen,Hoeven 6 (1778)l

Op de kadasterkaart van 1832wordt ze De Stokhasseltsche straut genoemd.
645. STREEP, DE

- Gekomen is voor schepenen Mchiel Men en heeft bekend, dat hij anno duizend vijf hondert en vijf en
veertig, de 2' dag in September, in pachting genomen heeft van Heer Gherit Vuchs, pastoor van de kerk
van Tiburg, een hoeve gelegen in Tiburg, de persoon voom toebehorende, en dat MOT een termijn van
8 opeenmlgende jaren op de manier en onder Morwaarden als m l g Ten eerste zal de won. laat

37 Ook de Gomodlaan ligt nog wDr een deel op het voormalige track van de Stokhasseltstraat, en veder
bestaat een klein gedeelte van de vmegere Stokhasseltstraatnog als een onbenaamd mdpad, dat vanaf
de Kipelmeesterlaan noordwaarts doodloopt nab4 de LoonscheHeideweg.
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hebben al het land, dat Claeus Ejnants placht te hebben, behalve de Homelbochtacker, die Jan Wouters
in leen nu teek Item ook zal hij hebben een akker genaamd de Streep en al dat land zal hij Barnmarden
aan de stoppelen en zo ook in het laatste jaar mogen laten Iiggea.. [GAT R292:88r"-S@ (W7)]

Sfreep, mnl. s&?e of s&?e, 'streep, strook l
a
n
e daamaast in ablaut voorkomend met f
in mnl. s@e > nnl. stn@, mnd. sfr@e, mhd. sfrge > nhd. streijfen, fri. sfripe, &IS.
mkb (< *s&iba), van idg. wt. *sbeib.
De Streep moet dus een w e , smalle akker zijn geweest. Het is niet bekend waar deze
gelegen was. Bij de opsommhg in 1621 van de goederen toebehorend aan de pastoor
van Tilburg en die van& zijn huis zichtbaar zijn, wordt o.a genoemd
- den Streep p t 3 loopen en een halff [AAT bundel Tiburg III, no. 327,blz. 137 (16.2111
en ook in het Primum Regisbum fiabis Goeswini Pennenboxh, cui R(eveerendus)
D(ominus) Anth(onius) tsGmten wntulit ecclesim de Tilboxh anno 1527 lezen we:
- Item habet investus decimam in manso suo hoc est in de Bocht by de Cruysstraet. Item in den
Moerenborch. Item noch in de Streep. Item noch drie lopemaet in den Lovenacker [ApT bundel Tiiburg
I, no. 3 (U27)]

evenals omstreeks 1545

...

- Ista sunt bona et emolumenta ter terrae Investiti de Tiiborch Item habet adhuc JIII lopemet dictum
die Streep [AAT bundel Tilburg I, no. 6,1(1545)]

Een kleine aanwijzing omtrent de l&hg vinden we wellicht in de volgende Wee
vermeldingen, ondanks het feit dat dit toponiem niet expliciet wordt genoemd:
- Item habet adhuc III lopemaet siliginis in Loven Regenoten noort en zuyt cultura de Baseldonck
Sivaeducis) et west oost Anthonis van &den [AAT bundel Tilburg I, no. 6,l (W5)]
- Item habet adhuc pascua tria pro equis et vaccis west en noort den Moerenborch oost en s u p die Streep
[AAT bundel Tilburg I, no. 6,2 (l545)]

646. STREEP, DE
- akker in de Schijvebij de Werfft [GAT R29&3P-3-d',4f'&' (W3)]
Gelegen ten oosten van de waterlaat de W e 17131 en het gebied de Werft
(Watertorenstraat-Beukenstraat-Vervoercentruni) .
647. STREEP, DE
Oisterwijks schepenprotocol:

- land die Streep int sonderlock [OP Rl543r0 (144611

Tilburgs schepenprotocol:
- land in het Sonderlock [GAT R289:8r"-W(154211
- land aan de Zwartrjt [GAT R289:llf-llvO (154211
Gelegen op de gens van Tilburg en Enschot tussen de Oisterwijksebaan en de Leij.
Wellicht mogelijk identiek aan I645 I.

648. STRLJACICER,DE
Het eerste naamsdeel van dit toponiem is gelijk aan dat van de drie voorgaan& streep,
mnl. str&?e,abl. mnl. s q e , uit idg. wortel *sfreib,'smalle strook land'.
Gezien het voorkomen echter van deze akker in de Oisterwijkse protocollen als de
Strijtaekr, kan het eerste naamsdeel ook aangeven dat deze akker in het verleden
onderwerp van twist is geweest. Echter, stnjt duidde in het Middelnederlands ook een
toestand aan, namelijk een ellendige, kommervolle situatie. In dit verband m u de naam
erop h e n wijzen dat voor een redelijke opbrengst hard gewerkt moest worden.

- in die Hasseltsche Ackeren [GAT R286:3OP (U39)]
- in die Hasseltsche ackeren aan die Stockhasselltsehestraet [GAT R28936r"-~,37v"-38r",38r"-~,

-

46P46P (154211
in die Hasseltsche ackeren [GAT R2W:zOr" (1543)l
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- land in de Strijackerin die Hasseltsche ackeren [GATR291:7P (154411

In de Oisterwijkse protocollen wordt deze akker vermeld als:
- pecia terre den Strijtackeraen die Stochasselt [OP IU&32d' (142911
Uit bovenvermelde plaatsaanduidigen blijkt dat de Strijacker gelegen moet hebben aan
het begin van de Stmkhasseltsche spa& I644 I ,nabij de HasseZtschestrzzet I254I.
649. S'IlUJPBEEMPDEN, DIE
Strijp is identiek aan het mnl. s e e , 'strook, reep' en betekent langgerekt perceel of
langgerekt stuk beemd.

- een stuck heyvelts ghelegen ter plaetse geheyten die Strijbeempten streckende tot een ghemeijn water
gheheyten die k i j e [GAT R263Sd' (lSl2)I
- die strijpbeempden aan die Bloetbeempden tussen de gemeijnt en die Leije [GATR293:31@-32P (154611

De Strijpbeemden waren gelegen aan de BZoetbeempden I42 I.
650. STIUJTHORST, DE

Volgens TW, 513 is horst afkomstig van het germ. humti- (v), 'beboste opduiking in
moerassig terrein'. Over deze beemd moet ooit onenigheid zijn geweest, vandaar de
M= Strijthorst. Mogelijk is ook dat de naam samenhangt met strijp(t) (zie 16481).
Deze beemd was gelegen aan de Leij en de Z w m j t 1740 I op de grens met Enschot.
- beemd aan die Hucelensche gemeijnt, tussen deze en die Leije [GAT R284:27tp-28P (1537)]
651. STRUTJCJCACKER, DE
De betekenis van dit toponiem spreekt welhaast voor zi& akker omgeven door stmiken
of afgeknotte stammen. Het mnl. sbuw, 'stronk, stam, struik, afgeknot stuk' hoort thuis
in de woordgroep die behoort tot het bosbedrijf m a die van het loofbos, waar de jonge
bomen geregeld van hun jonge loten werden ontdaan door de mens dan we1 door de
schapen en geiten, waardoor zich op de kortgehouden stam een struikachtig gewas
ontwikkelde.
- een stuk akkerland genaamd de Stmijckackerin Cauwenberch [GAT R296:1?-2P (U50)]

fj52. SUEP ZOEIJ, DIE
- akker in die Schijve bij de Rijt [GATR279:W
- akker in die Schijve [GAT R282:lW (153511

(153111

Deze akker lag aan een afwaterjngssloot, een 'suep zoeij' in de Schijve 16101 bij de Rijt
1583 1. Moeten we hierbij denken am een moosgreppel (moos = modder), waardoor
het d e water (de 'soep') afgevoerd werd? Of heeft de naam de maken met swepe,
'zweep', en gaf hij aan dat de sloot nogal slingerde?
Zie ook 17361.

446

T
653.

TEENGIETER,DIE

- beemd achter die k
n [GAT R281:W (1533)l
- beemd in de Sporckt [GAT R281:36p-36vo (1533)]

Het is zeer verleidelijk in deze benaming een variant van tingietr te lezen. Hoewel dit
niet mnder meer als onwaarschijnlijk mag worden afgewezen, is dit niet aannemelijk.
in de omgeving van de
Gezien de aard van dit toponiem, een beemd, en de
Donge, mogen we gevoeglijk aannemen dat het eerste naamsdeel teen duidt op twijgen,
riet. Een mogelijke verklaring van dit t o p h e m is dan 'plaats waar riet of wilgetwijgen
werden gesneden en vervolgens in het water werden gelegd om ze soepel en buigzaam
te maken' mdat ze later gebruikt konden worden bij het vlechten van schumanden of
omheiien.
Tussen de Donge en Rijen Egt nog de Thegietersweg. Dit is een onjuiste benaming.
Het tweede naamsdeel heeft te maken met de intransitieve betekenis van het w.g-eten,
d.w.z. "vloeien'. De naam geeft aan dat hier in de nabijheid een wilgenbos geweest moet
zijn, ofwel dat de Teengieter oorspronkelijk zelf een wilgenbos was.
654. "ENBRAECK, DIE

Dit toponiem kan op een drietal wijzen worden verklaard.
De eerste verklaring gaat uit van de veronderstelling dat het eerste deel van het
toponiem teruggaat op een persoonmaam; de betekenis is dan mogelijk 'de braak van
PN Tat0 ("Tater) of Teto (*Teter)'.
De tweede verklaring baseert zich op de mogelijkheid dat de naam is ontstaan uit een
contractie van die sthee ten Brake met subsequent verlies van de h i t i E l e s-, nl.
'theetenbrake' (vgl. de schrijfwijze in het Tilburgs charter uit 1477)'. Welke (woon-)stee
hier dan wordt bedoeld, is onduidelijk, maar mogelijk is hier ofwel sprake van de Sterts
Home 16401 ofwel van de Abtshoef?
De derde gaat uit van tuter = 'klodder, modder' (WNT) en geeft dan een natte,
drassige gesteldheid aan. In dit drassige gedeelte was het kasteel van Tilburg gebouwd.
Ten noordwesten hiervan lag de Teetenbraeck en ten zuidwesten de Boch-hamer. Tussen
het kasteel en de Bockhamer 1551 lag de Mortel l506l. De Teetenbraeck was dan een
braak grenzend aan een nat en vochtig stuk land, waaraan ze haar naam onleende.
Deze laatste verklaring geniet in onze opvatting de voorkeur.
- den teeten b e c k [GAT R26235P (UlO)]
- akker die thiensacker in die Hoeven ter plaetse gheheyten die Teetenbraeck [GAT R278:W (1530)]
- die Hasselt in die Teetenbraeck [GAT R278:W (1530)]
- in die Hasselt geheyten die Teetenbraeck [GAT R278:W (153011
- die Hasselt in den Teetenbraeck [GAT R278:3l1?,31vO (U30)]
- in die Tetenbraeck [GAT R278:M.P (U30)]
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-

-

-

-

land en weide genaamd de Heijdries, dat Smael Ackerken en nog 2 stukken land in de Tetenbraeck [GAT
R
2
7
5
k
W
5
'
'
(153111
land in die Tetenbraecken en een heideveld genaamd de Peertsvennen aldaar [GAT R28051vO-52p
(153211
land in de Teetenbraeck [GAT R281:lW (153311
land en weide in de Tetenbraeck [GAT R281:l2?-l3f ,l3f-l3P(153311
land in die Tetenbraeck [GAT R281:l3v",41v" (1533)]
land in die Teetenbraeck [GAT R281:EP (E33)]
land in die Hasselt in die Teetenbraeck [GAT R282:34V"-3Sf' (153511
land in die Teetenbraeck [GAT R286:w (U39)]
Hagaertsackm in de Teetenbraeck [GAT R286:32f (153911
land in die Peertsvennen in die Tetenbraeck [GAT R287:2P (WO)]
de Hagexsacker in die Tetenbraeck [GAT R288:19f-l9v" (Wl)]
die Tetenbraeck en die Peerdevennen [GAT R288:36f-37P (Wl)]
Hagexsacker in die Tetenbraeck [GAT R290:32f'-32@ (W3)]
land in die Hoeven bij die Teetenbraeck [GAT R2Q3P (WS)]
land aan die Hoeven in die Teetenbraeck [GAT R293:22&231@,23f' (154611
land in die Hasselt in de Tetenbraeck [GAT R2W33f (Wn]
land en weide in de Hasselt in die Tetenbraeck [GAT R2W48f (154711
land in die Teetenbraeck [GAT R29S:W-W,45@ (W9)]
de Heijdries in de Hasselt in de Tetenbraeck [GAT R29556@,57f-57V' (W9)]
land in die Tetenbraeck aan die Hasselt [GAT R296:W (WO)]
Hagem Acker ter plaetse genaempt die Tetenbraeck [GAT R296:2lP,21@ (ISSO)]

In de Oisterwijkse protocollen wordt de Tetenbraeck eveneens vermeld als:
-

-

die heijdriesch neven waterlaat die Zoe en die langacker in die tetenbraeck [OP Rl4319f (1419)l
aen die Hasselt aen die Teetenbraeck optie Zoe [OP Rl4213f (1430)]
den langen acker aen die Hoeven in die Thetenbraeck [OP RlS26SP (1440)]
aen die Hoeven in die thetenbraeck [OP W 2 P (1444)l
die sleehaghe aen die Hasselt in die theetenbraeck [OP RlS4:32f (1444)l
ager terre ad locum dictum die tetenbraeck [OP Rl562f (144611
in die Hoeven in die thetenbraeck [OP Rl56:16@ (144611
in die thetenbraeck in die hoeven [OP R157:9v" (1449)l
aen die theetenbraeck in den heertganck vatl den Hoeven [OP w8:18f (14SO)l
dat bleeck in die thetenbraeck [OP Rl6O:W' (1452)]
dat bleck in die thetenbraeck [OP Rl62:9f (1454)]
aen die Hoeven in die thetenbraeck [OP Rl&2llv" (1454)]
hereditas tetenbrake [OP Rl8231P (10s blad) (147611
hereditas thetenbrake [OP RlB16vo (1487)]
die hoge acker in een plaetse geheijten tetenbraeck [OP Ru)(1:53v'' (149S)I

Overige vermeldingex

- een huys gheheiten die sthenen m e r metten hove ende met sinen gronde ende toebehoirten ende
metter erfenisse daeraen ligghende, soe lant soe weye soe heye, aeneen ligghende, gheleghen ter stheden
gheheiten die Hasselt streckende -der
ghemeinder strathen totten ackeren toe gheheiten die
Thetenbrake [ARA BrumI, Ursel fonds L W 3 (1477)l

De Tetenbraeck lag aan de Hmselt l25ll en de Hueven 13491. Ze werd doorsneden
door een waterlaat, die Zoe. De Tetenbraeck died daarom gelokaliseerd te worden in
het gebied begcensd door:
Dongenseweg (nu Rueckertbaan) in het noorden (vroeger de zuidzijde van het
Hasseltplein),
* de (Cleijn) HmseZt I%I in het oosten,
0 Statenlaan, Westerpark en Bernardusplein in het westen, en
0 Reitse Hoevenstraat en Dr. Ahausstraat in het zuiden.
Hier liep inderdaad noordwaarts vanaf de Tongerlose Hoef een waterlaat.
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Dit gebied was tot in de 14e eeuw gemeijnt en een heideveld geweest, waarin zich een
waterplasje bevond. In de 14e eeuw werd deze vochtige heide door middel van greppels
ontwaterd en ontgomen en werd er op een van de percelen een schuurtje gebouwd.
Omstreeks 1500 verdween het schuurtje en werd de voormalige heide verder in cultuur
gebracht?
655. TEEEUS ACKER, DIE
Akker van PN Theeus, roepnaam voor Mattheus.
- in die Hoeven [GAT R287:llP (154011

656. TEEEUS MATEEUSDIJCK

Dijk van Theeus, zoon van Matheus.
- beemd in de Broecksijde aan de Nijeuwe Leije en Theeus Matheusdijck, nu Reijnendijck [GAT
R2826opMhp (153511

De hier bedoelde dijk heet nu Driehuizendijk. Zie ook I576 I en I657 1.

657. THEEUWENDIJCK

Theeuwendijck en Theeus Matheusdijck zijn identiek. Ook Theeuwen is een roepnaam
voor Mattheus. (Zie ook 15761 en 16561.)
-

beemd aan de Theeuwendijck [GAT R28057f (153211
beemd aan Theeuwendijck [GAT R281:lOv"(153311
eertijds Theeuwendijck nu Reijner Gherit Reijnen en Willem Iamijsdijck [GAT R286:17v"-18f (1539)]
beemd aan Theeuwendijck [GAT R287:uhp-2lf (1540)]

658. TONGERLOESCHE DUCK, DE
- beemd in de Bloeck aan de Tongerloesche Dijck [GAT R27953P (153111

Waar de Tongerloesche Dijck precies lag in de Bloeck 1371 is niet geheel duidelijk.
659. TONGERTBSCHE HOEF, DIE
- aan dat Hangende Rijs aan die Gruenstraet [GAT R286: 4 5 f -45P (153911

Dat Hmgende Rijs 1249 I was gelegen in de Heijdsijde in de omgeving van de Rugdijck
15971. Deze Tongerlose Hoef is dus duidelijk niet die aan de huidige Reitse
Hoevenstraat. Van deze hoeve wordt ook al in de Oisterwijkse protocollen melding
gemaakt:
- die Hoeve van Tongerloe bij die Hangenderijsche straet [OP Rl49:lOP (143511
Tongerlo had ook bezit in de Heijdsijde:
- huis van Wijtman Joest naast Tongerlo [GAT R27!k6f (1531);R2805W (1532);R281:hp
(1533);R2931W-lOv" (WS)]
- hoeve toebehorende het Godshuijs van Tongerlo op die Houtsche straet [GAT R2%42+'-43P (1552)]

De laatste vermelding maakt duidelijk dat deze hoeve gezocht dient te worden in het
noorden van de He&&@& met als begredngen de Houtsestraat in het noorden, de
Zwaluwsestraat in het westen, Bundersestraat in het zuiden en een denkbeeldige lijn
lopende vanaf deze laatste straat naar de Houtsestraat in het oosten, aan het noordelijk
deel van de Ruijbmcken I595 1. Ze wordt in 1372 reeds aangeduid als dat Aude Goek
- dat Aude Goet bij het Hangende Rijs [BPRl175:W (l372)I.

3 Stoepker, H., 'Een hutje op de heide', in:De Lindeboom, jaarboek VI, 1982, blz. 11.
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De mogelijkheid bestaat dat deze Tongerlosche Hoef, d.w.z ante haar oorsprong
vond in de verkoop in l307 door Wellinus Hille, mon van Hille van Arscot en schepen
van 's-Hertogenbosch tussen 1291 en 1318, zijn zoon Arnold Rover en dochter
Margaretha, aan Jan Bac van Tilburg ten behoeve van de Abdij van Tongerlo, van al
hun erfgoederen, te weten gebouwen, akkers, land en overig toebehoren van deze
goederen te Westtilburg?
660. TONGERL,OSCHE HOEF, DE

Tongerlo bezat ook een hoeve gelegen aan de Heuvel, waarvan het grondgebied lag
tussen Heuvel, huidige Tuinstraat, Langestraat en Poststqat-Telegraafstraat.
- Heer Gberit Vuchs verpacht die Hoeve aenden Hovel aan Jan h b r e c b t van Boerden [GAT R283:16vo

(153611
Zie ook Hoeve a m den Hovel 1341I.
66Oa. TORENSTUCKEN, DAT
- land bij dat Torenshicken [GAT R2.82W-7f (1535)]

Uit deze vermelding is niet helemaal duidelijk waar dit stuk land gelegen was, maar
vermoedelijk gaat het om helzelfde stuk land als #at Dorenstucske [OP -59 (IW)]. In
dat geval is het, mede afgaand op de belendingen, identiek aan die Dorenboem I164I.
Het toponiem is al oud en wordt reeds op 9 december l391 genoemd als #at Torenstuc
of Dorenstuc [BP~1178:202v0].In 1453 eenmad genoemd een stuck toemhn in die Scijve
[OP R161:W (1453)]. Later werd dit stuk abusievelijk ook het Torenstuchn genoemd;
indien hier geen sprake is van betekenisverschuiving onder invloed van de spreektaal uit
onl. thorn, 'doorn', met een tussengevoegde woekervokaal > thoren (vgl. nu nog doom
versus dorm), gaat de naam terug op toren, mnl. tom, tcren, onfrank. turn, c ofra. %rn
c lat. tumem, naast mnl. tom, tor, mogelijk een latere ontlening < lat. tunis.
In het Tilburgs schepenprotocol van het begin van de 16e eeuw wordt dit toponiem nog
een tweetal malen genoemd, nu eater met een belangrijke plaatsbepaling:
- dat thorenstuksken bij de processiewegh in die schijve [GAT R267:17P (U17)]
- dat thoorensttuxken teijnden die kerkckstraet mor in die schijve [GAT R268:Sf' (U18)]

Met de &xh&wt 14151 in de laatste vermelding is, gezien de aanduiding voor in die
Schijve, ongetwijfeld de huidige Boomstraat-Korte Schijfstraat-Meuwlandstraat
bedoeld. Nu kan dit twee dingen betekenen. Ten eerste, dat deze toren een restant was
van de oudste kerk in de Schijf, de Bedbuer 1161,waar ook het Hagelcmijs stond. In de
l5e en 16e eeuw en ook later nog werden vanaf dit kruis tijdens de kruisdagen (de drie
dagen voorafgaand aan Hemelvaartsdag) processies gehouden. Nog in 1631 werd hier
aan het hagelkruis in de Cruysakgen het Sermoen [GAT Not. Archief, no. 6 (23 januari 163111
gehouden. In oorsprong vertrokken deze processies weficht niet van het hagelkruis,
maar integendeel vanaf de kerk aldaaq eerst later liep de processie van en/of naar het
hagelkruis en de kerk op de Oude Markt, waarbij ze de voornoemde drie wegen volgde,
de genoemde Processiewe@.
De tweede mogelijkheid is dat dit stuk land niet in het hart van de Schijf lag, maar in
het uiterste zuidoosten, op het eind van de Nieuwlandstraat, mogelijk in wat de Hoeve
van Luik 13441 wordt genoemd. Het vermoeden maakt zich sterk dat dit stuk land,

4 Camps, H.P.H., Oorkondenoek van Noord-&&ant. De Meijerij van 'S-HmtOgenbosch(met de hlijkheid
Gmner), dl. I,2, no. 743.
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mogelijk een voormalig stuk kerkland, verpacht of verkocht werd om met de opbrengst
daaruit de bouw van de toren van de Grote of Torenkerlr, die tussen 1430 en 1483 werd
gebouwd, te bekostigen.' Hier lijkt zich in dit geval echter een probleem voor te doen
gezien de vermelding uit 1391,indien daadwerkelijk Tomtuc gelezen dient te worden.
661. TRUDEN CLAEUS BEEMPT, DIE
- bij M a d j c k [GAT R28R49f4W (l540)]
Deze beemd moet gelegen hebben in de buurt van de Donge aan de Diepestraat en is
vernoemd naar Trui (roepnaam voor Gertruda) dochter van Klaas. Geertruyt, dochter
van Gijsbert Claes (Back) genaamd van Weelde en Margaretha van Kessel, was gehuwd
met Wouter van Lier, en leefde omstreeks het midden van de l5e eeuw. Deze tak van
het geslacht Back had bezittingen tussen Lievegoer en de Maesdijck.

662. TUSSCEENGRAFT, DIE
- een weg in het Laer genaamd die Tussengmtl [GAT R286:1@-2f (1539)l

Hier is de Twsen& de naam van een weg. 'Graften' waren in de regel opgeworpen
wallen, in Tilburg meestal aangeduid als 'dijk'.

663. TUSSENGRAFT, DIE
- akker op Coninxvoert [GAT FW9:lOr" (1531);R2805@ (1532);R292:63f (W5)]

De naam geeft aan dat deze akker was ingegraven tussen andere percelen. In elk geval
lagen 16621 en I663I dicht bij elkaar. De akker dankt waarschijdijk zijn naam aan de
weg (wal, dijk) waaraan hij gelegen was.
664. TWMLF' BUENDER, DIE

- beemd tnssen Moerstraet en Leije [GAT R281:ll@,l2f (1533)]
Deze beemd lag in de Heijdsijde, ten oosten van de Kauwenberg tussen de Moerstraat
en de waterloop de MiddeIste Brug.

5 Steijns, G.J.W., 'De geschiedenisvan de parochie Tilburg 't Heike', in: Iflburg, tijjdchnfi voor gad&&&
monumenten en c u h u , jrg. 8 (1990), no. 3 (September), blz. 67.
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V
665. VMRDIJCK, DIE

-

beemd aan de Vaerdijck bij die Hoeve van Lichtenberghe, waar de Don@ Aa tussen p t [GAT
m3!2P~~,w~,46vO
(WO);R292:6oP (154511

De Vaerdijck h a m haaks op de Donge uit, ongeveer daar waar nu de
Vierbunderseweg over het Wilhelminakanaal gaat. Dit is vermoedelijk de Aard Dijk op
kadasterkaart F4 van 1832,waar hij de scheiding vormt tussen De Gronden en De Lage
Hog.
666. VMRT, DIE

- beemd in die Ghilse Vucht after de Hoeff van Dongen aan een schomloot gemmud die Vaert [GAT
R
2
8
O
:
w(153211

Met de Hoeff van Dongen wordt de h m e vanden Lichtenbergh 13451 bedoeld. Naar
het zich laat d e n , hebben we hier te maken met de Treksloot, op kadasterkaart F4
de Broech-sloet I78I.

667. VALENACKER, DIE

- die valenacker in stertshoeve [GAT R267:lW (151711
- in die Sterts Hoeve [GATR28Z46I" (WO)]
- in die Sterts Hoeve aan de gemeijnt {GAT R288:2lf'-21vO
(154111
- stuk land genaamd deels de Driesacker en deels de Valenacker ter plaatse genaamd die Hasselt in Sterts
Hoeve in alle grootte als die aan elkaar gelegen zijn, de gemeijnt van Tilborg een einde, de Langstraet
aldaar ander einde [GAT R297:MvO-SV (1552)]

Z e Stem Hoeve I639I aan de Langhs&aet I443 I. De naam geeft de geringere kwaliteit
van de akker aaa De grond was niet zwart., maar vaalgeeL Dit kan duiden op een nog
jonge ontghing.

668. VEEDIJCK, DIE
De Veedijck loopt van de Broech-sfraet I79I naar de Lege 1460I en gaat daar over in de
oude weg naar Moergestel langs het Grollegat en door de heide Den Bunder. Hij heet
op de kaart van D. Zjnen uit 170 de Pastoorsdijk. De kadasterkaart van 1832
daarentegen noemt hem weer De Veedjk. Nu heet hij Ibebrugseweg hij komt in de
wegenleeer van 1872 reeds als Kixbmgsche weg voor. In 1985 is de naam pas offiueel
door B & W vastgesteld.
Een 'dijck' is een enigszins hoger liggende weg (ten opzichte van het omringende land
en daardoor droger) en niet zelden eigendom van de persoon of personen naar
wiens/wier woning(en) of bezit(tingen) de betreffende weg voerde.
vee, onfrank. fZ, 'vee, stuk vee', maar ookfiu, 'geld', os. fehu,
Het eerste lid vee (4
fihu, fZ, 'vee, bezit', ofri. fii,tee, bezit', oe. feoh, 'vee, geld' > ne. fee, 'honorarium',
got. f a h , tee, bezit, geld', < germ. Ybhaz, een o d e -es/-os-stam < idg. wt. p e i . De
ogm. stemloze spirant x (steeds als h geschreven) werd in de anlaut en tussen vocalen
blaasklank en verzwakte in het wgerm. meer en meer tot ze tussen vocalen als gevolg
van syncope zelfs verdweea Z o ontstond mnl. vie c Y i 6 , maar uit de gea dat. sg.
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y&es, y&e ontstond dan de ook in de nom. ingedrongen vorm 'vee'. In het wgerm.
had de f de neiging stemhebbend te worden en ontwikkelde ze zich in het onl. tot v.
Deze dubbele (archaische) betekenis van het woord vee duidt nog op een toestand
waarin vee (schapen, runderen em.) nog een betahgwaarde hadden. Nog in de fie
eeuw vinden we in sommige akten met betrekking tot (ode) pachten dat er uit een
stuk grond een pacht betaald moest worden in kapoenen (gesneden hanen).
Opmerkelijk is dat in de directe nabijheid van de Veedjek de Commerstraet 1107I liep.
Alle twee h e n ze dezelfde onderliggende betekenis aanduidex beide leidden naar
een plaats waar de kommer betaalt diende te worden.'
goederen in Loven, die 1 mede dijk op de Veedijck moeten onderhouden [GAT R2mlos blad
14P,lW-l8P (1531)]
huis in Loven en beemd in Calenwiel, waarbij 1roede dijk op de Veedijck onderhouden moet wonlen
[GAT R28k16P (1533)]
beemd tussen de persoon en de Wije aan de Veedijck [GAT R282:6v"-7P (1J35)]
.
hub aan die BIoecksijde aan een stmetke waarmee men naar de Veedijck gaat [GAT R28246d',47P

(153511

huis aan die Commentmet aan die Heerbaen, dat 1roede Veedijck moet onderhouden [GAT -53f

(153511

huis in Loven aan die Commerstraet aan die Heerbaen, dat 1d e veedijck moet onderhouden [GAT
R28352f (ls36)]
beemd achter Broeckhmn en heide aan de Commerstraet, 1roede Veedijck te onderhouden [GAT
R283:54f (E%)]
beemd achter Bmeckhoven en brouwhuis aan de Commentraet, 1mede Veedijck te onderhouden [GAT
R283549 (3536)]
een beemdeke in Loven aan de Veedijck [GAT R284:lS@-16f (lS37)]
beemd in den Veedijck tussen de persoonen dieLeije[GATR28%4@(1538)]
beemd aan de Veedijck naast de Pemnschap aan die Nijeuwer Leije [GAT R28%2lr'-21@ (153811
beemd aan de Veedijck aan de Oude Leij [GAT R285:26P-%V"
(1538)]
weide genoemd de Hoodonek in die Broecksijde aenden Veedijck aan die Leije [GAT R287:14P (l540)]
de Veedijck te onderhouden [GAT R288:los blad 8 f (Wl)]
goederen in Loven, die de Veedijck moeten onderhouden [GAT R289:8r'-!W',l2f (154211
weide en heide in Loven aan de Veedijck aan die Leije [GAT R290:4lf (1543)]
land aan de Vorcuijl in Loven dat 1 roede dijk aan de Veedijck moet onderhouden [GAT R2%24@
(154511
huis, hof, schuur, turfschq gelegen ter plaatse genaamd Loven tussen die gemeijn heerbaen een zijde,
die gemeijn Heijstraet ander einde, hiertoe 1roede dijk op de Veedijck met '%Heren schouwen daarvan
te onderhouden [GAT R297:26v"-27f (USl)]
stuk weiland genaamd Calenweije het gehele stuk gelegen ter plaatse genaamd Calewiel bij de Veedijck
[GAT R297:44@-45P (U52)]
stuk beemd ter plaatse genaamd aan de Veedijck tusschen de voo1s. Veedijck een zijde, die Leije die
daar loopt ander zijde [GAT R297:78P-W(lS52)]
Item den bempt aenden Veedijck over tkleijn brughsken aldaer achter de pastorije, regencat de
Cathuijsers tot Vucht groot 8 loopen saet [ U T bundel Tiiburg III, no. 327, blz. 137 (162111
een parceel weijde p o t twee en een half L'" gelegen aen den Veedijck, aldaer mt den Veedijk, noort
den waterlaat [GAT R438:77P (1750)]
een parceel weyde gelegen over den Veedijck groot twee en een half€ L", west den Veedijck [GAT
R 4 B W (1750)]

De Veedijck wordt in tussen 1419 en 1465 herhaalde d e n genoemd in de Oisterwijkse
protocollen:

- bi den veedijck aen die Leijde [OP Rl431W (141911
- aen den veedijck aen Jans dijck van Heyst [OP Rl43:42 (1420)]
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-

-

-

-

-

beempt die groet donc aenden veedijck [OP Rl44:43P (1422)l
hereditas investiti de tilbmh aenden veedijck [OP RlM74r" (142211
beempt aenden veedijck [OP W333f (144311
beempt den veedijck tusschen erfenhen spersoem van westilborch aenden veedijck [OP W 3 7 P (1444)l
die ghepimsbeempt aen den veedijck totten erf tgoer [OP Wtk17P (1450)]
die ghephcsbeempt bij Qpr aenden veedijck [OP RlStk17f (1454)]
der ghepingen beempt over die Aa tot beeck waert aen den veedijck [OP Rla21VO (1454)]
in die Gatten aen den veedijck [OP Rl63:32v" (145S)l
beempt dat tgheerken locum dictum Qualen tussehen de dijck die gheet tot heynken luyten huyseme Ben
den Veedijck ende tusschen de dijck die gheet totten huJlsetoe Jan Maes soens [OP Rl64:16@ (145611
van den veedijck aen den a w r e geHeystendijck [OP Rl7223v" (14691
beempt den Veedijck aen den Veedijck [OP R209:23f (Uar)]

De oudst bekende vennelding van de Veedijck echter dateert van 29 augustus 1365,
wanneer Wouter en Huijbrecht vander Biest aan Jan van Gestel, kanunnik van
Tongerlo en investkt van Tiburg, een bonarium quoddcan mjusdam prati, sita in villa
de Tilborch juxta locum wlgariter dictum Veedijc overdragea2
Behalve voor de weg zelf was den Veedijck tevens de naam van een beemd gelegen aan
deze weg:
- beemt den veedijck bij die ghemeijn Leije [GAT R26226vo (UlO)]

668a. VEEKENACKER, DIE
- de Veekenacker [GAT R282:37P-38P,38P-38~'' (153511
Deze Veekenacker was gelegen in de nabijheid van het Voemeken I700I.
Voor de betekenis van 'veken' zie: 1I.
669. WKENSCHE ACKJZR, DE
Veken betekent 'hek' en kan worden afgeleid uit germ. fakfn, gevomd uit veke (<
germ. faka-), 'vlechtwerk' of juister nog: 'paal die in de grond geslagen werd om het
geraamte te vormen waartussen het vlechtwerk werd bevestigd' (biertoe dient men ook
het geraamte van een hekwerk te rekenen), en een diminutiefuffix -en e germ. suffix
-fn- < idg. -In-, dat oorspronkelijk diende tot vorming van adjectieven bij dier- of
stofnamen; van het aldw gevormde bnw. werd het gesubstantiveerd neutrum gebruikt
ter aanduiding van iets kleins, maw. het kreeg een verkleinende betekenis.
Het eerste lid 'veke' is een vorm van vak, 'vlech@verk', os. fak, 'deel van een huis', ohd.
fah, 'muur', onfrank. fak, e idg. wt. pig, 'vastmaken, paal'. Hierbij moet men uitgaan
van de omheining of huiswand, waarbij de ~ d r u lkigt op de in de grond geslagen palen
die het geraamte vormea De betekenis van veken is dus oorspronkelijk zoveel als: klein
vlechtwerk. Vekens stonden in de regel op de grenzen van goederen en 'gemeijnt' dan
we1 op de grenzen van de goederen.
Dit betekent dat deze akker bij of in de nabijheid van een hek gelegen moet hebben,
waarbij we moeten denken aan een hek dat diende om de dieren op de
'gemeijnt' te houden, zodat ze de akkers niet konden betreden.
- land genaamd de Vekensehe Acker ter plaatse genaamd in de Berckdijck tussen de coIvelschenweh
[GAT R2W49P-5Of' (1549);R296:6W,69P(ISSO)]

2 Vert.: 'Een zekere bunder van een weiland, gelegen in het dorp van Tilburg ter stede in de volkstaal
genoemd Veedijc' @rem, MA., OorkDnden van Tongerb, dl. 1, no. 1161).
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670. VEKENSCHE ACKER, DE
Voor de verklaring van veken zie I669I.
Venneldingen B o d en Oisterwijks schepenprotocok

- land in den Vekenschen acker in die Stertsche hoeve [BP Rl185:l36f (141511
- den Vekenschen acker in Stertshoeve [OP R236:? (153111
- den vekenschen wker in die Hasselt [OP R260.16Vo (lSSfi);R266:3@ (1562);R278:8vo (157411
Tilburgs schepenprotocok
- de Vekenacker in die Hoeven genaamd de Sterts Hoeve [GAT Rzso:7P-W (153211
- in die Sterts Hoeve [GAT Rzso:4(hp (153211
- de Veeckenacker in Sterts Hoeve aan die hghstraet [GAT R2.823SV"(153511
- in die Sterts Hoeve aan die hghstraet [GAT R288:lW-2OP (l541)]
- in Sterts Hoef aan die Langhstraet [GAT R289:36r"-36@,37r"-3W (154211
- land, weide en heide in Sterts Hoeve [GAT R29155P (W)]

Zie ook Sterts Home I579 I.
671. VELLINGH HOEFE', DIE

- in die vellige hoeff oft die Rijt [GAT R261:29P (UW)]
- die Rijt in die vellinge hoeve [GAT R26214v" (UlO)]
- die vellinge hoeff [GAT R26217v" (UlO)]
- achter die vellinge hoef [GAT R2635p (Ull)]
- die heystraet in die vellinge Hoeff [GAT R263:llP (Ull)]
- land en heide in die Rijt in die Vellingh Hoeff [GAT R2m3f (1531)]
- land, weide en heide samen 14 lopemaet in die Vellingh Hoeve aan die Heijdstraet [GAT R279:%P-33v"
(153111
- land in die Rijt in die Vellinge Hoeve [GAT R285:18?-19P (E%)]
- land aen die Rijt in die Vellingh Hoeve [GAT R2&%31? (IS%)]
- land aan die Rijt in die Vellingh Hoef aan die Heijdstraet [GAT R28752r"(WO)]
- land in die Vellingh Howe [GAT R287:74#'-74V'' (WO)]
- land in die Rijt in die Vellingh Hoeve [GAT R288:49P49P,49P(l541)]
- land in die Vellinge Hoeve en heide genaamd 't Ven aldaar [GAT R292.65V"-66V",6W-68P
(l545)]
- stuk land groot ea. 2%lopemaet ter plaetse genaamd die Rijt in die Vellingh Howe tussen die gemeijn
straet genaamd die Heijdstraet een einde [GAT R29625vo-26ro (ISSO)]

Hoeve is hier weer een oppervlaktemaat. ' V e w wil zeggen: lieden of nakomelingen
van Vel. Volgens [GAT R29519P en 10s blad 2op1 was Cornelk Jan Vels gehuwd met
Kathelijn Reijner Jan Reijnen en volgens [GAT R284:W was Cornelk Jan van Boerden
met dezelfde vrouw getrouwd; ergo: Cornelk Jan Vels en Cornelis Jan van Boerden zijn
identiek. De hoeve is genoemd naar Willem Vel alias van Boerden, van wie de hoeve
oorspronkelijk was, mals blijkt uit venneldingen in de Oisterwijkse protocollen:
- een stuc lands in loo0 dicto Vellinge hoeve [OP Rl44:24P (142211
- een stuc lands Westilborch ad locum diaum die Rijt after in der Vellingen hoeve [OP Rl4S:hp (142611
- lant Westilborch ter stede geheyten inder vellingen hoeve [OP W 1 7 (1444)l
- weyde inder vellingen hoeve, Westilborch inter Willem Vels land [OP RlSS:3\p (1445)l
- lant in der hoeve Peter wilneer Vellekens tot eenre stede die Nuwehof [OP Wf23hp (144611
- lands ter stede geheyten in die Vellinghoeve [OP Rl60:17P (145211

In het laatste geval is het Willem Vel m quondmn Peter Vels die dit stuk land
verkoopt. Dit land werd later opgedeeld in verschilende percelen en m u in de 19e
eeuw deel uit gaan maken van De Rijtsche Akkers.
De Vellingh Hoeff lag in de Rijt, ongeveer begrensd door de huidige Prof.
Cobbenhagenlaan-Academielaan-&tee1
Cannestraat/&teel Doorwerthstraat en Hogeschoollaan.
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672. VELTBRAECK, DIE
- stuck landts geheyten die Veltbraeck [GAT R262:3lP (fill)]

- akker die Veltbraeck aan de gemeijnt [GAT R27!k45f45P (153111

Helaas wordt niet aangegeven aan wellre gemeijnt. We1 wordt hij reeds vernoemd in de
Oisterwijkse protocollen als die VeZtbrh:

- land die Veltbrake bi den Coudenberch [OP RlMW (142211
- land die Veltbrake [OP RlM73P (142211
- land die Veltbraeck bij den coudenberch [OPRl61:W (145311

Hieruit blijkt dat het in elk geval ergens in de buwt vafl de Cauweprbmh I94 I geweest
moet zijn.

673. VELTEOVEN, DIE
De Velthoven was (is) een herdgang waarvan de kern rond het huidige W&lminapark
gelegen was. De naam betekent hoeve of hoeven in het veld, waarbij hseve kan duiden
op mwel akkers als bewoning (hofstede) en we bij 'veld' dienen te denken aan de
betekenis van weids, uitgestrekt. Dit lijkt zeer toepasselijk voor de Vellhoven, wanneer
we het gebied in ogenschouw nemen dat met deze benaming werd aangeduid.
velthmn [GAT R261:lW (1509);R262%' (UlO)]
die velthmn (GAT R26228vo (151O);R263:34P (1511);-5P
(1551211
een stuck erffs tot weijen liggende vier lopensaet en& een vierde vaet saets begrijpende ter plaetsen
geheijten aen die Velthmn aent cruijs [GAT R2n67P (1529)]
velthoven [GAT R278:W(153011
huis in die Velthoven [GAT R2795",2W',36f ,39r'-39~'',43f,Sw (153011
huis en heide in die Velthoven in de Goerkenstraet [GAT R279:14P (1530)]
huis in Velthmn [GAT R279:2lP (153011
huis en grond in de Velthoven [GAT R279:30+'-3lP (EN)]
huis en land de Hunenbraeck in Velthmn [GAT R279:4W,4OP,43v" (1531)]
schuur in de Velthmn en de Hunenheck [GAT R279:40V"-4lP,4lP (1531)]
land in die Velthmn [GAT R279:42@ (1531)]
huis in die Velthmn aan de Molenstraet [GAT R28&5vO (1532)]
huis in die Velthoven [GAT R28O:6f',W,19r',2Or",45r" (153211
akker in de Velthoven [GAT -13f
(1532)]
land en weide in die Velthoven aan de Hoge Zoe [GAT R28O:18vo (1532)]
land in die Velthoven [GAT R280.43~'' (1532)]
huis in die Velthoven [GAT R281:6P-7P,16P,28vo-2W (1533)]
huis in die Velthmn bij de Molen aan de Molenstraet [GAT R281:15P-lSv",lS
(1533)]
P
huis en grond in de Velthoven [GAT R2fJk26Vo(153311
huis en - p n d in de Velthoven in die Goerkktrae; van de Heer van Tiiburg [GAT R281:29&29P
(1533N
ken;.kens Braeck in die Velthoven [GAT R281:39r'-39P (1533)]
huis en grond in die Velthmn [GAT R281:4lP (153311
huis in die Velthoven [GAT R282:2@,13~,1~-2OP,22#'-22P,22rp-2hp;L2vD,31vot(1535)]
huis en weide in de Velthoven [GAT R282W-4P (l535)]
huis en grond :in de Velthoven [GAT R2821~-19P,2OP-2hf',2hf'-2lP,22P-23f,43f
(15391
schuur, schaapskooi, land, heide en weide in de Velthoven [GAT R282:2lP,2P-21V",22P(15391
huis in de Velthmn aan de Heijdstraet [GAT R282:BP(153511
land in die Velthmn [GAT R282:~,Sl1%1P (U35)]
land en weide aan die Velthoven op die Hoge Zoe [GAT R28239P (1535)]
huis in die Velthmn aan het voorgaande erf [GAT R282:39P4If (153511
huis in die Velthoven [GAT R283:26P(1536)l
land in die Velthmn [GAT R283:42P,42@ (1536)]
huis in die Velthoven op die Hooge Zoeije en land naast de Seven Plateanen [GAT R283:43@ (E%)]
huis in die Velthoven aan de Heijastraet [GAT m 4 r " (1537)]
huis in die Velthmn [GAT R2%"25#',32r''
(153711
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- land van 5 lopen in de Velthoven aan een waterlaat [GAT R2M349 (1537)]
- huis in de Velthoven van Laweijs Peter Vemhueren aan de Goerkenstraet [GAT R2M44f4v" (15331
- huis in de Velthoven naast de Heer van Tiiurg op de hoek van een straat en de Goerkenstraet [GAT

R2M449 (1537)]

- huis in de Velthoven [GAT R284:46v" (1537)]
- huis in de Velthoven in de Goerkenstraet op de hoek van een straat naast de Heer [GAT R28459P

(153711

- heide en weide genaamd t Fen in de Velthwen in die Heijdstraet [GAT R285:1of,lW,31f (1538)]
- Lijsbet P a w l s Hooff aan die Velthoven [GAT R285:los blad 26f (1538)]
- huis in de Velthoven tussen een straat en de gemeijnt het Goerken [GAT R2853JP-3lf (153811
- huis in die Velthoven aan de gemeijnt het Goerke [GAT R285:3lr"-319 (E%)]
- huis en grond in die Velthoven [GAT R285:4Ov"4lf, 419 (lS38)]
- huis in die Velthoven aan de waterlaat [GAT R285:42@(1538)]
- huis en grond in die Velthoven [GAT R285:43#'-44f ,44f (1538)l
- huis en grond in de Velthoven [GAT R286:@-7f (153911
- huis in de Velthoven [GAT B w 4 7 f,4t?d'49?',491?,5of-S~,58f -58p (1539)] .
- huis en grond in die Velthoven [GAT R2&354f-S4@ (1539)]
- land in die Velthoven in die schijve [GAT B 6 W (153911
- de herdgang van de Velthoven [GAT R2826f -7f (154011
- huis in die Velthoven op de hoek van de Goerkenstraet en een straat, naast de Heer [GAT R287:7f -'7?

-

-

-

-

(Ull0)l

huis in die Velthoven op de hoek van de Heijstraet [GAT R287:14f (WO)]
huis in die Velthoven [GAT R287:29P,2W,Wf,4Ov" (WO)]
huis in die Velthoven aan de Heijdstraet [GAT R28234v" (WO)]
Velthoven [GAT R28241@-4* (WO)]
schuur aan die Velthoven [GAT R287:42@ (W)]
huis in die Velthoven aan de Molenstraet en een huis daar aan de Heijstraet [GAT R28244f (E#)]
huis aan die Velthoven op de hoek van de Heijstraet [GAT R282w,65f,659(WO)]
huis en grond aan die Velthoven [GAT R28258f (WO)]
huis in die Velthoven [GAT R287:66f ,73#'-74f ,749-7Sf ,759 (lMO)]
hoeve met land, zand, heide en weide aan die Velthoven [GAT R28267f (154011
huis in die Velthoven in die Molenstraet [GAT R2827hP (WO)]
hoeve van de Heer van Tilburg aan die Velthoven [GAT R287:8lf-819 (Wro)]
huis in die Velthoven [GAT R28&5f,5~,9v"-lof,2W',S4f (Wl)]
land in die Velthoven bij die Molenstraet [GAT R288:Uf (Wl)]
2 huizen in die Velthoven [GAT R288:34v"(Wl)]
land in die Velthoven in die Molenhoeck [GAT R288:4Ov" (Wl)]
een hoeve in die Velthwen [GAT R288:los blad 43f (l541)]
weiland in die Velthoven naast de Heer van Tiiburg, aan 3 zijden de straat [GAT R28&3lf (Wl)]
land in die Velthoven aenden Molenhoeck [GAT R28838vo-59p (Wl)]
huis in die Velthoven aan die Heijdstraet [GAT R288.64f (lS41)]
huis en gmnd in die Velthoven [GAT R28kw (l542)]
land aan die Velthoven in die Goerkenstraet naast de Heer van Tiiburg [GAT R28930&3lf (W2)]
huis aan die Velthoven aan die Heijstmet [GAT R2894lf41@,42f (W2)]
huis in de Velthoven [GAT R29O:18f&
l,W
,f' -WB
,v-%
'f
,349-35f,43f ,w (W3)]
huis in die Velthoven op de hoek van de Heijstraet [GAT R290:3lf-319 (W3)]
huis, land, weide en heide in die V e l t h m [GAT R290.43f -439,44f (W3)]
huis in die Velthoven op de hoek van de Heijdtstraet [GAT R29O:47f-47
'?,4w
(W3)]
weiland in die Velthoven [GAT R 2 9 1 : W - W ~ - 2 l f , l o sblad 2lf,2lf (W)]
huis in die Velthoven [GAT R29k23P-23@ (W)]
huis in de Velthoven op de hoek van de Heijstraet [GAT R29k26f-2@ (W)]
land in de Velthoven [GAT R291:wm (W)]
huis aan die Velthoven [GAT R291:42@ ( W ) ]
huis in die Velthoven op de hoek van de Moelenstraet en de straat [GAT R2!X2W(WS)]
hoeve van de Heer van Tilburg aan die Velthwen [GAT R29224P-259(WS)]
huis in die Velthoven op de hoek van de Heijdstraet [GAT R292:25v" (WS)]
huis in die Velthoven aan de Molenstraet [GAT R292:26f-27f (WS)]
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- huis en weiland in die Velthoven op de hoek van de Molenstraet [GAT R2!Zk45f (l545)]
- huis aan die Velthoven [GAT R292.47f-47V",59f-59d',64f (l545)]
- huis in die Velthoven [GAT R2W57f (l545)]
- land in die Velthoven [GAT R29257f (l545)l
- land, heide en weide aan die Velthwen in die Molenstraet [GAT R292:62f (154511
- gronden aan die Velthoven [GAT R2e68f (l545)]
- huis aan die Velthoven op de hoek van de Heijstraet [GAT R293:af ,49P (WS)]
- huis in die Velthoven [GAT R2B69P (WS)]
- huis aan die Velthoven [GAT R2B75@ (WS)]
- huis in die Velthwen aan dat Goerken [GAT R2W.SlV"432P (154611
- huis in die Velthoven aan die Molenstraet [GAT R293:W (l546)I
- huis in die Velthwen [GAT R2WP (W7)]
- 1%lopensaet land in de Velthoven [GAT R294:2@-3f (154711
- huis in die Velthoven aan die Steenen Camer [GAT R294:27V"-28f (154711
- land in die Velthoven in die Schijve [GAT R2W29P (W3]
- land in die Velthoven [GAT R294:42f42@,50?'-50@,5l#'-51V"
(l547)]
- goederen aan die Velthoven [GAT R2W51@ (254731
- huis met grond ca. 20 lopensaet in de Velthoven op de hoek van de Molenstrad [GAT R2%55@-56f
(l547)I
- wide en akkerland in die Velthoven aan die Molenstraet en een huisje aldaar [GAT R2951OP-llP
(l54911
- huis in die Velthoven [GAT R295:18vo-l9r"(l549)]
- 2 huizen en land in die Velthoven aan die Molenstraet [GAT R2992*-21@ (l549)l
- huis in die Velthoven en land aldaar aan die Molenstraet [GAT R29521@-22P,22V"-23f,23r'-W
(l549)i
- huis
en land in die Velthoven [GAT R29952@-53r" (l549)I
- huis in die Velthoven aan die Heijdstraet [GAT R29558vo (l549)I
- huis, hof en erfenis ter plaatse genaamd die Velthoven [GAT R296:5P-SV" (USO)]
- huis, hof en erfenis aen die Velthoven [GAT R296:8f (U50)]
- stuk land p t ca. 3 lopensaet, Yi vaetsaet en 1%roede ter plaetse genaemt aen die Velthoven in die
Schijve [GAT R2%W(l55O)l
- grond in die Velthoven aan de Molenstraet [GAT R29629P-30f' (ISSO)]
- land in die Velthoven in die Schijve [GAT R2%31V"-32f (USO)]
- huis, hof, grond en een stuk akkerland groat ca. 12 lopensaet ter plaatse genaamd Velthoven [GAT
R29632vO-33f (ISSO)]
- huis en grond in die Velthoven [GAT R29632P-33P (U50)]
- land aan die Velthoven [GAT R2%34@ (U50)]
- 2 huizen, hoven, grond en erfenis aan die Velthoven [GAT R296519 (U50)]
- huis aan die Velthoven [GAT R29674f (U51)]
- stuk land p t ca. 4 lopensaet ter plaatse genaamd aan die Velthoven in die Schijve aldaar met alzulke
weg en recht van wegen ak het won.stuk land heeft en ten eeuwige dage zal behouden over de andere
erven van Adriaen verkoper yoo1s. en over de emen van Jan vanden Howel naar de gemeijn straat van
de Velthoven toe [GAT R2%.77P(l551)]
- huis in die Velthoven [GAT R2968Or7
- zekere onderpanden gelegen aan die Velthoven en in die Schijve [GAT R297:22f-W (IS51)I
ter plaatse genaamd die Velthoven en in die Schijve, het eerste stuk erf in weide gelegen aan die
Velthoven, het andere stuk erf in land in die SchijveMornoemd [GAT R297:2&" (USl)]
- stuk erf in weide en heide liggende ter plaatse genaamd Velthwen in die Heijstraet [GAT R297:38P3 8 ~ 0(~5111
- huis, hof, schuur en erfenis p t ca.4 lopensaet ter plaatse genaamd Velthoven en een stuk land p t
ca. 4 1v-t
[GAT R297:49?-501? (US2)]
- drie stukken of percelen van e m gelegen ter plaatse genaamd die Velthoven en in die Schijve aldaar,
het eerste stuk in weide liggende gelegen in die Velthoven won.,het andere stuk erf in land liggende in
die Schijve,het derde stuk erf in heide en weide liggende in die Schijve [GAT R297:W (U52)]
- huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende p t ca. l% lopensaet ter plaatse genaamd
aan die Velthoven, de gemeijn straet van de Velthoven een einde, de Heijstraet ander einde {GAT
R2W52V" (US2)]

...
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- huis, hof en erfenis groot ca.4 lopensaet min 1 vierdevaetsaet ter plaatse genaamd aan die Velthoven in
die Molensatraet [GAT R297:75P-75? (l552)]
- huis, hof en erfenis groot ca.2 lopensaet aan die Velthoven [GAT R297:82P-82? (l552)]
- stuk erf in weide en akkerland liggende groot ca. 2 lopensaet en 5 roeden ter plaatse genaamd die
Velthoven aan die Molenstraet tussen erfenis van Heer Jan van Brecht, ridder, en de erfgenamen van
wijlen jonker Wolfaert van Bredemde een zijde, erfenis van de erfgenamen van wijlen Goijaert sBruijnen
ander zijde, erfenis van Matheus Gherit vanden Oudenhoven een einde en de voors. Molenstraet ander
einde, hiertoe nog een huisje met een hof en akkerland daaraan liggende, zijnde het vierde deel van de
gehele aanstede, die de won.Matheus in de pamchie voo~s.aan de Velthoven en naast de Molenstraet
had liggen, we& vierde deel v i ~ ~ r aan
s . de Vooaijde 8% roeden en achter 9% roeden breed zijnde
afgemeten is [GAT R2W.W-9lr" (l552)]
- huis, hof en erfenis p t ca. 4 lopwsaet en 1 vierdevaetsaet aan die Velthoven in die Molenstraet [GAT
R29&2?-3P (1552)]
- huis, hof, schuur met de gmnd en toebehoren en erfenis daar aan liggende en daartoe behorende,
gelegen in de pamchie van Tiiburg ad locum dictum aen die Velthoven met nog twee s h n land daar
ook toe behorende, het ene genaamd Laukens Weije en het andere genaamd de Hoghe Acker [GAT
R300:73~-74P(1555)]
- erf aen 't Molenhuys aen de velthoven [GAT R313:62P (15691
- wetering genaamt backwater aan de Velthoven (GAT R338:Ed' (1592)

De Velthoven is reeds een o d e herdgang zoals blijkt uit de volgende v e r m e l h
- dwrum molendiiorum venti quorum unum in loco Velthoven et aliud in loco dicto Oerle [AAT bundel
Tilburg (fotokopie GAT bundel I,44 (138811

alsmede uit de veelvuldige oudere vermeldingen in de Bossche en Oisterwijkse
protocollen:
huis en erf in Velthoven [BP Rl18k154 (l395)]
die hoeve te Velthoven [OP Rl436P (1418)]
land en weyde t Ven tot Velthoven [OP Rl43:12#' (141911
tot Velthoven bi der molen [OP R l 4 3 W (1420)]
die molen tot V e l t h [OP Rl4952? (1420)]
in die Seijve bi Velthoven [OP RlM4P (1423)]
Bonenhoefke bij die Molen van Velthoven [OP RlM459 (1422)l
huus bij dat Ven in locum dictum Velthoven [OP RlM62p (1420)l
Dyeken bi der molen tot Velthoven [OP RlM79v" (142211
dat Dijefven Velthoven aen die Molen aen die molenstraet [OPXU45329 (1426)]
land bij die molen Velthoven [OP Rl47XW' (1430)]
Velthoven aen die Heijdstraet [OP R l 4 (1430)]
~ ~
een stuc erf in Hoenkensbrake Velthoven [OP Rl47:43+' (1430)]
dat Dyefven Velthmn aen die molenstraet [OP M49:23P (143511
tussehen den Hovel van Tilborch ende die Molen te Velthoven aen die leemputten aldaer (nmrd aan de
Heerstraet) [OP Rl52:24P (144011
in die scijve van tilborch k e r c k h die coemt vanden Hoeven en van Velthoven [OP Rl525W (144011
w e e Huynkensbraeck aen die Velthoven [OP IU52:67P (144011
Velthoven in sBonten Hoeve [OP Rl53:12f (1443)]
Velthoven bij die Molen [OP Rl53:17P (1443)]
Velthoven in Ebenhof west aen die straet die uit den Goerken coemt, zuyd aen die straet tot V e l t h m
[OP Rl5322P (144311
tusschen den H m l van Tiborch ende die Molen van Velthoven (oestwaert aen die gemeynt) [OP
Rl5333P (144311
in pastoria de Velthwen [BPRl2lk194f (1445)]
Velthoven aen den kerckdijck [OP Rl55176' (MIS)]
die Molen van Velthoven bij dat Dijefven [OP Rl5526p (144511
aen die mole, Velthove, bij Molenstraet en bonenhuefken [OP R l 5 ~ 1 8 P(144611
peck terre die Paelsberch aen die Velthove [OP Rl528Vo (1449)]
Velthoven aen die heytstraet [OP Rl5&8Vo(1450)]
Cnobbenlant Velthoven aen die Heijdstrate [OP Rl58llv" (1450)]
Velthoven bij die Steenen Camer [OP Rl5&14P (145011
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bij die Molen van Velthoven aen die leemputten [OP Rl605P (1452)]
- land die Paelsberch aen die Velthoven [OP Rla6P (1452)]
- dat Dijefven te Velthoven [OP RlM26v'' (1456)]
- Velthoven aen die Mole [OP Rl8k19P (147511
- wijntmoele tot velthoven [OP Ru)s:43vD (Sol)]
- bij Pijlijserhowe aen de Velthoven omtrent Slot [OP R26k37f (lS57)]

Het woord pastoria in de vermelding in het Bosch protocol van 1445 kan bier
gelijkgesteld worden met mnl. sceperije = heerde, 'herder' =+ 'herdgang'.
Ook na 1600 wordt de Veldhoven nog regelmatig genoemd:
Gelden Meus Corn(elk)z heeft ten selven daghe gemijndt den ierste coope teijnden bet Molenvenne,
beneffens den Loovensche wech opde Ruijbraken comende vande Velthoven, dlopens mor XX gl groot
sijnde drije lopenst XXX mijen [GAT, Van V i e t 741 fol. 14-v"(lml)]
aende Velthoven [GAT, Van V i i e t 741 fol. 24f (1609)]
een parceeltken weijlants een halff lopensaet ofte daer ontrent groot sijnde nochtans~mgroot ende
cleijn als tselve gelegen is binnen de prochien van Tdborg, ter plaetse genaemt aen velthoven aldaer
[GAT R367:1BV(166211
huisje en akker aan de Veldhoven [GAT, Rechterlijk Archief, R97, ongefol., blz. (1736)l
door die lange Pad tot aan de huizinge van de Heer Franken op de Velthoven Fiendkhmpen, Hewel 4
(177811
door het spoor dat van klein Looven op den Velthovensen Moolen loopt, daar worby, laatende de
Moolen op de linkerhand, door het Velthovens Moolen4raatje tot aan de Velthoven Fiendklampen,
Hewel 5 (1778)l
in de groote baan op den Heikant, aan de Swartrgt,op den waterloop, van daar door die straat tot aan
den kwayen hoek, m l g e n s door den kwayen hoek door de straat over het Grosseind, tot op de
Velthoven, draaiende worts ten zuiden langs de huizen van de Velthoven tot aan het Goorkens-straatje
Fiendklampen, Hewel 6 (1778)l
genaamt den K'asteel-klamp, beginnende ten mten op het Goiiken, by de Roomsche Kerk, van daar,
door het spoor en Goikens-straatje, tot aan de Velthoven Fiendklampen, Howen 1 (1778)l
op de Velthoven, door het straatje voorby de steede van Adriaan Bruers, vemlgens langs den Metpad
genaamt den langen Pad, tot dat men komt in den Mest- of Akkerweg, die op den Noordhoek loopt
piendklampen, Schijf 1 (1778)l
aan de Velthoven tegen over het Goiikensstraatje PienManpen, Schijf 2 ( l m ) ]
door het spoor of weg over de Velthoven, de h g t , en den Noordhoek, tot aan de h&ge
de ronde
Schouw piendklampen, Schijf 2 (17791
eene huijsingen, werk=huis en hove gestaan C geleegen onder dese heerlijkhijt Tilborg ter plaatse de
Veldhoven [GAT R490:9v-lOP (179211
een huijsinge bestaande in drie woonhge met torfschop en nog twee andere torfschopjens aan de
huijzinge met den hoff daaraan gelegen groot circa een en een quartier loopensaat gestaan en gelegen
ter plaatse de Veldhoven aldaar oost en mijd de waterlaat, noord de straat [GAT R49035v (1792)l
een parceel ackerland groot vier loopensaten ofte daar omtrent ter plaatse de veldhoven, aldaar in de
Schijff aan de We&, oost de waterlaat, west een mistwegt [GAT R490:36r0 (1792)l
eene huijsinge, bestaande in twee woningen, met schuur, stal, schop, hoff en aangelegen em, groot vier
loopensaten, gestaan en gelegen ter plaatse de Velthoven, aldaar oost een mistweg, mid de waterlaat, en
noord de straat [GAT R490:44P4v (1792)]
Item een parceel weijde groot twee Loopensaten ofte daer omtrent genaemt de hangweij, ter plaatse de
Velthoven, noord de Molenstraat en een parceel Ackerland groot neegen hopensaten ter plaatse vooq
aldaar mid den H:Geest armen alhier [GAT R490:44v (179211
de vaste goederen staande in het Collectboek der -le
omslagen over Tilburg onder de Heertgang de
Veldhoven [GAT R490:67f ,6%,68P,6&,6%",7W (1793)l
een parceel ackerland groot drie en een halff Loopn gelegen aan de Veldhoven [GAT R492:21f-22f
(179611
item een parceel weide groot 1%lopt geleegen als Mor aan de Veldhoven ter plaatze het stedeke [GAT
R493:97@ (1801)l
une maison batiment et jardin situ& dans le veklhoven [GAT R4~.10SvO(180l)l
eene huizzinge bestaande in twee woningen met schop en hoff, groot een loopt ter plaatze de Veldhoven
[GAT R493A19f (180111
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een pareeel ackerland p t vijff lopenzaaten ter plaatse de veldhoven [GAT R493:122f(1801)'j
- une parcelle de terre labourable situ& dam la section dite Veldhoven [GAT R46223 (1811)l
- une parcelle de terre labourable ento-e
d'une haye de hktres, situ& section Veldhoven [GAT

-

R46224 (Isll)]
une maison et jardin dam le quartier dit Veldhoven litt' K. NO 1122 [GAT R467:40 (181111

Diederik Zjnen (1760) is De Veidhoven het huidige Wdhelminapark en gebied
ect ten noorden daarvan.
Oorspronkelijk zal de Veifhoven
Gasthuisring-Noor dstraat-Fabri
Goirkestraat en Wiehninapark. In 1832 echter (kadasterkaart) blijkt de Veldhoven
voomamelijk gevormd te worden door het Wdhelminapark en de strook j;St ten zuiden
ervan boven Die Hoogh Soe 1372I, en noordelijk van het park tot ongeveer de huidige
at (tot aan de Pasrotie Mamp) alsmede
Hoogh Soe, tussen deze waterlaat en de Groesehdstr

De Veldhoven (het tegenwoordige W7lhelminaparJc),gezien vanuit het oosten. Foto 1892.
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674. VELTEOVENSCEE KERCKWECH, DE

- land in de Schijve aan de Dorenboem aan de Velthovensche kerckwech [GAT R296257P47V" (USO)]
- land in die Schijve waarovet een gemeijne kerckwech loopt genaamd de Hoevensche en Velthovensche
kerckwech [GAT R29657P48P (USO)]
- stuk land groot 19 lopensaet tusschen een gemeijne kerckwech van de Rijt een einde en een gemeijn
akkemggetjes en een gemeijne krckwech van de Velthoven ander einde [GAT R297:6lf'-61@ (#52)]
- stuk land in die Schijve aan den Dorenboem aldaar aan de Velthovensche kerckwech [GAT R2W:W93P (USZ)]
- land p o t ca. 3 lopensaet min 1vierdevaetsaet in die Schijve aan die Velthovensche Kerckwech [GAT
R298.9P-lOP (U52)]
Met deze weg wordt de huidige Gasthuisring bedoeld.
675. VELTEOVENSCHE MOELEN, DIE

Oisterwijks schepenprotocok

- tot Velthoven bi der molen [OP FU4338v" (1420)l
- die molen tot Velthove [OP Rl4352P (1420)]
- Bonenhoeoke bij die Molen van Velthoven [OP Rl445v" (1422)l
- D @ m bi der molen tot Velthoven [OP Rl4w (1422)]
- dat Dijefven Velthoven aen die Molen aen die molenstraet [OP Rl4532P (1426)l
- dat Dyefven Velthoven aen die molenstraet [OP Rl4923P (1435)l
- tusschen den Hovel van Tilborch ende die Molen te Velthoven aen die leemputten aldaer (noonl aan de
Heerstraet) [OP Rl5224P (144011
- Velthoven bij die Molen [OP Rl5317f (1443)l
- tusschen den Hovel van Tiborch ende die Molen van Velthoven (oestwaert aen die gemeynt) [OP
Rl53:33P (1443)l
- die Molen van Velthoven bij dat Dijefven [OP RlS526P (1445)]
- aen die mole, Velthove, bij Molenstraet en bonenhuefken [OP Rl56:18P (144611
- bij die Molen van Velthoven aen die leemputten [OP Rl60:Sr" (1452)]
- Velthoven aen die Mole [OP Wk19r'' (14791
- wijntmaele tot Velthoven [OP Rzo5:4p (UOl)]

Tilburgs schepenprotocok

- die wijntmolen tot eijnthoven gheheijten die velthwensche mole, metter toebehoerten ende metter
wninghe omtrent bij staen(de) ghelijck men die noch toe huiden des daecbs ghebruijck heeft ende van
auts ghewoenlijck is te ghebruijcken tot molens recht [GAT R2n.W (U22)]
- huis aan die Velthovensche Moelen aan die Molenstraet [GAT R28059r"(U32)]
- huis aan de Velthovensche Moelen aan die Leemscuijlen aan de gemeijnt [GAT
~ : 3 3 P - 3 ~ 7 3 3 v " , 3 3 v " - ~(153211
P~P
- huis bij die Velthovensche Molen aan die Leemskuijlen [GAT R284:31v" (U37)]
- huis in die Leemskuijlen aan de Velthovensche Molen aan de gemeijnt genaamd die Leemskuijlen [GAT
R286:lOP (U39)]
- huis aen die Velthovensche Moelen aan de gemeijnt [GAT R28926P (W2)]
- huis aan die Velthovensche Moelen bij die Leemskuijlen aan de gemeijnt [GAT R291:37P-37@ (154411
- hub aan die Ruijbraecken bij de Velthovensche Moelen [GAT R29154P-M@ (lS44);R29534#' (W9)]
- huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende,
gelegen in de pamchie van Tilborg ter plaatse genaamd tussen de Hoevel en de Velthovensche Moelen
omtrent die Leemscuijlen aldaar [GAT R297:lf'-2P (USl)]
- huis, hof, schuur en schaapskoii ter plaetse genaamd bij die Leemscuijlen tussen de Hoevel en die
Velthovensche moelen [GAT R297:l2f-l2P (USl)]
- huis en hof ter plaatse genaamd tussen de Hoevel en de Velthovensche Moelen omtrent de Leemscuijlen
aan het Hoevektraetke aldaar [GAT R297:2r"-3f (USl)]
- huis7 hof, schuur7schaapskooi met de grond en erfenis daaraan liggende groot ca. 5 lopensaet en 30
roeden ter plaatse genaamd tussen de Hoevel en de Velthovensche Moelen bij die Leemscuijlen aldaar
[GAT R29732P-W (155111
- Anthonis Wiiem Meusz heeft eenen coop int Molenven gemijndt aen de Velthovensche molen,
dlopensaet tot een ende dertich carolus gul. ende is gmot bevonden twee lopensaet ende dertbien
roeijen [GAT7Van V i i e t 741 fol. 8f (U%)]
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Den achtsten octobris 1601 vercocht dat Peefvenne teijnden de Velthmnsche Molen, opde Ruijbraken
[GAT, Van Visvliet 741 foL 16p (160111
- door het Moolen-straatje langs den Velthmnsche Moolen, laatende den Moolen aan de regterhand,
door het spoor m r de Rabraaken tot wederom in de Boa-Baan Kiendklampen, Hewel 4 (1778)]
- door het spoor dat van kleii Looven op den Velthovensen Moolen loopt, daar worby, laatende de
Mmlen op de linkerhand, door het Velthmns Moolen-straatje tot aan de Velthmn Kiendklampen,
Hewel 5 (1778)]
- een parceel ackerland groot 3 lopen" geleegen als MM aan den Velthoovense Moolen ter plaatze de
Baan [GAT R493:W (1801)J

De Velthovensche Molen, Vel&ovense Mole bij D. Zjnen (1760), was gelegen op het
huidige Rosmolenplein. Uit de vermelding van 1522 wordt duidelijk dat de Veldhovense
molen en de Enthovense molen identiek zijn. De reden daarvoor is vermoedelijk
gelegen in het feit dat m e 1 de Veldhoven als Enthoven oorspronkelijk hovels van een
en hetzelfde oorspronkelijke goed waren, d.w.2 nederzettingen ontstaan-rondom een
(ho0fd)hoeve behorend tot een goed, in dit geval waarschijnlijk (een voorloper van) het
Goet Inthout.

676.VELTHOVENSCHEFVECH,DIE
- land in die Schijve aenden Dorenboem tussen een waterlaat en de Velthmnschewech op de hoek van de
Hoevenschewech (gemeijn ackerwech) [GAT R288:48p (Wl); R2!Mz52f

(154711

Met de waterlaat wordt de Hoogh So0 I3721 bedoeld. De Hoevenschewech 1351I staat
loodrecht op de waterlaat. De Velthovenschewech is ook hier weer de huidige
Gasthuisrjng. De Hoevenschewech is de voormalige Industriestraat.

677.W N , HET
Soms geschreven als t Fen.
Ven is afkomstig van de verbogen naamvallen van de germ. stam ymju-, met nom.
ymi. Onder invloed van een j of i van de volgende makbetoonde syllabe ontwikkelde
zich in het owgm. het verschijnsel dat de stamvocaal in de richting van een i veranderde
(zgn. i-umlaut, wet van Grimm). In het ownfr. had de umlaut vooral bij korte vocalen
plaats zoals bij C. In het mnL is de umlautsfactor zelf al weer verdwenen doordat de i
tot e werd en de j uitvieL Z o ontstond 'ven(ne)' uit de casus obliqui van de stam yanju( e nnj < nj). Daarnaast ontstond ook mnl. venne' en vCne c yanju, fanj6.
Het woord ven kan zowel:
0 moerassige waterplas, mmpig land als
soort mdgrond, heide of veen
betekenen. Wanneer in de Tilburgse protocollen van de 16e eeuw gesproken wordt over
ven ('v6n') dan is er ongetwijfeld sprake van de tweede betekenis; dit valt af te leiden
uit het feit dat hier Ven consequent wordt gebezigd voor hoger gelegen terrein, namelijk
een hoger gelegen stuk land dat uit een grazige heide of graasgrond bestond. Vgl.
Creijenven 11341, het Eselven Illssl, het Kerckven 14161. Voor lager gelegen
(heide)land gebruikte men de term 'goor'. In 1527 verpacht heer Floris Baek, pitanuer
van Tongerlo aan Laureijs Jan Berthouts o.a een beemd in het Ven van Lijevegoer [GAT
~ 2 7 4 : 4 m .Hiemit blijkt duidelijk dat het ven in dit laatste verband geen water kan zijn.
In het henregister van 1312 komt een inschrijving voor onder Arnt geheten Bertout
Bac van Tilborch, die volgens het register te leen hield een goed apud Inthout ulfm
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Venne, in Westifion%,W Iibm mnuafim Wnregister UUI? Hiennee moet welhaast dit
Ven bedoeld zijn, gezien het feit dat hetzelfde goed in het leenregister van 1355
("Stootboeck") t'Eynthoven oj'l tot Inthout penregister 1355 fol.491 wordt genoemd
Het Venne wordt in elk geval reeds genoemd in 1393:

- 3 lopen grond dictus die weyde te Westilborch in low dat Venne [BP R l l a 4 4 f (1393)l
- aen tvenne achter den Hoevel [BP Rll85:148f (14l5)]
- land jam bocht vander veeken bij tVenne [BP RllE148r" (14l5)]

Tilburgs schepenprotocol:

die Venne [GATR261:3Of (W)]
't Fen [GAT R262:16P (UlO)]
gemeijnt dat Ven achter de Hovel aan de Molenstraet [GAT R279SP (1531)14
huis van Aert Marcelis van Vessem tussen de Hovel en dat Ven [GAT R280:lW (1532)]
huis van Peter Ghijsbrecht Stevens tussen de Hovel en dat Ven [GAT R281:22f (153311
weiland aan dat Ven [GAT R281:32P (U33)]
hoeve tussen die Kerck en de Hovel en het Fen, oostwaarts de Vos en de Craen en het Ven, wesmaarts
de kerckhofmuer en kerckdijck, noordwaarts die k e r c h e t , zuidwaam dat kerckven [GAT R2KkSP,W

(153511

weilaad aan het Fen [GAT Rzs3:lSr"(lS36)l

weiland aan dat Venne tussen de H. Geest van den h h en de gemeijnt [GAT Rzs3:16f (153611
huis aan de Hovel tussen Hovel en het Venne [GAT R28318vo (1536)]
land en weiland aent Ven [GAT R28353P (IS36)I
weiland aent Ven tussen Adriaen Crillaerts en de gemeijnt [GAT R284:W (E%)]
weiland aent Ven [GAT R284:42f (1537)l
land genaamd dat Ven aan het Rerekven [GAT R285:1@ (1538)]
weiland aent Ven [GAT R285.W (153811
huis aan het Ven [GAT R28%4lrO(153811
huis aan de Hovel bij het Ven [GAT R2875Sv"(W)]
huis aent Ven [GAT R288:SP (E4111
huis tuasen Hovel en het Ven [GAT R288:48v" (lS41)]
stede aan het Ven [GAT R290:9v"-lOP (l543)]
weiland aent Ven tussen H. Geest van den Bosch en de gemeijnt [GAT R290:36r" (l543)]
huis aan de Hovel tussen Hovel en Ven [GAT R29OSP (l543)]
weiland aan het Ven [GAT R293Sr"-5@ (1546);R294:3l#'-31P
(1547);R295:47r" (W9)J
huis aan het Ven [GAT R294:SSr'' (W")]
huis aan de Howel aan het Venne [GAT R295:Sl.P (lS49)]
weiland aan t Ven [GAT R2964lf41P (ISSl)]
huis en hof aan de Hoevel tussen erfenis van Jan Claes Thomaes de organist ander zijde, de Hoevel een
einde, 't Venne ander einde [GAT R2%.42d'-43P (Wl)]
weiland aan het Ven [GAT R29664p64v0,76f-76@ (ISSO)]
stuk erf tot weide liggende groot ca. 5 lopensaet en 16 roeden ter plaatse genaamd aan 't Ven [GAT
R29676P-76vo (USl)]
huh, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende ter plaatse genaamd aan het Ven, een
gemeijn straatje genaamd het Moelenstraetke ander zijde [GAT R297:69P (lS52)]
een wei in 't Venne [GAT Not.7 (6.6.163311
een p e l weijde groot vier Lf""op t Ven agter den Hewel [GAT R481:lP-59 (1774)]
door Verhoevens straatje over het Ven tot op 't Heiken aan den Schuts Boom piendklampen, Hewel 1
(1slI
over 't Heiken door den weg of spoor over 't Ven door V e r h m n s straatje tot op den Hewel
piendklampen, Hewel 2 (1778)]

3 Uitgegeven door L Galaloot, LRS f-es
Prid-collectie BAC I 105I.

de Jean m,due de Brabant, Brussel, 1865, blz. 3; zie ook

4 Hier m r d t met de Molenslraet de huidige Tmlistraat bedoeld.
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- een parceel weide gelegen aan het Ven groat twee en een halffLop" mid de wed' Adriaan van Liemdt
[GAT R494:113f,116@( W ) ]

In de Oisterwijkse schepenprotocollen vermeld als liggend:

- weyde tfen aen die Juijpt [OP Rl47:XV" (1430)]
- after aenden Hovel te Venwaert [OP Rl533OP (1443)l
- huus aen tfen after den hovel van tylborch [OP Rl63:SP (145+5)]

We h e n het Ven ruwweg situeren tussen de huidige:
Juliana van Stolbergstraat en F'iusstraat in het westen,
0 Heikestraat of Stevenzandsestraat in het zuiden,
0 Lanuersstraat in het oosten, en
begin StJosephstraat en Heme1 in het noorden.
Ook op de h a r t van Zijnen (1760) is 't Ven ten oosten van de huidige Piusstraat
gelegen.

678. VEN, DAT
- weiland en heesbos genaamd dat Ven in de Berckdijck aan de gemeijnt ge-d
R284:8f (1537)]
- heiveld het Fen aan de Berckdijck in het Ven [GAT -49P-50P

-

heiveld in de Berckdijck in die Vennen [GAT R2W4f

die Venstraet [GAT

(153711

(154711

In de Oisterwijkse protocollen wordt dit toponiem eveneens genoemd liggend:

-

land en hofstadt aent ven bij Corvel [OP Rl431W (141911
heideveld dat Ven [OP Rl4311Or" (142111
erf de Vennen aenden bercdijck [OP RlM.75V" (142211
erfenis dat Ven aenden berckdijck bij Corvel [OP Rl537f,19P (1443)]

Hier is duidelijk sprake van het Ven zijnde heide. Dit Ven is de huidige Blaak.

679.VEN, HET
- erf genaamd dat Ven naast Wijsschaert vanden H o r e m r t [GAT R282:491@,49r"49@
(153511

In de Oisterwijkse protocollen wordt dit Ven meerdere malen genoemd:

-

lant en weide t Ven tot Velthoven [OP Rl43:l2f (141911
huus en hof dat Ven Velthoven [OP Rl4383r" (142111
huus en hof dat ven in locum dictum Velthoven aen die gemeynt van Tiiborch [OP RlM62f (142211
weyde in t Ven aen die Horevoert [OP RlM65f (1422)]
weide in een stede geheiten dat Ven aen die Horevoert [OP Rl455V"(14%)]

Ook hier betekent Ven weer heide; in dit geval is de heide ontgonnen. Dit Ven moet
gelegen hebben in de Velthoven 1673I, tussen de Horevoert [ 378I en het Goerke [ 212 I.

680. VEN, HET

- weiland en heide aan de Ianghstraet [GAT R 2 9 5 l h " - 1 3 f , ~ f- 1 9 (W9)]

681.VEN, HET

- heide in de Vellinge Hoef [GAT R292.6.5$'-66+'
(l545)]
- akker in de Vellinge Hoeff, eertijds heide [GAT R292.6TP-68P (1545)]

Ook hier was Ven oorspronkelijk heide.
Zie: Die VellinghH o g I671I.

682. VEN, HET

- heide en weide het Fen in die Velthoven in die Heijdstraet [GAT ~ . l O r " , l W , W , 3 l f '(538)]

Dit Ven, eveneens heide, lag tussen de huidige Houtstraat en Deken Sandersstraat-Pastoor Van Beurdenstraat. Mogelijk is bier sprake van hetzelfde toponiem als
16791.
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683. VENACKER, DIE

- akker in colvel bij Coninarvoeaaan de Heerbaan [GAT R279:lOP (1531);R28&5v" (1532)]

Ook in de Oisterwijkse protocollen enkele malen vermeld:
- land in die Venacker [OP lU52AW (1440)l
- den Venacker in den Venacker [OP RlSk24f (144611
- land opten Venacker [OP R158:19f (1450)]
- land dat Veneckercken in een stede geheyten Conincsfoert [OP RUX16P (145fj)I
Deze akker moet gelegen hebben ter hoogte van de Stadssporthal, en we1 in een
dat zelf weer deel uitmaakte van een
akkergebied genaamd Die Venackeren 1-1,
groter complex die Corvelachn I I21I.

684. VENACILER, DE
- akker in die Sterts Hoeve naast de Vekensche acker [GAT R291:SSf (W)]
Akker benoemd naar het ven (heide) waarin of waarbij hij gelegen was. Zie ook Die
Vennen I684dI.

685. VENSTRAET, DIE
De Venstraet werd ook we1 Venwech en Scuepsdijck 1603I genoemd.
- huis in de Berckdijck op de hoek van de straat en de Venstraet [GAT R2803P (153211

- weiland t Ven aan de gemeijnt die Venstraet [GAT R284:8f,49d%@ (1537)]
- huis, hof, schuur, schaapkooi ter plaatse genaamd de Berckdijck en een stuk erf in land en weide,
tegenover het hub voo~s.over de straat aldaar tussen die Vensche straet ddaar een zijde en achter aan
die gemeijnt van Tilburg een einde [GAT R297:9P-9P(USl)]
- stuk land genaamd de Bocht met de V e m h daamaast zuid-oostwaarts gelegen, ter plaatse genaamd
aan de Berckdijck tegenmr de waning van Komtiaen Wdem Stelaerts [GAT R297A6f-169 (USl)]
- de Gaershoff aan de Venstraet of Scaepsdijck [GAT R297:16rO-16? (USl)]

Zie ook Dat Ven I6781.

686. VERLOREN COST, DE

- een akker van ca. 1lopensaet in die Laemhe Ackeren [GAT R2!B%'f-7W (W)]
- akker in de Laemhe ackeren [GAT R2955? (l549)]

Een mooie naam voor een slechte akker.

687. VERLOREN COST, DE
- akker in de Schijve bij de colvebche Wdntmoelen [GAT R2%6?-7f ,W4P,8f -8V" (l543);R2%79P
(lS45);R2WW-37P (154711
Er waren daar ininstens twee akkers die 'Verloren Cost' heetten. Vermoedelijk is een
grotere akker door erfdelingen in de loop der tijd in meerdere stukken opgesplitst.

688.VIER BUENDER, DIE
Tilburgs schepenprotocol:

- beemd tussen de Hoeve van Lichtenberch en de landscheiding in dat Reck [GAT R281:llrO (153311
- bij Lichtenberch tussen landscheidiag en die Leije [GAT RZQ85vO (WS)]

De beemd de Vier Buender lag tussen de Landscheiding en de Donge, niet ver van de
samemloeiing van beide. Ze wordt in de Oisterwijkse schepenprotocollen eenmaal
vermeld als beemd in de VijuBuender in Ddem [OPRl43:lW (141811. Waarschijnlijk gaat
het hier om hetzelfde stuk land. "ham loopt hier de Viirbunderseweg. De naam duidt
op de grootte van het stuk. 4 bunder.
Dit toponiem wordt ook later nog vermeld:
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- item de helft aan den zuijdenkant van een parceel beemde groot zeeve en drie vierde loopn ter plaatze
genaamd de Vier Buundm [GAT R 4 B l 3 W (1802)]
- de helft van den noordenkant in een parceel beemde, groot zeeve en drie vierde Loopn ter plaatze
genaamd de Vier Buunders, noord de Leg,west een dijkje [GAT R493:14p (1802)l

689. VUFlF LOPENSAET, DIE
- akker in de Berckdijck buiten de Dreijboem [GAT R281:249,4*-43P (1533)]
Dit toponiem duidt aan dat de bewuste akker 5 lopensaet groot was (d.wz iets Wmer
dan 1ha; 1ha = 6 lopensaet).
690. VWFFHUWSEN, DIE
Tilburgs protocol:
- huis in die Vijffhuijsen [GAT R28249 (Is%)]
- land, weide en heide aan die Vijffhuijs [GAT R284:17f (1537)l
- land aan die Vijff huijs [GAT R284:18vo (153711
- huis aan die Vijffhuijsmet grond [GAT R284:19f (15331
- land, heide en weide aan die Vijffhuijs [GAT R284:19d' (153711
- hub en grond aan de Vijff huijs [GAT R284:2Ch",w (1537)]
- huis en land aan die Vijff Huijsen bij de gemeijnt [GAT m 4 4 f (1537)]
- hub, land en heide aan de Vijffhuijzen [GAT R289:52f-SW (lS42)I
- huis aan de Vijff Huijs [GAT R291:los blad 32P (W)]
- huis aan die Vijff Huijsen [GAT R2Sn:18r"-18@ (l545)]
- huis van 26 lopensaet in die Heijdsijde aan de Vijff Huijsen [GAT R2B6op-6op (WS)]
- weiland aan die Vijff Huijsen [GAT R2PQ:w
(154711
- hoeve gelegen in de pmhie van Tilborg ter plaatse genaamd aan die Viff Huijs, te weten huijs, hof,
land, zand, beemden, weiden, houtpmswn en heivelden met alle andere rechten en toebehoren [GAT
R297:47v"#
(IsS2)]
- door dat Moolenspoor tot in de Vyfhuizen piendklampen, Heikant 7 (1778)]
- in de Houtsestraat aan den waterloop die aldaar van de Kalverstraat uit de Vyfhuizen is inkomende
piendklampen, Heikant 8 (1778)l
- door het spoor op de Kalverstraat piendklampen, Heikant 8 (1778)l
- daar de waterloop van de Kalverstraat uit de Vyfhuizen in de Houtsestraat inkomt piendklampen,
Heikant 9 (1778)l
- une maison et jardin NS 869 situ& au Vijfhuyzen et une parcelle de pr6 et terre labourable, une
parcelle de bruy&reen partie d&e, une parcelle de bruykre [GAT R46753 (l811)l

Reeds in de Oisterwijkse protocollen is sprake van de %jfhuizea
-

aen die vijf huse [OP Rl4358P (1420)]
den boxacker in locum dictum die Vijfhusen [OP Rl228f (1465)J
den bochtacker aen die Vijffhuijsen [OP R214119 (Islo)]
akker den Appel omtrent de Vijffhuijs [OP R28263r'' (USO)]

In 1803vinden we de volgende vermelding,

- een huijsplaats, hof en e m , nu akkerland, p o t omtrent twee lopensen gelegen alhier ter plaatse de
Hoeven aande Vijffhuijsen [GAT R493$78P ( W ) ]

waarvan niet duidelijk is of hier dit Vijfflzuijsen is bedoeld of de V'j$hoeven.
Op de kaart van Zjnen (1760) heet dit toponiem 'F/5rfhuuise, op de kadasterkaart van
1832 De ViflHuizen. Op dezelfde kaart is De Vijfiuizen tevens de naam voor een streek
ten zuiden van de buurtschap, in het zuiden begrensd door de Kouwenbog 1941. De
Vijff Huijsen lagen daar waar ze nu nog k e n , ten noordoosten van de Cauwenberch
I94 I, aan de Kalverstraat, zuidelijk van de Houtsestraat. (Topografische kaart blad 44H
co6rdinaten 135.000 x 402.000.)
691.VJJNSTCJCK, DAT
(Ze: Dut Wjnstuck I717] .)
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692. VLAESSEN, DIE
(Zie ook Die FIasen I191I.)

- beemd in die Vijffhowen aan die Lege [GAT R286:34P (1539);R287Sf-55v” (W)]

De Vijfhoeven w e n op Rijens grondgebied.
693. VLASHOF, DIE

- land in die Heijdsijde opten Rugdijck [GAT R286:4v” ( l . 5 3 9 ) ; ~ W , 3 O r O - W (W);R288:W-W

054111

De Vlashof wordt reeds in 1421 genoemd land in de Hashof [OP ~143:76pl.De betekenis
van de naam is duidelijk een hoeve (grondstuk) waarop vlas wordt verbouwd. Vlas,
(Linum usitatissimum) is een oude cultuurplant die in het verleden belangrijk was
vanwege de vezel, waar men h e n van maakte, en de lijnolie die uit zijn zaden werd
gewonnen; daarom werd het van oudsher verbouwd. Namen met het bestahddeel ’vlas-’
wijzen dan ook op de vroegere vhswhhg.
De huidige Vlashoflaan is hiernaar vernoemd.
694. VLASLANDT, HET

- akker in die Creijenvemehe ackeren [GAT R295:4P74r”4v”(l549)l
De betekenis van dit toponiem is dezelfde als van Die Vrashof I693I.
695. VLASSTRAET,DIE
De Vlasstraet lag op de gens van Rijt I583 I en Schiif I610I. 2% liep langs de Bedbuer
1161 vanaf het Hugelciuijs 12451 naar de Hemtal 13161, zoals op de kaart van Zijnen
(1760), waar ze wordt aangeduid met de naam De H
’ Straat, duidelijk te zien is. De
Vlasstraat was het westelijk deel van de Boomstraat, dat nu nagenoeg verdwenen is, op
het stuk tussen Prunusstraat en Beukenstraat M.
- den Herstal aen die Vlasstraet [GAT R26217@ (Islo)]
- erf aan die Vlasstraet aan een waterlaat [GAT R2794v”-5#’,48P4W (1531);R280:4v” (IS32)I5
- de Elsacker op die Vlasstraet aan een gemeijn waterlaat [GAT R280:W (1532)J
- de Cromme Acker aan die Wasstraet in die Schijve aan een gemeijn kerckwech [GAT R280.41v”42P
-

-

-

-

-

5

(153211
land in die Schijve op die Vlasstmet aan een waterlaat [GAT R280:44P (1532)]
akker aan de Heerstal aan die Vlasstraet aan een kerckwech [GAT R284:Isv” (l537)]
de Steltacker in de Schijve op de Vlasstraet [GAT W . W - 1 3 P (IS%)]
2 stukken land in die Schijve op die Wasstraet [GAT R285:24v” (IS%)]
land in die Sehijve op die Vlasstraet [GAT R28R43P43P (WO)]
stulrje land in die Schijve op die vlasstraet [GAT R287:51v” (WO)]
stukje land in die Schijve op die Vlasstraet [GAT R288:W (l541)]
land in die Schijve op die Vlasstraet [GAT R28934P747P(l542)]
Reijnenacker op die Vlasstraet [GAT R290:27P-27@ (l543)]
land in die Schijve op die Vlasstraet [GAT R293:W(l546)]
de Groten Acker Mor aan die Schijve aan die Vlasstraet [GAT R293:13f-l4r“ (l546)]
de Groten Acker Mor aan die Schijve aan die Vlasstraet aan een waterlaat [GAT R29.14P-IsP (M)]
Coppenweijke in die Schijve op die Vlasstraet aan een waterlaat [GAT R2R18v‘
(l546)l
straet aan een gemeijne waterlaet [GAT R294:lv” (l547)I
2 stukken land in die Schijve op die Vlasstraet [GAT R2W.24-P-BP (ISSO)]
land in die Schijve op die Vlasstraet [GAT R29660ra (USl)]
huis in die Rijt aan die Vlasstraet [GAT R2%:7OP-7lv‘‘l

Deze waterlaat is de Bedbuer. Indien de Vlasstraet geen eigennaam gehad zou hebben, dan mu ze,
gezien het feit dat ze langs een waterlaat liep, ook we1 aangeduid kunnen zijn als Lijckwcch 1466 I.
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- stuk land groot ca. 3%lopemet ter plaatse genaamd die Schijve tussen een arm van een gemeijne
waterlaet genaamd die Werft op die W t r a e t een einde en een gemeijne akkerweg genaamd de
Rijtsche K e r c k h ander einde [GAT R297:33f-33V" (USl)]
- stuk erf nu ter tijd in land en weide liggende genaamd Coppen weijke ter plaatse genaamd in die Schijve
op die Vlasstraet aldaar [GAT R297:49#'
(1552)]
- land in de Vlaschstraet, kenroerig aan graaf Hendrik van den Berge6 [GAT R35356P (1628)]
- een parceel saeijlants vijff en& een half loopemeten ter plaetse genaemt de vlasstraet streckende
metten noorden eijnde aende Vlasstraet [GAT R374:16f-lW (167511
- een parceel ackerlant groot drie L'" ofte &a gelegen alhier onder Tiborg aan de vlas-straat, o a t de
Straat [GAT R479~108m-11P(1764)l
- ene huijsiagen met twee Wooningen stal schuur en aangelegen erven gestaan en gelegen binnen deese
Heerlijkhijd Tiiborg ter plaatse aan de Reijt aldaar oost de Vlas straat [GAT R48kl@-SV" (1774)]
- een perceel ackerland nmrd de Vlas straat [GAT R48klvO-Sd' (1774)l
- een perceel ackerland p t twee en een quartier Lopens in de Schijff ter plaatse de Vlas straat [GAT
R48klvO-5vO (1774)]
- een parceel akkerland groot een lopensen aan de Vlasstmat [GAT R4M25v'' (18m)l .

Deze straat(naam) moet al oud zijn aangezien hij reeds in de Bossche:
- die Vlasstraet aen die Rijt [BP1178:360 (W)]

en Oisterwijkse schepenprotocollen wordt vermeld:
-

aen die viastmet [OP Rl43l2Or"(142111
optie vlasstraet in die gemeijn Scijve aan die waterlaet [OP RlM8r" (1423)l
optie vlasstraet aen die waterlaet [OP RlM45f (142211
optie Vlasstraet [OP RlSO5P (1436)]
Crochtenpoel optie vlasstraet [OP Rlf349P (1456)l

De Vlasstraet wordt ook we1 aangeduid als Hoevensche Kerckwech 1350I.
696. W R S T U C K , DAT

- akker in Loven acker [GAT R28%3Sr",3Sv"(154211
- stukje land genaamd het Vlierstuck gelegen ter plaatse genaamd in Loven Acker aan de gemeijne
Heerbaen [GAT R297:78P-W (lS52)]

Stuck betekent: 'een stuk grand'. VZier, volgens TW stammend van het germ. freupar >
onl. fleod, is de vlierstruik, een plant behorende tot de kamperfoelieachtigen
(Sambucus). De betekenis van dit toponiem is dan een akker waar(omheen)
vlierstruiken groeiden.
Een andere verklaring van dit toponiem berust op de andere betekenis van vlier, d
moerassige grond bedekt met een veenlaag, moerasveen. Deze verklaring is echter voor
het bovenstaande toponiem ge&n zijn liggisg minder waarschijnlijk.
Welke 'Heerbaen' hier is bedoeld, is niet geheel duidelijk. a w e 1 de Oisterwijksebaan
als de vroegere Enschotsebaan, die zuidelijk en noordelijk de begrenzing vormden van
de Loven Ackren I475 I, komen in aanmerking.
697. VOERT, DIE
- de Voertacker met een timmering daarop gelegen aan die Voert noordwaarh naast de gemeijnt langs de
straat ter Craenbraeckwaarts [GAT R288:37r"-3W (Wl)]

De Voert was een doorwaadbare plaats door een waterlaat die van Korvel (de Korvelse
waterloop) kwam en zijn naam gegeven heeft aan het Goet ter Rijt 1343I. Deze voorde

6 Teweten:vanBoxtel.
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lag op de plaats waar de Lanciersstraat op de Havendijk uitkomt. De kruishg van de
Korvelse waterloop met de Oude Beekse Baan ligt ongeveer 60 m noordelijk van de
kruising Stevemindsestraat-oude Beekse Baan, waar het Vmrtveken 17001 stond
698. VOERTACKER, DIE

- de Voertacker met een timmering daarop gelegen aan die Voert noomhaam naast de gemeijnt lanp de
straat ter Craenbraeckwaarts [GAT R288:37f-3W (154111

In de Oisterwijkse protocollen vermeld ah b e n d :

-

die Voertacker [OP Rl42SW@r” (1420)]
land den Voertacker bi dat Voertveken aan die Nustraet of Nuwestraet [OP Rl46W (1429)l
- den Voertacker aen die Nustraet [OP RlS039P (1436)l
- den Voertacker aen een stee geheyten dat voertveken oestwaert aen die Nuwestraet [OP Rl5325f
(144311

De Nustraet is de huidige Stevemindsestraat en niet de huidige Niemtraat!
699. VOERTSTRAET, DIE

Hoogstwaarschijdijk wordt met de Voertstraet de huidige Stevenzandsestraet bedoeld
Het is in elk geval een zijstraat van de Donckem?aet I158 I, nu Lanciersstraat.
huis in die Voertstraet op de hoek van de Voertstraet en de Donckemtraet [GAT R279:lW (153111
land aan die Voertstraet [GAT R279:4Of (1531)l
land in die Voertstraet tussen de straat en de H. Geest van den Bosch [GAT R283:16f (1536)]
land en weiland aan die Voertstraet naast de H. Geest van den Boseh [GAT R284:3@,34?,35f (l537)]
weiland in die Voertstraet [GAT R287:Yf (W)]
weiland in die Voertstraet naast de H. Geest van den Bosch [GAT R288:2W-W (Wl);R290:14V“
~4311
land tussen de Cruijsstraet en de Voertstraet [GAT R291:3p (l544)]
land achter de Hoevel in die Voertstraet [GAT R291:39@ (l544)]
land tussen Cruijsstraet en Voertstraet [GAT R292:los blad 27rO (154511
land op die Cruijsstraet omtrent die Voertstraet [GAT R293.SW (l546)]
land in die Voertstraet bij die Hoecht [GAT R293:75? (M)]
stuk erf in land en weide aan die Voertstraet [GAT R29645?,46f -46p (USl)]
stuk erf in land en weide ter plaatse genaamd die Voertstraet naast de Heilige Geest van den Boseh
[GAT R29798rO-29f (US)]
land gelegen aen die Voertstrathe [GAT R297:7W-7W (1552)]

De Voertstraet wordt in de Oisterwijkse protocollen eveneens vermeld als:

- aen die Voertstraet bij Oerle [OP m 2 6 3 f (144O);Ru4:lYf (1444)l.

700. VOERTVEECKEN, DAT

huis aan het Voertveecken aan die Donckerstraet [GAT R285:2lf-21? (153811
huis genaamd de Seaepskoije aan het Voertveecken op de hoek van de Donckerstraet en een straat
[GAT R287:79vo-8op (W)]
2 weilanden waar een waterlaat tussen loopt aan het Voertveecken op de hoek van 2 straten [GAT
R287:w (wo)]
huis aan het Voertveecken op de hoek van de Donckerstraet [GAT R288:1W-lW,lO@-llP
(Wl)]
2 weilanden waar een waterlaat tussen gaat aan het Voertveecken op de hoek van 2 straten naast de H.
Geest van den k h [GAT R288:23v“,%f (Wl)]
huis aan het Voertveecken op de hoek van het Donckerstraetje [GAT R288:2W-W (Wl)]
land aan het Voertveecken op de hoek van het Donckerstraetje [GAT R2W14? (l543)]
huis aan het Voertveecken aan de Donckerstraet [GAT R293.SYf (l546)]
heideveld aan het Voertveecken aan de Heerstraet [GAT R293:64f (E&)]
land van 10 lopensaet aan het Voertveeken bij die Donckerstraet [ (GAT R29645?,45?4f
(l551)]
stuk land groot ca. 4 lopensaet en YZ roede min 1Met ter plaatse genaamd aan het VoiaVeeken [GAT
R2Y’Z18f -1W (USl)]
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-

land p t 3 lopensaet aan het Voertveken aan een waterlaat een zijde, die Domkerstraet ander zijde,
die gemeijn Heerbaen ander einde [GATR297:69p (1552)]

Het Voertveecken hing op het punt waar de Vendeliersstraat, @et verlengde van de
Stevenzandsestraat), en de Kruisvaardersstraat samenkomen.'
Een 'veken' is een hek (zie: f 669,670 I) en een (Voert' is een doorwaadbare plaats in een
stroom of rivier (zie: I6W I). Het Voertveecken was een hek dat bij een doorwaadbare
plaats stond.
Al in 1429 wordt dit toponiem genoemd (Oisterwijkse protocollen) als:
- den Voertacker bi dat voertveken aen die Nustraet [OP XU469@ (1429)18
- aen dat Mertveken aen die nustraet [OP XU&W (142911
- aen dat Mermken aen die nustraet [OP W&39r"(1436)]
- den voertacker oost aen die nuwestmet aen een stee geheyten dat Voertveken [OP RlS325P (1443)l
- dat voertveken bij Broechwen [OP RW:W (1444)]
- optie Cruijsstraet bij dat voertveken [OP IUS549 (144511
- land bladerman aen die broeewech aent voertveken [OP RlS63OP (la)]
- den swertenacker aent voertveken bij broechwen [OP XU63159 (1455)]

Ook later komt dit toponiem nog voor:

- door den weg tusschen de huizen van den H o o p Dries, tot mor in den laagen weg aldaar, aan den
waterloop, van daar ten miden langst die waterloop, tot op 't Voortveecken piendklampen, Heuvel 2

(17-7811

- beginnende ten m t e n agter Shivesant, aan Y Voortveecken: van daar door den weg of spoor tot aan 't
Kruishekken piendklampen, Lwen 3 (1778)l
- door het spoor tot aan 't bishekken van daar door het z e b spoor tot aan 't Voortveecken
piendklampen, Lwen 4 (1778)]

Op de kadasterkaart van 3.832 kunnen we duidelijk zien dat ter hoogte van het
Vmrtveekz de Oude Beeksche Baan de Korvelse waterloop passeert. Hier was vroeger
een voorde.

701. VORCUWL,DE

- hek aan de Vorcuijl [GATR289llf-llvO (W2)]
- hek in Lwen aan de Vorcuijl [GATR289:lP (W2)]
- land in Loven in die Bocht aenden Vorcuijl op de hoek van een straat en de P e l p m e c h [GATR289
(154211
- 42P
hek aan de Vorcuijl [GATR28942P-43f (W2)]
- land aan de Vorcuijl in Lwen op de hoek van een straat en de Pelgromswech [GATR291:249-25f
(254411
- land in Lwen bij de VorcUjl [GATR2Q49 (WS)]

De naam Vorcuijl betekent zoveel als 'voorste kuil', d.w.z. de eerste leemkuil (de:
Leemskuijlen I451f ).
Deze Vorcuijl moet gelegen hebben in Klein-Loven aan het Duncahhof bij de splitsing
van de spoorlijnen naar 's-Hertogenbosch en Eindhoven.

702. VOSSENBEEMPT,DE

- after Broechwen bij Frans Dierck van Oerle [GATR282 6P-6vO(15391

7 Het gedeelte van de Stevenzandsestraat tussen de bisvaarderstraat en de Slotstraat werd in 1960 bij
de Piushaven gevoegd. In 1982 kreeg dit deel van de Piushaven, samen met het gedeelte van de
Stevenzandsestraattussen het Stuivesantpleinen de Slotstraat, de naam VendeliemtraaL
8

Voor de betekenis van Nu zie 15191.
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Dit toponiem lag kennelijk in de buurt van de huidige Groenewoudstraat. De naam van
dit toponiem heeft hoogstwaarschijnlijk niets te maken met de diersoort vos. Deze
beemd was in de 16e en 17e eeuw eigendom van de familie Vos, later ook Voskens
genoemd, die hoeven in pacht had die tot het goed Broechoven behoorden.
703. VOSSENBERCH, DE

- een moer aan de gemeijnt aehter de Vmenberch [GAT R28259P-6OP(15393
- moerveld bij de Vossenbergh aan de gemeijnt en de landscheiding van T
I
l
b
u
r
g en Loen [GAT R284:W
(153711
- stuk moer aan de Vossberch aan de gemeijnt [GAT R2W:45f (l543)]
- Opten Wen Julij 1609 alnoch vercocht zeeckere gemeijnte, wesende heije, genoempt den Vosberch
omme tot boodems te moeten laten liggen [GAT, Van V i i e t 741 fol. 239 (1609)]
- een heiveld bij de Vosbergen [GAT, RechterlijkArehief, W ,
ongefol., blz. 89 (173611 .
- een pameeltie heijbodem groot een Ln geleegen ter plaatse genaamd de Vosbergh [GAT R490W-4~
(179011
- een p e e l heijbodem Mor de helft, gelegen ter plaetse genaamd den Vosberg [GAT R490:2%29v
(179211
- een parceel heijbodem groot vier loopn ter plaatze aldaar genaamd den Vosberg, zuijd en noon3 de
heijde [GAT R493A3W (1802)]
- een p e l heiveld, groot zes Lopensen oft 83 ter plaatse genaamd Vosberg [GAT R494:2W (180511
- une piece de Bruykre /:terre sterile/ de la grandeur d’une lopense et demi situ& k Tiibourg au
Vosberg tenant au sud et k l’occident k la commune de Tilbourg [GAT R4238 (1811)]

De Vossenberch is een al zeer oud toponiem zoals blijkt uit een vermelding uit 1443
(Oisterwijkse protocollen [OP R153:34v” (1443)l): moet aenden Vosberch inden gemeynten
van tylborch tendens ad vim die ten Donghensche ghericht wart gheet.
- moer in locum dictum Vosberch [OP Rl7R419 (1473)l
- moer aen die Vosberch [OP RlB2-P (14B)]

Dit toponiem kan duiden op het voorkomen van vossen (Vulpes) ter plaatse. Mogelijk
hadden ze hier in lage mdheuveltjes (‘bergen’) hun holen. Waarschijnlijker is echter
dat het eerste naamsdeel terug gaat op vors of fors, ‘gaspeldoom’ (Urn europeus), met
verlies van t v66r s, maw. berg (verheffing) waarop gaspeldoom groeide. Deze plant
met zijn doorns lijkt veel op brem en is goed bestand tegen vraat door het vee.
Ook de mogelijkheid, gezien de enkelvoudworm %os7in de Oisterwijkse protocollen,
dat het eerste naamsdeel terug te voeren is op v6s (mnl. voos), < germ. y i u - en
yiska- (vgl. on. f i s b ) , termolmd hout‘, kan niet worden uitgesloten. De ligging van
de Vos(sen)berg in een moer, dat juist gevormd is door verrotting van plantaardig
materiaal, rnaakt deze veronderstelling aannemelijk.
De Vossenberg lag ten noorden van de huidige Dongenseweg, oostelijk van de
Heibloem en ten zuiden van de gens met Loon op Zand. Het huidige Industrieterrein
Vossenberg I ligt ten zuiden van de Dongenseweg, tegenover de echte Vossenberg. Bij
Zjnen (1760) heet hij Vossenberg, terwijl de kadasterkaart van 1832 de naam Vos Berg
geeft. Op de topograsSche hart (44G Dongen, 1988) staat de Vosberg vermeld even ten
noorden van het Zwmtven.
Kadastraall832 sectie F 2-83.

704. VROENT, DE

- beemd in Lievegoer tussen de Leijsloet en die Vment [GAT R
2
8
4
:
W(1537)]
- Item een heijbodemke groot een Lt ter plaetse in de Schooten, oost de vroente, west de Leij [GAT
R526:176v”(1736)l

Vroent is afkomstig van mnl. woon-, ‘he@ heer’, vgl. mnd. wone, ‘de heer
toebehorend’, > germ. *frawan met de betekenis ‘aan de goden toebehorend’, later
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geseculariseerd tot 'aan de wereldlijke heren toebehorend'. Het toponiem draagt hier
het pluraalsuf6x -t. De betekenis van dit toponiem is dan: grond(std&en) van de heer.
Oorspronkelijk waren dit uitgestrekte woeste gronden. In de 16e eeuw echter was de
vroent gewoonlijk gemeijnt, onbebouwde, woest k e n d land. De vroente of 'gemeijnt'
omvatte niet alleen de dorpsweide, maar ook de bossen, de straten en het open plein
b m e n de dorpen.
De Vroent was dat deel van de Rielsche Heide dat ten zuiden van de Gilzerbaan en ten
westen van de Donge gelegen was. Later draagt dit gebied de naam Mjns Heren Vment.
705. VRO-NS
ACgER
- akker bij de Bedbuer [GAT R290:27r"-2%" (W3)]
Deze akker lag in de Schijf. Op 15 mei 1507 wordt deze akker indirect genoemd als
belending van een stuck landts LU bpens ut circiter begrepen gheleghen in& prochie van
TUborch in die Schijve tussen mffenisse den rector van onser vrouwen autaer in& kerclce
van lJZborch [GAT R259:4P (l507)]. Hiemit valt op te maken dat de akker zijn naam
ontleent aan het feit dat hij toebehoorde aan het 0.L.V.-altaarin de Heikese kerk.
Aangezien het benefiue van dit altaar gefundeerd werd op 1juni 1439 en daarmee de
oprichting van het Maria-altaar, mag men veronderstellen dat dit toponiem niet ouder is
dan van deze datum.
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W
706. WAGENBOERT, DAT
- akker in Lwen akker [GAT R289:W-lOf (W2)]
Een 'wagen' is een broek of moerasgebied. De naam hangt samen met mnl. wac, dat
CVoChtig' betekent. Gezien het tweede naamsdeel boert, ~w.z.landzoom', moet dit stuk
land op de grens van akkerland en broek gelegen hebbeen. Eveneens is het mogelijk,
doch onwaarschijnlijk, dat deze akker qua vorm deed denken aan het achter- of zijschot
.
van een boerenkar en dus welhaast trapeziumvormig zal zijn geweest.
Zie ook Die Crabben 1127I.
707. WATERLAET, DE
- land in die Lovensche ackeren aan een waterlaat bij de Hoghe Driessen [GAT R283:51@ (IS%)]
Met deze waterlaat is de waterloop bedoeld die op de HoeveZ 13461 ontspringt,
vervolgens met een wijde bocht naar het noorden en oosten stroomt en via Enthoven
I178 I en de Amthuefse Awcers ten slotte uitmondt in de Korveke waterloop.'
Gezien de belendingen betreft het in de volgende vermelding weliswaar een ander stuk
land,doch was dit we1 terzelfder plaatse gelegen:
- stuk land genoemd de Waterlaet groot ca 2 lopensaet ter plaatse genaamd in Laven Acker, waar een
gemeijne waterlaet tussen loopt [GAT R 2 9 8 : 1 ~ - 1 ~ , 1 1 (
@
lS52)]

708. WEECKEN ACKER, DIE
- akker in die Schijve bij de Vorsten Cruijswech [GAT R281:34@ (lS33)]
Dit toponiern duidt op de kemelijk slappe bodem van deze akker: weke akker. Hij was
gelegen op de hoek van de Korenbloem- en Van Dijck- c.q. Ruysdaelstraat.
709. WEERJWVENBOSSCHEN, DIE
Zie: Die Wmenboxxchen 1714I.
710. WEERKENS VELDT
- akker in Loven acker [GAT R289:9v'-lOf (154211
Deze akker wordt meerdere malen vermeld in de zogenaamde Oisterwijkse
schepenprotocollen, o.a in.
- land dweerkensvelt [OP R l 4 3 : w (1420)]
- land dat weerketwelt [OP Rl44:74f (142211
- land in dat weerkensvelt [OP Rl44%7P (1423)l
- land in dat weerkensvelt [OP Rl5318@ (144311

-

-

land dat weerkensvelt [OP RlM4l.f' (1444)]
land dat Weerketwelt [OP Rl65:lSf (1457)]
land in locum dictum dat weerkensvelt [OP Rl65:29f (14531

1 Zie ook Putten, R van, Geohgie en &&bgie
(onuitgegeven manuscript).
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van TiZbwg, 1992, blz. 22 (waterloop nr. 16)

De afleiding van deze naam is onduidelijk. Het is verleidelijk in de naam een
dimunitiefvorm van d weer& 'waard', te lezen (het veld van de waard, diminutief
wee&); waarschijnlijker is dat we de verklaring dienen te zoeken in mnl. w a e ~weert,
d.w.2 laag liggend land, een gebied geheel of grotendeels omsloten door een beek of
rivier, maar ook watervrij land in moerassig gebied. Deze tweede verklaring ligt het
meest voor de hand.

711. WIDEN VAN EULTEN, DIE
- beemd in die coelhoeff aan Measdijck

tussen de weiden van Hulten en die Leije [GAT R291Zv"

(l-54411

De weiden van Hulten lagen in Klein-Tifburg in de Bloeck 137I.

7l2. WRFT, DE
- stuk land genaamd de Werft in die Schijve aan de Werft tussen de Werft en de Aehterste Cruijswech
[GAT R292:49f'-4W,62v" (WS)]

Gelegen op het terrein waar nu De Regenboog ligt, tegenover de W&ertorenstraat.
Deze akker wordt reeds vermeld in een Bossche akte van 1390 [BP 117832841/3:

- die Werft, acker in Corvel.

Zie: Die We# I7131.
713. WRFT, DIE

een acker die Werft [GAT R262:ll.f (1510)]
land in die Schijve aan de Werft en een zijarm van een waterlaat die Werft [GAT R279:28vD (1531)]
land in die Schijve bij de Rijt aan een waterlaat die Werft [GAT R279:4W (l531)]
huis in die Rijt aan een waterlaat genoemd aen den Werft en een zijarm daarvan [GAT R280:4lV"42f
(153211
Coppens acker in die Schijve aan de waterlaat de We& [GAT R282W' (153211
dat Haverlandt in die Scbijve aan een waterlaat de Werft een zijde en een einde [GAT R284:ZV"(153711
land in die Schijve aan de Werft [GAT R286:42f'-4M (l539)]
land in die Schijve aan de Werft en de waterlaat die Werft [GAT R286:W (153911
2 stukken land in Tiiburg achter Corvel aan de Werft [GAT R287:2lf-21vD (154011
land aan de Werft in de Schijve [GAT R28226p-27P (Ullo)]
land in die Schijve aan de Werfft [GAT R287:Slf-SlVO (W)]
2 stukken land achter Corvel aan de Werft [GAT R287:7lr"-7lv" (W)]
land in de Schijve bij de Werft [GAT Rzs8:67f'-68f (l541)]
land de Streep in die Schijve bij de Werft, t Dal in de Schijve aan de Werft aan een waterlaat [GAT
R290:3P-W (1543)]
land in die &hi@
aan de Werft [GAT R291:49f (M)]
land genaamd de Werft tussen de watalaat de Werft en de Achterste Cruijswech [GAT R2~49f49v",
6~ (154511
land in die Schijve bij de Vorste Cruijswech aan de Werft [GAT R294:13P-W(1547)]
stuk land gmot ca. 3% lopensaet ter plaatse genaamd die Schijve tussen een arm van een gemeijne
waterlaet genaamd die Werft op die Vlasstraet een einde en een gemeijne akkemeg genaamd de
Rijtsche Kerckwech ander einde [GAT R297:33f -3W (USl)]
stuk land in die Schijve aan een gemeijne waterlaet genaamd die Werft [GAT R2%54?-5Sf',%f
(159611
leengoet in de Schijve aen de .Werfft [GAT R346:llVO (1600)]

Reeds in de Oisterwijkse schepenprotocollen komt de naam voor:

- aenden Werft after Corvel [OP Rl44:fif (1423)l
- aenden Werft after een stede geheyten Corn1 [OP me2715 (143311
- aenden Werft in die Scyve van Tiiorch [OP RlS26v'' (144011

De naam is ontstaan uit we^, %&f, (geslacht Sdk) met achtervoegsel -t als restant van
het germ. collectiefsuflix -ithi-. De betekenis van dit toponiem is dan: met veel *en,
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wat aanduidt dat op een bepaalde plaats langs deze waterlaat veel wilgen stonden, ma.
waterwilg (Sdix cuprea) of grauwe wilg (Sdix cinerea), die meestal niet groter worden
dan een (hoge) struik en die men in West-Europa veelal langs beken of op lage
gronden aantreft, stonden.
Het toponiem ‘de Werft’ duidde twee verschillende dingen aan.
* Een streek, ongeveer begrensd in het oosten door de Diepenstraat van de
Akkerstraat tot aan de Bredaseweg, de De Regenboogstraat, het Watertorenplein en
de Beukenstraat tot aan de fietsroute; in het noorden het fietspad tussen de
Beukenstraat en de Ringbaan-West; in het westen de Ringbaan-West en de
Korenbloemstraat tot aan de Ruysdaektraat, en in het zuiden deze laatste straat
tussen Korenbloemstraat en Diepenstraat.
0 Een waterlaat, die in de bovenstaande streek de Werft ontsprong ter hoogte van
cafe De Korenbloem op de hoek van de Ringbaan-West en de Bredaseweg. Vandaar
liep hij MZ de Watertorenstraat, boog dan af in noordelijke richtingen liep over ca.
150 m evenwijdig aan de Beukenstraat om dan in noordwesteljke richting af te
buigen, langs een niet meer bestaande weg over het terrein van de voormalige
Nederlandsche Vlasspinnerij (later in g e b d bij Expeditiebedrijf Van Casteren) tot
aan het Vervoercentrum, vandaar naar het fietstunneltje onder de Riqjbaan-West en
daarna rechtdoor in noordwestelijke richting tot aan Van Boxtel in de Beelaerts van
Bloklandstraat.
Vanhiemit liep hij dan iets ten zuiden van de huidige Wandelboslaan in westelijke
richting naar het Wandelbos. Hij vormde daar de vroegere blauwsloot die door het
Wandelbos stroomde, kruiste vervolgens de Reeshofdijk en opnieuw de spoorlijn,
ging de Oude Warande in en liep ongeveer langs de spoorlijn weer westwaarts, boog
bij de Zwartvenseweg MX het zuiden af, stak deze over en loopt nog immer door
het gebied de Oude Leije onder de naam Oude Leije MX het westen naar de Elf
Buender 11791 om ten slotte in de Donge te stromea
De Werft vormde de grens tussen Rijt I5831 en Schijf I610[, tussen Rijt en HerStaI
I316 I alsmede tussen Rijt en Hef Zund I730 I.
Ook M 1600 wordt de We@ nog genoemd:
ackerland p t twee en een half Lopens in de SChijff aan de WerEt aldaar [GAT R481:1v’-SV” (1774)l
door den grooten weg of straat tot aan ’t begin van Corvel, van daar ten westen door den akkerweg of
spoor loopende langs de Werf heen tot het tweede spoor dat aldaar van ’t Hagelkruis aan de regterhand
inkomt friendklampen, Schijf 4 (1778)]
in de Reit aan de steede van Doctor Mutsaers, en aldaar in het spoor, dat van de Oostzyde van dit0
steede loopt, langs de Werff en vooraan in Corvel inkomt wiendklampen, Schijf 5 (1778)l
in de Werff ter plaatse daar de waterloop van die z e h naam zyn begin neemt, aldaar in ’t spoor of
akkerweg, door of langs dat spoor, tot in Corvel riendklampen, schijf 6 (1778)]
langs die Melkpad, tot dat men komt in het spoor of akkerweg dat van agter uit den Berkdyk na de
Werff loopt wiendklampen, Schijf 6 (177811
in de Reit aan de steede van Doctor Mutsaers, van daar door het spoor of akkerweg, dat door de
aansteede loopt, tot in de Werff, over het Schoor, tot daar de waterloop heft of z p begin neemt
riendklampen, SChijf 7 (1778)]
een parceel ackerland groot vier loopensaten ofte daar omtrent ter plaatse de veldhaven, aldaar in de
Schijff aan de Werft, oorit de waterlaat, west een mistwegt [GAT R490:36f‘ (1792)l
een parceel ackerland, groot circa vijff loopn gelegen aan de Werft [GAT R4%2@-=
(179711
een parceel ackerland groot 5 lopt aan de Werft [GAT R4Q44Br (1797)]
een parceel ackerland groot 3%lop” geleegen in de Schijff ter plaatze de Werff [GAT R49397P (1801)]
een zeker parceel land gelegen aan de Werft p o t ontrent zes en zestig ares /twee loopen/ [GAT
R49453P (1806)]
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714. WERVENBOSSCHEN, DIE

(Ook Die Weerffvenbosschen)
- moer, heide en weide aan die Bunten omtrent die Wervenbosschen [GAT R286:25P(UB)]
- beemd aan die Wehbbosschen [GAT R287:36vD (W)]
Wervenbosschen wil mveel zeggen als: wilgenbossen. Het eerste naamsdeel bevat het
mnl. we$, swilg' (Sdix mprea)). Ze waren gelegen aan de Landscheiding 14271 in de
buurt van de samenvloeiinghiervan met de Donge.
Zie ook Die Bunten 184 I en Die Eemosschen I174 I.
715. WESTERWCK
(Zie: Broechoven I73 I .)
716. WIERJNCKSTRAET, DE

-

beemd achter de Elsbeempt aan die Wierinckstraet [GAT R292:65v"-66v"(WS)]
- beemd op die Maeijen en die Wienckstraet [GAT R2W45f4 6 f (154711
- beemd aan die Landscheijdmg aan de Wiericbtraet naar Wxrick Willems [GAT &2%4fjP-4P (15431
- een stuck beempt int geheel veertbien loopensaeten ter plaetse genaemt de Lange Hoeven streckende
metten eenen eijnde aende Lantscheijdinge tusschen Tiiborch ende Gilse, ende metten anderen eijnde
aen de Wiericbtraet [GAT R365:156 (16531

De Wierinckstraet is mogelijk vernoemd naar de GN Wierinck. Deze naam is
samengesteld uit het suffix -(Z)ing, dat geslachtsverband aanduidt in mannelijke lijn, en
de PN Wier (< Widhard), en betekent zoveel als: de &tammelingen/lieden van
Widhard. Dit lijkt te worden bevestigd door de derde vermelding, waar duidelijk sprake
is van een Wierick. Nog in de 16e eeuw heeft een Wienrick vanden Haenenberghe alias
Wienrick van Ghilse hier bezittingen. Xermee dienen we dan dit toponiem te
rangschikken onder de groep van dijken en wegen die vernoemd zijn mar de eigenaar
van een stede of hoeve waarheen deze wegen gewoodijk leidden, vgl. o.a B a a Dijck
I14 I,Peter Beijmdijk I554 I,WiIlmdijck I7191.
Een andere denkbare verklaring kan zijn dat het eerste deel van het naamsdeel wieriick
gelezen dient te worden a h wijer, mdat het een vorm is van w i q Wiier, wacwer, d.w.z.
een visvijver of molenvijver, meestal een kunstmatige waterplas. Opvallend is dat daar
vlak bij het Wouwenbroeck I727I en de FiuwenbroecbZuet I728 I zijn gelegen.
Deze straat bestaat nog steeds fwierikstraat, gelegen op het grondgebied van Gilze en
Rijen) en loopt van de Langendijk (vanaf de Donge) richting Rijen.
717. WIJNSTUCK, DAT

(Ook Dat Vijnstuck)
- land in die Schijve bij de Bedbuer aan de weg naast de Bedbuer [GAT R280:9f-!k"
(1532);R290:27P-27+" (l543)]

De naam kan afgeleid zijn van het mnL winne, dat 'weide, omheiid stuk land voor het
vee' betekent, en samenhangt met het mnl. winnen, 'bewerken, bebouwen'?
Een andere mogelijkheid is dat de naam samenhangt met pijn, waarbij een ontwikkeling
vanp > v verondersteld wordt. De naam van dit toponiem kan dan geduid worden als

2 Trier, J., 'Beik3ge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur', (no. 66,1942), blz. 251 gaat uit
van % h e yals omheind stuk land MOT het vee. Hij verbindt dit dan met het os. en ohd. wini, oe. wine
en het oiers fine ('verwantschap, stam, familie,) uit het begrip der dinggemeensehap, die als afgebakende
~ i m t van
e de dmgverpderingop hetzelfde grondbegrip (omheining) kan teruggaan.

'stuk land van de Pijn', d.w.z. waar rechtspraak (en terechtstellingen) plaatsvindt (vinden). Pijn, mnl. ptizighen, 'straf€en, pijnigen', of oudere mnl. vorm pijzen, ten dele uit
mlat. penare, 'straffen'.
Een derde mogelijkheid ten slotte is dat we hier te maken hebben met een
oorspronkeljk w@t (d
wind,met verlies van de d v&r s. De betekenis is dan mveel
als: het windst&, hetgeen enerzijds kan duiden op een winderig stuk land, anderzijds op
de mogelijkheid dat hier ooit een molen heeft gestaan. Deze laatste mogelijkheid lijkt te
worden bevestigd door een oorkonde van 16 oktober 1310, waarin Gerard genaamd van
Esghe aan Henric genaamd Bac van Westilborg ten behoeve van de abdij van Tongerlo
een jaarlijkse erfpacht van 7 mud rogge verkoopt. Hierbij wordt bepaald dat 3 mud
rose betaald wordt uit de goederen van Henric genaamd van der Heyden en 1mud
rogge de medietate molendini consistentis in WestilboEh iuxta cimiterium ibidkrn (uit de
helft van een molen gelegen in Westtilburg naast het kerkhof aldaar)? Volgens de
vermelding was dit stuk land gelegen in de Schijf (bij de Bedbuer Il6l), waarvan de
betekenis zoveel is als Bedehuis. We mogen gevoeglijk aannemen dat rond dit bedehuis
(= kerk) een kerkhof gelegen heeft; in dat geval klopt de aanduidjng in de akte van
1310 met de ligging in de vermelding.

718. WIJNTMOEmN VAN CORVEL, DIE
(Ook Die Wijntmoelen in de SChijve)
- de Verloren Cost bij de Wijntmoelen op Corvel [GAT R290:&'-7f ),7"'-8f,8f-8v" (lS43)]
- land in die Schijve bij die Wijntmmlen van Correl [GAT R29O:lZf (W3)]
- land t Boseh in Corvel in die Schijve omtrent de Wijntmoelen [GAT R290:41v" (W3)]

Zie ook Die Corvelsche Moelen I l221.

719. m M S D I J C K , DIE
- willemsdijck in die schijve [GAT RZ63UP (Ull)]

- lopensaet landts gheheyten die Scipvliet ghelegen aldaer aen Willemsdijck [GAT R263:16f (fill)]
- land in die Schijve bij Willemsdijck tussen Pijlijsers en een kerckwech op de hoek van die weg en de dijk
[GAT R27!l:Zlxf'),Zhp (153111
- land in die Schijve bij Willemsdijck [GAT R279:308 (U31)]
- land in die Schijve after Willemsdijck [GAT R282:3p (l535)]
- land en weide in die Schijve bij Willemsdijck [GAT R285:2Sf-2SP (l538)]
- land de Dijckacker in die Schijve aan Willemsdijck [GAT R288:4of (Wl)]
- land in die Schijve aan Wdemsdijck [GAT R289:40P74S4' (lS42)]
- Lijske Goijaertacker aan Wdemsdijck [GAT R290:27f-Z7v" (W3)J
- de Maesacker in die Schijve omtrent de Wflemsdijck [GAT R291508 (W)]
- akker in die Schijve aan de Willemsdijck [GAT R29327vD-28ro (W)]
- stuk land groot ca. 4 lopensaet, 1vierdemetsaet en 3 roeden in het vierkant of zo groot en klein als dat
gelegen is ter plaatse genaamd in die Schijve aan Waemsdijck waar een waterlaat tussendoor gaat [GAT
R296ZM' (USO)]

Deze dijk is naar alle waarschijnlijkheid genoemd naar Willem Pijlijsers, die in het
begin van de l6e eeuw eigenaar van de H m e a m de Hemtal 1340I was.
Met deze dijk is het noordelijk deel van de latere Pijlijserstraat bedoeld, terwijl de
voormalige Industriestraat de kerkweg was die in de derde vermelding wordt genoemd.

3 Camps, HP.H., Oorkmdenboekvan Noor&&abant De Mezjerij van 3-Hmgenbosch (metde heerLijW
Gemert)),dl. I, 2, no. 832
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720. nTn;LICH ACKER, DIE

- akker in de Schijve bij de Rijt [GAT R27!%4W (U31)]

De naam betekent 'wilgenakker'. Omdat hij niet Werf(t)acker' heet, zal de naam in de
16e eeuw nog niet m oud zijn geweest. Deze akker lag in de buurt van de We$ 17131.

721. WILLICE ACKER, DIE
- de Wfichacker in die Hasseltsche ackeren [GAT R2885hp (Sl)]
Voor de betekenis van dit toponiem zie: 17201; of heeft men in dit geval met deze
naam willen aangeven dat hij een goede opbrengst voortbrac& de gewillige akker?
722. WINDACKER, DE

- akker aan het Laer [GAT R289:44f4W'

(154211

De naam van deze akker lijkt aan te geven dat hij tamelijk onbeschut lag, maar niet
uitgesloten mag worden dat het een goed renderende akker was (win-akker), ofwel dat
hij omsloten was met een haag met wilde wingerd (haagwinde, Cestegia septum, of
akkenvjnde, Convolvulus arvensis).

723. WI'ITENACKER, DE

- land van 8 bpensaet in de Stockhasselt [GAT R28247f (IS%)]
- 6 lopensaet p t in die Creijenvensche ackeren [GAT I1288:3hp (Wl)]
- land tussen dat Creijenven en de Stockhasselt met recht van tochten en wegen over de Wittenacker
[GAT R288:62f (l541)]
- groot ca 8 lopensaet in die Stockhasselt [GAT R29157f (W)]
- land van 8 lopensaet in die Stockhasselt [GAT R292:43v"4f (l545)]
- stuk land genaamd den Witten Acker p t ca 8 lopemaet ter plaatse genaamd in die Stockhasselt [GAT
R297:91P-92P (IS52)]
Mogelijk hangt de naam samen met begroeiing met wi&, wij& = 'teenin de

onmiddellijke nabijheid van deze akker. Later werd de naam (volksetymologisch)
geassocieerd met 'wit'. VgL Die Roetschenackzr 15% I.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de naam samenhngt met het gewas dat er
vroeger wellicht op werd verbouwd, namelijk weit, 'boekweit' of 'tarwe'. Vgl. De Corten
Wffen Acker I1171.
Deze akker was vermoedelijk oorspronkelijk een onderdeel van een grotere akker met
dezelfde benaming (zie I7241).

724. WITJBNACKER, DE
- land van 3 lopensaet in de Stockhasselt [GAT R286:67f' (1539);R28943P (l542)]
- land van 3 lopensaet [GAT R291:59r'-59P (154411
Deze akker wordt in de OisterWijkse protocollen genoemd als @en&
- den wittenacker aen die Stockhasselt [OP Rl44:4? (1423)]
- den Wittenacker aen die Stockhasseltaen de waterlaet die Zoe [OPW24Ov"(144011
- land den Wyttenacker aende Stockhasselsche straet -tie Watersoe [OP FU&25ra]
Voor verklaring van de naam zie: De Corten Wffm Ackzr 11171 en het voorafgaande
lemma. Een bloemrijkere verkking van de naam is die van Mandos, die de naam in
verband wil brengen met rondwarende witte when, dit op grond van het feit dat het
volksgeloof ze steeds in verband bracht met prehistorische plaatsenP

4 Mandos, H., en M.Mandos-van de Pol,De Brabme spreehoorden; UitrbZJdan
. gen inBrabaiztgebnrilden
opgetekend, 1988.
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De Waterme is het verlengde van de Beauer 1161. Ze loopt achter het kasteel 16331
door, steekt dan ten westen van de huidige Van Hogendorpstraat de H'seltschhesaaet
I254 1 over en buigt af mar de Stmkhasseltschhe striaet I644I.
Kennelijk is de Wittenacker oorspronkelijk zeer groot geweest; hij was gelegen tussen
de Stockhasseltsche straet en de Ckijenvenschestruet 11331, ten zuiden van de
Heijningen IZWl en ten noorden van de Hasseltsche ac-n
1253I, en is door vererving
later opgedeeld in meerdere stukken, die d e de naam Wittenacker bleven dragen.
725. WOUTER BEERTEN ACKER, DIE
(Ook Dat Wouter Beertenland)
- gelegen in de Berckdijck buiten de Dreijboem aan de gemeijnt [GAT R28k*,4&"43f (153311
- Wouter Beertenland in die Berckdijck buiten de Dreijboem aan de gemeijnt [GAT RB6339 (U39)]
De naam is duidelijk de akker van Wouter Beerten.
726. WOUTER BEERTENLATW, DAT
(Ze: Die WouterBeerten wker 17251 .)
727. WOUWENBROECgZ DAT
- den wouwe broeck [GAT -5'' (Ull)]
- beemd in Dalem aim Wouwenbroeck [GAT R
2
8
1
:
W(U33)]
- beemd in Wouwenbroeck [GAT R28klOv" (153311
- beemd aan dat Wouwenbroeck mast de Abt van Tongerlo [GAT 3
9
~
'
(15391
- beemd in Dalem aan dat Wouwenbroeck [GAT R286:24f' (1539);R287:1w (154011
- beemd int Ghilsche Broeck aan dwbuwenbroeck [GAT R288:359 (Wl)]
- beemd in Dalem aan dat Wouwenbroeck [GAT R292:68f' (1545)]
- beemd tussen de Elsbeempt en dat Wouwenbroeck aan sLangen Sloet [GAT R2W35f-359(154711

Het Wouwenbroeck lag bij DaIem 11471 bij de Elf Buender 11791. De naam
Wouwenbroek geeft al aan dat het hier om broekland gaat. Het woord wouwen kan
samenhangen met wouwer, gezien de ligging van een wierinchtraet 17161 in de nabije
omgeving. Probleem is echter dat het woord uitgaat op -n en niet op -r. Gezien dit
laatste is het mogelijk dat we 'wouw' hier moeten verklaren aan de hand van md.
wfwe, &weJ wouwe, wat 'roofvogel' betekent.5
728. WOUWENBROECKSLOET, DE
(Ook Die Wouwensloet)

- beemd in Dalem aan de Wouwenbroecksloet [GAT R286:2hp (1539);R2875W' (WO)]
- de landscheiding genaamd de Wouwensloet [GAT R29954d-SSf (U53)]

Dit is de Landscheiding I427 I.
729. WOUWERHOF, DE
- miland genaamd de Wouwerhof in die Hasseltsche ackeren [GAT R291:55P (W)]

De naam duidt op een visvijver of wouwer < lat. vivarium. Het woord werd reeds in de
Rome& tijd ontleend als mnl. w&r, wAwer,wouwer. Het lat. woord zeE is afgeleid van
viws, levend', en gaf aanvankelijk een plaats aan waar levende dieren werden
gehouden.

5 Vgl. rode wow (Milvus mihrus) en zwarte wow
voorkwatnen.

(M.n@rans) die vroeger in deze streken mneens

In de Oisterwijkse protocollen komt dit toponiem voor als.

- lant inden Wouwerhof [OP RLSZl2P (1449)l
- lant Wouwerhoff in de Hasselteeker [OP R260:16@ (l556)I

De wesfzide van de Heuvel in 1832 met 15e en 16e-eeuwse bebarwing. Links het huis
%en Swaen’. Dit huis werd in de eerste he@ van de 16e eeuw bewoond door Laureijs
Henrick Zwiysen, toen president-schepen.
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Z
730. ZAND,HET
t sant [GAT R261:22f (lSoS)]
huis en grond opt Zant [GAT R2799P,W(U31)]
land en grond opt Zandt [GAT R28224f-24v” (1535)J
huis opt Zandt [GAT R28+kW-25P,25f
,259(’3.5391
huis en grond opt Zandt [GAT RXk63f-63p (lS35)]
heiveld opt Sant [GAT R284:36p(lS3‘7)]
huis op het Sant [GAT R285:S-J” (1538)]
heide genaamd die Bergen in die Rijt bij t Sandt [GAT R285:43f (153811
huis en land opt Zandt [GAT R?S:4Sf (153811
heiveld op het eind van die Rijtstraet aan t Zandt [GAT FC22?&53p (Wl)]
huis en erf op het Zandt [GAT R29o:llv”-l2f (154311
huis aan die Rijt op het Zandt [GAT R29529v“-30f (l549)J
een parceel sehaarbosch groot twee loopn ter plaatse genaamd het Zand, aldaar oost de wegt [GAT
R490.lf-4v (1790)]
een parceel bosch of houtwasch groot een Lopn ter plaatse de Rijt op ‘t Zant, west de gemeente [GAT
R493922f (1801)J
item een parceel bosch groot drie quart lopemen op het Zant, west een mistweg [GAT R494:W
(1Wl

.

Zand, mnl. sant, ohd. sant, os. sand, oe. sond, ne. sand, afkomstig uit een grondvorm
*,ram&-, mogelijk een paleo-europees substraatwoord. Het woord geeft onder andere
een tegenstelling tot ’weide’, ‘benut land’weer, namelijk een woeste bodemgesteldheid,
in dit geval onbebouwd land.
Het Zand was en is het gebied begrensd door:
* Rijt 1583I in het zuiden,
* de Hoeven 13491 (huidige Reitse Hoevenstraat) in het oaten,
de huidige Rueckertbaan in het noorden,
doch de kern werd gevormd door een groepje boerderijen op de kadasterkaart van 1832
aangeduid als Net Zand. Op de kaart van Zijnen (1760) is het Sant eve& op de
kadasterkaart gelegen ten noorden van de waterloop de Werft1713I ter hoogte van de
huidige Bene1u.xlaa.q Le Bourgetshat en Luchthavenlaan.
Kadastraal 1832 sectie G 73-74en 80-81.Thans de naam van een uit de jaren ’50 en
’60daterende stadsuitbreiding.

731. ZANDTACKER, DIE
- die Sant acker [GAT R
2
6
1
:
w
(lSoS)]
- akker in het Zant [GAT R2799f (1531)J
- akker int Ghilschot [GAT R28224f-24v”,24v”-Zf‘
(l535)l
- land de Zandacker in dat Gilschot aan die Rijtschestraet [GAT R285:Sd’ (U38)]
- in het Ghilschot aan de straat [GAT R29o:llv”-l2f (l543)]
Ze: Dat Ghilschot 1208 I.
732. ZANSCHE HECI(EN, DAT
(Ze: Dat Srmtsche Hecken 1602 I .)
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733. ZANSCHE LANDT, HET

-

akker in Corvel Acker aan de Heerbaen [GATR 2 8 9 1 6 P - 1 7 ~ 7 1 7 f - 1 ~ , 1 9(l542)]
f-~
4 stukken erf gelegen in de parochie van Tilter plaatse genaamd te Conre1en in Corn1 acker in alle
grootte als deze drie stukken erf aan elkaar rakende en het vierde stuk daar apart gelegen zijn, het
eerste stuk genaamd die Streep aldaar, het tweede en derde stuk genoemd ander zijde, die Poelstraat
ander einde, met het stuk genaamd Nijuwe Boeht gelegen aldaar7het derde stuk genaamd 't § a u k h e
land gelegen aldaar, het vie& stuk erf in miland liggende genaamd de Poel gelegen te Conre1 tussen de
corvelsche straet een einde, die Poelstraet ander einde en daartoe 'S-Heren s c h m n van Conre1 acker
en van de waterlaat lopende door het vierde stuk erf zal onderhouden naar d e gewoonte en ook dat
deel als men schuldig is te onderhouden van het hek hangende te Corn1 aan die Sehijve bij Lijnke
Beerten [GAT R297:26&26d' (ISSl)]

Eveneens reeds in de Oisterwijkse protocollen vermeld
- land int Zantsche lant after meeus gaershof vanden Zande [OP Rl4391f' (1418)]
- land in dat Zantsche lant after Corvel optie heerstrate [OP Rl46W' (1429)l
Dit toponiem heeft gelegen bij de Heerstrate 12671 naar Goirle, in de nabijheid van de
Poelsaaet 15601. Het Zansche Land was een akkergebied dat deel uitinaakte van de
Corvel Ackeren 11211, en dat ten noorden, zuiden en oosten van de heerbaan, en ten
noorden van de Venackeren gelegen was.
734. ZEEPTEN, DIE

-

-

moer, beemd en heide in die Zeepten aan die Leije bij Lievegoer [GAT R286:lZV"J3p(153911
heide, weide en moer in die Zeepten aan die Leije [GAT R29539@-4Or"(W9)]
h o c h ontfanck van& parcheelen Mor de Zeepten tot behouff vanden kereke vercocht opten iersten
decembris 2595, beginnende van Lievegoir nae Riel toe aen, ende en sullen deselve parcheelen nijet
moghen ingegraven worden [GAT7Van Visvliet 741 fol. 5vO (USS)]

In de 18e eeuw wordt dit gebied aangeduidt als de Sieppn:

-

Item een parceel Heybodem, p t drie Loopemeten ter plaetse genaemd de Sieppen, aldaer oost de
gemeente van Tilborg, zuijd Hendrik Snellen, West Norbart van Groenendael en n d Jan Mntsaem
[GAT R5103h" (1'789)l

Op de kadasterkaart van 1832 heet dit gebied d e Sipten; het werd begrensd door:
0 de Donge (deze heet hier nog de Oude Lei.) in het oosten,
0 de huidige Gilzerbaan in het noorden, en
0 de Rielse Heide in het westen.
Op de huidige topograhche kaart (50E, Gilze 1980, coiirdinaten: 395250395.750/127.750-l2.8.375)heet dit gebied de Sijsten.
De naam mu afgeleid kunnen zijn van het mnl. sepe, 'zeepkruid' (Saponaria oficindis)
gevolgd door het collectiefsuffix -ithi-, verkort tot -t. De betekenis van dit toponiem
luidt dan: plaats waar veel zeepkruid groeit. Zeepten is dan een meervoudsvorm van
Seept.
Zeepkruid is een vrij algemene overjarige plant die groeit op zandgrond, tussen het
gas, op lichtbeschaduwde en ietwat vochtige plaatsen, bij voorkeur langs beken en
riviertjes. De wortelstok en in mindere mate ook de bladeren zijn rijk aan saponine, een
stof (glucoside) die in water duimt. De plant werd vroeger gebruikt en daartoe ook
gekweekt voor het wassen van wollen stoffen.
Waarschijnlijker is echter dat we hier te maken hebben met de mnl. waternaam sipe,
die wijst op druppelende, sijpelende stroompjes water, met een locatie&uffix
(plaatsbepalend suffix) of collectiefsuffix -t. Klaarblijkelijk welde hier water uit de
bodem op, dat door het moer naar de Leije afvloeide.
Opvallend is dat in de Oisterwijkse schepenprotocollen dit gebied nog wordt aangeduid
zonder de pluralisuitgang -en en enkel met (waarschijnlijk) het collectiefsuffix. Dit toont
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aan dat in de loop van de l5e eeuw de fundie en betekenis van dit suffix verloren ging;
men voelde dit niet meer als een meervoudmorm, maar beschouwde het als een deel
van de stam.
- weydevelt in die zeept [OP RlS246f (IN)]

-

hereditas die zeept neven swyttenschoet neven meerlant ter stede geheyten bij Riel [OP W 3 : W
(144311

Nu maakt dit gebied deel uit van het Tilbutgse waterwingebied.
735. ZEGERS HUIS, HET

-

die Zegers huijs [GAT -22f
(1510)l
land in die Heijdsijde aan die Zegers Huis aan de gemeijnt [GAT R27952P (1531);R280:37f
(1532);R281:loei blad 3 l f , 3 l f (1533)]
- huis in die Zegers Huise [GAT Rzss:51@ (l541)]
- huis aan Z e p Huis [GAT R2RtW'-83f (l545)]
huis en heide in die Heijdsijde aan Zegers Huis [GAT R294:8f4 V (15431
Vokens [GAT IU98:92f-W (1553)] lag Zegers Huis bij Sint Quirijn Sto*

-

De betekenis van dit toponiem is: huis van Zeger (Sicher), een oude germaanse
mansnaam. Op 25 mei 1350 gaf FVj&m v a n Ghestel, clercke, tvintech bunw hey&n in&r
pmhien van Westilborch gheleghen aenden Vmens berch ghifiechte, en& gaf Segheren
Roe& Gheraem soen van hem in enen wcht e e c h t the besitten, the hebben en& the
behou&n?
Dit huis behoorde in de 14e eeuw toe aan Zegher Gheenen 'dictus Rufus' (genaamd de
rode), wiens nakomelingen aangeduid werden als Rode Gerits of Rode Gheenen. Nog
aan het eind van de 16e eeuw staat dit huis als zodanig bekend:

-

heyvelt ter plaetse zegershuijs [OP R291:39f (1596)]

736. ZOE, DIE

-

waterlaet die zoe neven die langackerin die teetenbraeck [OP Rl4319f' (1419)l

- optie m e aen die hasselt aen die teetenbraeck [OP FU4T13f (143011
Een me of zooi is een waterlaat. Het betreft hier de waterlaat die in het Zand hief ter
hoogte van de Mokmerstraat en vervolgens mar de Tongerlose Hod stroomde. Bij de
Reitse Hoevenstraat boog hij naar het noorden af, stroomde evenwijdig aan deze straat,
kruiste haar weer ter hoogte van de Ignatimstraat, liep door de Teefenbraeck 16541,
onder de HasseZt 12511 door naar de oostzijde hiervan, boog vervolgens weer af naar
het westen naar de Creijenvenschesfmet 11331. Ten noorden van de Hasselt wordt ze
Sloprijt I620 I genoemd'
737. ZWALU, DIE

- akker die zwalu in die Langbstraet in de Hasselt [GAT R286:25@ (1539)]
In het Oisterwijks schepenprotocol wordt vermeld:
- een stuck erffs die swaluwen [OP RulO:3Ov" (1495);R218:36v" (1514)]
Deze akkers zijn:

1 Erens, MA., Oolkonden van Tongerrlo,dl. 1, no. 954.
2 Zie ook hoofdstuk 3, 'De Tdburgse waterlopen', no. 12,'De Sloprijt'.
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mogelijk genoemd naar de vogekoort zwaluwen, mnl. sweluwe, swaluwe, os. swda,
ohd. swalwa > nhd. schwalbe, oe. swealwe > ne. swallow, c germ. *swalhw6 of
*swdw6. Dit is echter onwaarschijnlijk.
0 Ofwel een vervorming van swek (ww. swelen), dat 'afgemaaid pas, hooi' betekent,
en waarbij de uitgangs -e stemlms was en Honk als een sjwa. Dit woord is afkomstig
van sel/Zer (> zaal), dat een land aanduidt dat drassig is en blijft ondanks
ontwatering. Later ging het woad &(de) over op het akkerbed zelf of bedoelde
men er een gedeelte van een weiland mee tussen grippen (greppels). Een dergelijke
zaalde bestond gewoonlijk uit een aantal ploegsneden, varierend al naargelang de
vochtigheid van de bodem? In de onmiddellijke omgeving van de eerste akker of het
eerste weiland stroomde de Slopnjt I6201.
0 Aannemelijk is dat het woord swaluw tetvggaat op een vorm sweluw, 'bleekgeel,
Bets, vuil'. M e n een w na een consonant stond, kon een dubbel paraontstaan, omdat in de auslaut de w in het owgm. -0 = mnl. -e we& in de &ut
echter tussen consonant en w zich een svarabhaktische vocaal van een onbepaalde
kleur ontwikkelde, die in de jongere taal, onder invloed van de spelling met u, als
/y/ uitgesproken werd. De klankwettige ontwikkeling van swaluw is dan: mnL swde
c *sw&'o c *sw&'w; gea sg. swelewes, sweluwes c *swelwes. De naam van het
toponiem wijst dan op de kleur van de akker: vaalgeel, hetgeen duidt op een tamelijk
jonge ontginning.
9 Wellicht gaat het eerste lid terug op onl. *swel, dat 'heuvel, verhebetekent.
Waar de erfenis uit de vermeldiug in de Oisterwijkse schepenprotocollen gelegen was, is
niet bekend.
0

738. ZWARTENBERCH, DIE

- zwarte berch [GAT R262:lP (UlO)]
- akker in de Schijve aan de Molenstraet [GAT R280:49f (U32)J
- land in die Schijve aan de Molenstraet [GAT R281:5@, 421?-42d' (1533);R283:42P (l536)J

In de Oisterwijkse protocollen wordt dit toponiem vermeld ais:
- land juxta locum dictum den zwartenberch [OP Rl493OP (1435)]
Deze akker lag vermoedelijk aan de huidige Paterstraat of Nieuwstraat, doch
vermoedelijk aan de laatste, in het Hmngseind. Gezien de am kan deze akker in de
nabijheid van een, al dan niet reeds verdwenen, grafheuvel die uit plaggen opgeworpen
was, gelegen hebben. Maar waarschijnlijker is dat het om een kunstmatig opgeworpen
heuvel met een ander doe1 pat.
Z e ook Die Molenslraet 1500I.
739. ZWARTLAER, HET

- beemd in de Gagelvelden op de Oude Leije [GAT R2a29f-29~'' (WrS)]

Mogelijk is mart een vervorming van swat, een 'strook afgemaaid pas'; de
oorspronkelijke naam was dan waarschijnlijk swatlw. Het gaat hier om een beemd, en
laar is we1 een vreemde naam hiervoor! Zwart is dan ontstaan door epenthese van r
vMr t.
In de Oisterwijkse protocollen is sprake van:

3 Builrs, Chr., Teterigen, (Noordbrabantse Plaatsnamen, Monografie 3), uitg. Brabants Heem, Waalre,
1990, blz. 222.
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- beempt dat Swartlaer aen onser vrouwendijck [OP R150:3f (1436)]

welke dijk op Broechoven 1731 lag, am de Om% Leije 15381, hetgeen de mogelijkheid
opent dat swm teruggaat op met, dat grenssloot betekent (zie ook Die Zwarftit 1740)).
In dat geval betekent het toponiem mveel als. laar aan de grenssloot. Inderdaad vormt
de Oude Leije hier de gens tussen Tilburg enerzijds en Goirle en Hilvarenbeek
auderzijds.
Ze: De Gagelvelden I 1931.
740. ZWARTIUJ", DIE

- Loven omtrent die Swartrijt [GAT R26225f (UlO)]
- waterlaat in de Heijdsijde bij de Ruijbraecken die naar de Zwartrijt gaat [GAT R282:5pp-Mfp (U3!9]
- land de Nuwelije in Loven bij de Zwartrijt [GAT R283L51v" (U36)]
- huis in Lwen op die Zwartrijt tussen de Pelgromstraet en de Heerbaen [GAT R284:2W fl537)]
- heideveld in Tilburg en Enschot op die Zmridjt tussen de Ruijbraecken en de Heerbaen IGAT
R2&1:28f (l537)]
- beemd genaamd Dawert op die Zwartrijt [GAT R286:los blad 64f (U39)]
- huis op die Zwartrijt op de Bruising van de Zwartrijt en de Pelgromswech, tussen deze en de Heerbaen
[GAT R28TL5W-54P (W)]
- beemd Damert in Tiiburg en Enschot aan de Zwartrijt en een miland de Bijster [GAT R289:8r"-w
-

-

-

-

-

-

-

(W2)I
land de Streep in het Sonderlodr op die Zwartrijt [GAT R289:l~-llv"(154211
mi& de Bijster op de Zwartrijt [GAT R289W-lOf (154211
land in Loven op die Zwartrijt {GAT R291:24v"-2Sf ,53f (EM)]
de Zwartrijt bij de Ruijbraecken [GAT R2%32p (l545)]
huis in Loven in die Bmeckstraet op de Zwartrijt [GAT R2937P ( W ) ]
akker de Huffelen aan de Pelgromswech aan de Zmridjt [GAT R2!Xk7r"-W (154611
huis in Loven in de Broeckstraet [GAT R293:Sr" (W)]
land de Bieshof aan de Pelgromswech en de Zwartrijt [GAT R293S/' (W)]
huis in Loven tussen Pelgromswech en Heerbaen aan de waterlaat de Zwartrijt [GAT R2945Of (154711
huys aen de Broechtraet bij de Swartrijt [GAT R34978 (16l3)]
Item noch een parcheel saeijlants geheijten den heffelinge vier lopensaeten ofte daer ontrent groot
sijnde, gelegen bmen de proehie ende plaetse MMS:,
aldaer tusschen erffenhe d'Erffgenaemenhenrick
niclaessen van Beeck suijtwaerts den P e l g e m h noortwaerts, denis Gerit andriessen van Broechoven
west ende de Swartrijdt oostwaerts [GAT R37k35P-37~(1470)]
door de straat na de Skartryt piendklampen, Heikant 4 (1778)l
ten zuiden langs die limieten den waterloop de Swart ryt [Tiendklampen,Heikant 5 (1778)l
in de waterloop de swartrgt daar het spoor van klein Looven in die waterloop komt van daar langst dat
spoor tot in de Bos-Baan by klein Looven pindklampen,Hewel 5 (1778)]
in de groote baan op den Heikant, aan de Swartrijt, op den waterloop, van daar door die straat tot aan
den kwayen hoek piendklampen, Hewel 6 (1778)l
tot aan den waterloop de Swartryt van daar ten zuiden door de waterloop tot daar die komt op 't
Goirken piendklampen, Hewel 7 (177811
tot op den tweeden paal aan de Broekstraat, van daar, door de Broekstraat, tot aan den waterloop de
Swartryt de scheidinge tusschen Tiborg en Enschot Fiendklampen, Loven 6 (lS)]
door het spoor dat door de Rabraken na den Heikant loopt, door dat spoor, tot daar het zelve komt in
de waterloop de Swartryt piendklampen, Luve-n 8 (1778)]
langs die waterloop de Swattryt tot in de Bos Baan, op het brugetje aldaar piendklampen, Loven 8
(177811
te groot Looven, in de Bos Baan, op het bruggetje de Swartryt,daar de jwisdictie van Tilborg en
Bwchot scheid piendklampen, Sonderlok, (1778)]
langs die scheidiige de Swartryt, dwars over de Oostemyksche Baan tot in de Broekstraat
Fiendklampen, Sonderlok (1?78)]
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-

e,

een parceel zoo teul als weiland zijnde nieuwe erve, groot zes lop" of
item een parceel akkerland
groot ze5 lopematen, eenpareeel weide 3%lop., een parceel akkerland 3%lopen en een parceel akkerland
groot 2%lop., gelegen alhier onder Tiiorg ter plaatse genaamd den Westenheijkant aldaar aande
Zwartrijt [GAT R493:45f4 f (BOO)]
- een halff huijs naar den noordenkmt met den stal, schuur, hoff, halve put en het m h o o f t gmot m e n
een en eenhalff loop", ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier te Tiiborg ter plaatz den
Westenheijkant aldaar aan de Swartrijt, oost de straat [GAT R4935W (1800)]
- Item een parceel weide zijnde nieuwe em, groot zeeven loop" ofte daar omtrent gelegen aldaar aan de
zwartrijt [GAT R493:SW (180)l
- perceel boaich p e e n en ommdeeld gelegen te Tilborg over de zwartrijd, aldaar oost west en nmrd een
rijweg [GAT R49482P-83f (180711

Deze waterlaat wordt herhaaldelijk in de Oisterwijkse schepenprotocollen vermeld:

- te Enschot [OP Rl43:nf (142111
- walravenaker over die Zwart rijt [OP Rl459f (1422)]
- die Swartrijt loopt door beempt die Awxrt bij heerstmet [OP Rl47:lOP (los blad) (143O)l
- bij de Heerstmet aan de Aavoert [OP Rl49:2f (1435)]
- die swartrijt neven den Byeshof bij heexstmet en WeCh aen dat Smderlock [OP Rl52:Bf (144011
- bij Enschotse ackeren [OP R25k70f (144O);Rl5222f (144O);Rl62%f (1454)] '
- davoert op die zwertrijt [OP Rl66:68f (145S);Rl81:6@ (1475)]
- davoert ad locum dictnm die mrtrijt [OP Rl92:W (1486)]
- die m r t ter stede geheiten die zwertrijt [OP m 7 f (149511
- bij Scippershof ad loeum dictum zwertrijtte aen die Leije [OP Run:4f (1497)]
- aen die zwartrjt [OP R221:3f (l517)]
- davoii in die Swarbijt [OP R249:39 (l545)]

Door Zijnen (1760) wordt deze waterlaat Swmayt genoemd.
Het naamsdeel Rijt betekent waterloop; de naam m u h e n duiden op de donkere
( d e ) kleur van het water en dan vermoedelijk veroorzaakt door het feit dat ze veel
moeraswater, afkomstig van rottend plantmateriaal, voerde.
De mogelijkheid bestaat echter dat de naam een vervorming is van sweffe, ontstaan
door epenthese van t v66r t. Als gevolg van deze ingelaste t had er een kwalitatieve en
kwantitatieve verandering plaats van de e" wanneer deze gevolgd werd door r+dentaal.
Swette betekent 'grenssloot' (vgl. swetten = 'grenzen aan'). De betekenis van Zwartrijt
(Swetrijt) is dan zoveel als 'grens-rijt'. Zie I583 I voor de betekenis van 'rijt'.
De Zwartrijt was en is nog steeds de gens met Enschot. Het is de benedenloop van de
Hoogh So0 (Hoge Zoei) I372 I, die uiteindelijk in de Leij 14601 uitmondt.
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Alfabetisch overzicht van de toponiemen, beschreven in Deel II van Tilburgse
toponiemen in de 16e eeuw. Een tentatieve reconstmctie en naamsverklaring.
1.
2.
2a.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
26a.
27.
28.
29.
29a.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Achter Persoens
Achtermal
Achterste Acker, De
Achterste Hoeve, De
Acker Van Postel, De
Aendewech
Aert, De
Aert Van Lichtenbergh, De
Aesloet, De
Aftermal
Afterste Craneberch, Die
Avenbraeck, Die
Backen Dries
Backs Land, Dat
Bacx Dijck, Die
Sbeckers Beempt
Bedbuer, Die
Bellick, Die
Benacker, De
Berch Acker, Die
Berckacker, De
Berckacker, De
Berckdijck, De
Bercken Hoernick, De
Berge Acker, Die
Bergelen
Bergen, Die
Beuxsdijck
Bieshoff, De
Biesveldt, Dat
Bijesinck, De
Bijlstuck, Het
Bijster, De
Bijster, De
Bijster, De
Bijster, De
Binnen Acker, De
Bleck, Dat
Block, Dat
Bloeck, De
Bloemaert, De
Bloemaert, De
Bloemaerts, De
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Bloemberch, De
Bloetbeempden, De
Blook, Dat
Blootbeempden, De
Bloten Beemd, Die
Bocht, Die
Bocht, Die
Bocht, De
Bocht, Die
Bocht, De
Bocht, Die
Bocht, Die
Bocht, Die
Bochtken, Dat
Bockhamer, Die
Bolck in Corvel Acker, De
Bollick, De
Sbonten Hoeve
Sbontenlandt
Bosch, De
Bosch, De
Boschacker, De
Branden, De
Branders Land, Dat
Brant, De
Brede Acker, Die
Brede Acker, Die
Breheze
Brenders Bocht
Brijacker, Die
Broeck Van Heusden, Het
Broeck Van Riel, Het
Broeckhoven
Broeckhoven Acker, De
Broeckhovensche Kerckstraet, Die
Broeckhovenschedijck, Die
Broecksijde
Broecksloet, Die
Broeckstraet, Die
Bruijnenlandt
Buchtken, Dat
Buerken, Dat
Bunt, Die
Bunten, Die
Calenwiel
Caleweij
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87.
88.
89.
90.
91.
92.
92a.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

Calvenwiel, Dat
Calverstart, De
Calverstert, De
Calverstraet
Cannenacker, Die
Cannenlandt, Dat
Capelle Aen Die Hasselt, Die
Caurijt, Die
Cauwenberch, Die
Ceelen Hoeve, Die
Cleijn Hasselt, Die
Cleijn Werfbosch
Cleijs Beemdeke, Dat
Cleijs Weij, Die
Cleverplack
Coeacker, De
Coeijacker, De
Coelhoef, Die
Coelhoeven, Die
Coestraet, Die
Dit Nummer is Vervallen.
Commerstraet, Die
Conincxvoert
Coppenhecken, Dat
Coppenhoff, De
Coppensacker, Die
Coppenstraet, Die
Coppenweij, Die
Corck Acker, De
Cort Ackerke, Het
Cort Camere, Die
Corten Witten Acker, De
Cortenacker, Die
Cortstraet, Die
Corvel
Corvel Acker, De
Corvelsche Moelen, Die
Corvelschestraet, Die
Coudenbergh, Die
Courijt, Die
Crabben, Die
Craenbraeck, Die
Craneborch, Die
Creijenven, Dat
Creijenvensche Ackeren, Die
Creijenvensche Hecken, Dat
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133. Creijenvensche Straet, Die
134. Creijven, Dat
135. Creijvens Acker
136. Crommen Acker, Die
137. Crommenacker, Die
138. Crompte, Die
139. Cromstraet, Die
140. Cruijsacker, Die
141. Cruijsacker, Die
142. Cruijsstraet, Die
143. Cruijswech, De Achterste
144. Cruijswech, De Vorste
145. Cruijswegen, Die
146. Dal, Het
147. Dalem
148. Dalemse Gat, Het
149. Damen Acker, Die
150. Daneelstraet, Die
151. Davoert
152. Deenkens Acker
153. Denijs Acker
154. Dijckacker, Die
155. Dirck Zibben Heijninge
156. Doertken
157. Doertkens Ven
158. Donckerstraet, Die
158a. Donckerstraet, Die
158b. Donckerstraet, Die
159. Dongensche Broeck, Dat
160. Dongensche Coeijweijen, Die
161. Dongensche Land, Dat
162. Dongh Aa, Die
163. Dorenboem, De
164. Dorenboem, Die
165. Dorenboem, Die
166.dorenbosch, De
167. Dreijboem, De
168. Dreijboem, De
169. Dreijboem, De
170. Driecant, Die
171. Driehoeck Eegde, Die
172. Dries, De
173. Eelkenacker, Die
174. Eerffbosschen, Die
175. Egmons Moer, Dat
176. Eijck, De
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177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
194a.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.

Eijckacker, Die
Eijndthoven
Elf Buender, Die
Elsacker, De
Elsbeempt, Die
Elsenbosch, Dat
Enghstraetke, Het
Enschotsche Beempt, Die
Enschotsche Beemd, Die
Enschotse Ackeren, Die
Erwenstuck, Dat
Eselven, Dat
Eselvenschestraet, Die
Ezelven, Dat
Flasen, Die
Gaershoff
Gagelvelden, De
Gagelveldt, Dat
Gans Hooff, Die
Gat Van Lievengoer, Het
Geerken, Dat
Gelockt, Dat
Gemeijn Acker Van Corvel
Gheer, De
Gheeracker, De
Gheloeckt, Dat
Gheloeckt, Het
Gheloect, Het
Ghemeijne Dijck, Die
Ghielenlandt, Het
Ghilsche Broeck, Dat
Ghilsche Dijck, De
Ghilschot, Dat
Ghilse Vucht, Die
Ghilze Vucht, Die
Goeens Weij
Goerken, Dat
Goerkenstraet, Die
Goerman, De
Goet Ter Lijnde, Dat
Goet Ter Riet, Het
Goffenbroeck, Dat
Groenendijck, De
Groet Goer, Dat
Groot Heijveldt, Het
Grote Acker, De
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222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.

Grote Acker, De
Grote Acker, Die
Grote Acker, Die
Grote Acker, Die
Grote Beempt, De
Grote Bocht, Die
Grote Bocht, De
Grote Hoeff, Die
Grote Sloot, De
Grote Werffbosch, De
Groten Acker, De
Gruenewech, Die
Gruenstraet, Die
Gruenstraet, Die
Grune Dijck, Die
Grune Dijckske
Gulden Bodem, De
Hackelaert, Die
Haeckstuck, Dat
Haeijen Stuxken, Dat
Haensberch, Die
Haensberch, Die
Haensberghe, Het Goet Ten
Hagelcruijs, Dat
Hagen Acker, Die
Hagers Acker, Die
Half Mudsaet, Het
Hangende Rijs, Dat
Hasennest, Die
Hasselt, Die
Hasselt Acker, Die
Hasseltsche Ackeren, Die
Hasseltschestraet, Die
Hasseltschewech, Die
Hasseltstraetke, Dat
Hautacker, De
Haverland, Dat
Hazenacker, De
Hecken Bij Lijnke Beerten in De Molenstraet
Heckenstuxken, Dat
Heelberch, Die
Heerhecken, Dat
Heerhecken, Dat
Heerstal, De
Heerstalsstraet, Die
Heerstraet / Heerbaen / Heerwech
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267a.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
292.
292a.
292b.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.

Heesbeemd, De
Heeze, Die
Heihoeff, Die
Heijdelaer, Die
Heijdries, De
Heijdsestraet, Die
Heijdsestraet, Die
Heijdsijde, Die
Heijdsijdsche Dreijboem, De
Heijdstraet, Die
Heijdstraet, Die
Heijdstraet, Die
Heijdstraet, Die
Heijgershoff, De
Heijhoeff, Die
Heijl Van Balen Stede
Heijlen Weije
Heijlerput, Die
Heijlige Eijckstraet, Die
Heijn Beerten Beempt
Heijn Sbruijnen Stede
Heijn Will Leijten Acker
Heijnen Acker
Heijningen, Die
Heijningen, Die
Heijningen, Die
Heijningen, Die
Heijningen, Die
Heijningen, Die
Heijningen, Die
Heijningen, Die
Heijningh Acker, Die
Heijstendijck, Die
Heijsting Acker, De
Heijstmansdijck, Die
Heijstraet, Die
Heijstraet, De
Heijstraet, Die
Heijstraet, Die
Heijstraet, De
Heijvels Weije
Heijvelt, Het
Heijvelt, Het
Heiveld Akker, De
Hennekens Land, Dat
Herberg in Den Hart
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313.
314.
315.
316.
317.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
339a.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.

Herberg in Die Halff Maen
Herberg Inden Vos Ende Craen
Herberg Inden Wilden Man
Herstal, De
Herstalstraet, Die
Hixpoirs Acker, De
Hodonck, Die
Hoechstraet, Die
Hoecht, Die
Hoeck, De
Hoeckacker, Die
Hoeckhecken, Dat
Hoeckstraet, Die
Hoeckweije, Die
Hoeff Opden Lichtenberch, Die
Hoeff Van Dongen, De
Hoefken, Dat
Hoege Zoe
Hoek, De
Hoelkende, Die
Hoelven, Dat
Hoenkens Braeck
Hoernickske, Dat
Hoeve, Die
Hoeve, Die
Hoeve, Die
Hoeve, Die
Hoeve Aan De Heerstal
Hoeve Aan De Hovel
Hoeve Opten Spijker, De
Hoeve Ter Rijt, De
Hoeve Van Luik, De
Hoeve Vanden Lichtenberch, De
Hoevel, Die
Hoevelbocht Acker, De
Hoevelstraetke, Dat
Hoeven, Die
Hoevensche Kerckwech, Die
Hoevenschewech, Die
Hoge Brugge, Die
Hoge Weije, Die
Hogen Acker, Die
Hogenacker, De
Hogenacker, Die
Hoghe Acker, Die
Hoghe Braeck, De
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359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
387a.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.

Hoghe Brake, Die
Hoghe Driessen, Die
Hoghe Heije, Die
Hoghe Schijve, Die
Hoghe Schoeten, Die
Hoghen Acker, Die
Hoochvonder, Die
Hooft Van De Hoeven, Het
Hooge Soeije
Hooge Streepke, Het
Hooge Weije, Die
Hooge Zoeije, Die
Hoogh Oerdelven, Dat
Hoogh Soo, Die
Hoogh Veldt, Het
Hooleinde, Die
Hoollijnde, Die
Hoolven, Dat
Hophof, De
Horenvoert, Die
Horevoertsche Ackeren, Die
Houtlaer, Het
Hovel, Die
Hovelbochtken, Dat
Hovels Weechke, Dat
Hovelstraet, Die
Hovelstraetke, Dat
Hubenlandt, Dat
Hucelensche Gemeijnt, Die
Huffelen, Die
Huijben Acker, De
Huijbenacker, Die
Huijbenlandt, Dat
Huijsacker, Die
Hulten
Hultens Koeijweijen, Die
Hultensche Heijvelden, Die
Hunenbraeck, Die
Ijkens Acker, De
Jacops Hoexken, Dat
Jan Van Boerden Stucxke, Het
Jannen Acker, Die
Jans Goet Van Dordrecht
Jorijs Heijningen, Die
Juetke Huijben Weijke
Juijpt, Die
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404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
425a.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.

Juijptsche Heijde, Die
Kalenwiel
Kauwenberghs Hoeve, Die
Kerck, Die
Kerckackerke, Dat
Kerckdijck, Die
Kerckhoff, Het
Kerckhofmuer, Die
Kerckmuer, Die
Kerckpat, De
Kerckpat, De
Kerckstraet, Die
Kerckven, Dat
Kerckwech, Die
Kerckwech, Die
Kerckwech, Die
Kievitshorsten, Die
Kijnderbocht, Die
Koestraet, Die
Laeijaert, Die
Laer, Dat
Laer, De
Laer, Het
Laersche Acker, Die
Landscheiding Van Het Land Van Breda, De
Lange Schoten, Die
Langen Acker, Die
Langen Pael, De
Slangen Sloet, Die
Langenacker, De
Langenacker, Die
Langenacker, Die
Langenacker, Die
Langenacker, Die
Langenacker, Die
Langh Ackers, Die
Langh Hoeve, Die
Langh Hoven Die
Langhackers, Die
Langhstraet, Die
Langhstraet, Die
Lantgraft, Die
Leege Schoeten, Die
Leege Stuck, Dat
Leege Stucken, Dat
Leege Weije, Die

Pagina 10 van 17

449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
455a.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
462a.
463.
463a.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
469a.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.

Leeghbroeck, Dat
Leeghe Schoten, Die
Leemskuijlen, Die
Leemstraet, Die
Leenacker Van Aert Van Loet, De
Leenackerke, Dat
Leengoed Van Laureijs Jan Back
Leengoed Van Jan Peter Zwijsen
Leenland Van Ghijsbert Jan Laureijs Alias Wagemaker
Lege Acker, De
Lege Stuck, Dat
Lege Stucken, Dat
Leije, Die
Leije, Die
Leije, Die
Leije, Die
Leijken, De
Leijsloet, Die
Lichtenberch, De
Lievegoer
Lijckwech, De
Lijndsche Ackeren, Die
Lijsbet Pauwels Hooff
Lijske Goijaert Acker
Lind Akkers, De
Loensche Ghericht, Dat
Loo, Dat
Looacker, De
Looackers, Die
Loven
Loven Acker, Die
Maeije, Die
Maesacker, Die
Maesdijck, Die
Malacker, Die
Malgat, Dat
Malstraet, Die
Marijen Hoeck
Martens Acker
Meeukes Acker
Meeus Hoeve, Die
Meeus Stuxken
Meijnenlandt, Dat
Mettenveld, Dat
Mexlinge Acker
Middelste Bosch, Dat
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491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
518a.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.

Moeck, Die
Moelenacker, Den
Moerstraet, Die
Moerstraet, Die
Molen Op Corvel
Molenbocht, De
Molenhoeck, Die
Molenpad, Dat
Molenpat, De
Molenstraet, Die
Molenstraet, Die
Molenstraet, Die
Molenstraetke, Dat
Molenwech, Die
Molenweerff, Die
Mortel, De
Mortel, De
Muggenzeel, Dat
Naebeempt, Die
Neijwenlandt, Dat
Nieuwe Stede, Die
Nieuwe Stede, Die
Nije Stede, Die
Nijeuwe Bocht, Die
Nijeuwe Hoeve, Die
Nijeuwe Leij, Die
Nijeuwe Leije, Die
Nijeuwe Weije, Die
Noordtstraet, Die
Nu, Dat
Nu En Heijnenacker, Die
Nuweleij, Die
Nuwelijnschedijck, Die
Oerdelvennen, Die
Oerl
Oerle
Oerlese Roestel, De
Oertkens Ven
Onmaten Heike, Dat
Ordelvennen, Die
Ou Lijndt, De
Ou Stede, Die
Oude Bocht, Die
Oude Dreijboem, Die
Oude Dreijboemschedijck, De
Oude Hoff, Die
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536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
568a.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.

Oude Hoff, Die
Oude Koeweijde, De
Oude Leije, Die
Oude Stede, De
Oude Stede, Die
Oude Stede, De
Oude Stede, De
Oude Stede, Die
Oude Stede, Die
Oude Stede, De
Oude Vlassaert, De
Ouwe Lijnde, Die
Overbroeck, Dat
Patacker, De
Peertsvennen, Die
Pelgromstraet, Die
Pelgromswech, Die
Pennincsbergh, De
Peter Beijendijck
Peter Sbontenland
Pijlijserhoeve, Die
Pijpenhoofdke, Dat
Poel, De
Poelacker, Die
Poelstraet, Die
Polck, Die
Polder, De
Postelsche Hoeve, Die
Postelstraet, Die
Pottenberch, Die
Printhaeghe, Die
Printhage, Die
Putacker, De
Putacker, De
Quade Lopensaet, Dat
Quaeij Hoeve, Die
Quaeij Lopensaet, Het
Quaij Kempken, Dat
Rabbautschendijck, Die
Reck, Dat
Reijnen Acker
Reijnendijck, De
Reijnenhoven, Die
Reijner Gherit Reijnen En Willem Laureijsdijck
Rielsche Leije, Die
Rijacker, De
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581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.

Rijlaer, Dat
Rijsbeemden, Die
Rijt, De
Rijt, De
Rijtacker, Die
Rijtsche Kerckwech, De
Rijtschestraet, Die
Rijtstraet, Die
Rijtstraet, Die
Rijtstraet, Die
Rodenberch, De
Roetschenacker, Die
Ronde Acker, De
Rosmoelen, Die
Rubraecken, Die
Ruetschenacker, Die
Rugdijck, Die
Ruijbraecken, Die
Ruijsackers, De
Ruijselbergh, De
Santsche Acker, Die
Santsche Hecken, Dat
Scaepsdijck, De
Scaepskoije, De
Scatkelder Van Sinterclaeus Stock
Scheijtsteeghde, Die
Schelkens Heijningen, Die
Schelkens Hoeck
Schijfselberch, Die
Schijve, Die
Schiplies
Schippers Hof
Schipvlies
Schoet, Die
Schooten, Die
Scipvliet, Die
Seven Plateanen, Die
Sinte Quirijns Stock
Sinter Claeus Stock, Die
Sloprijt, Die
Slot, Het
Smael Ackerken, Dat
Smeijerman, De
Sonderlock, Dat
Sonderlock, Het
Spijker, De
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627. Spijkerbeempden, De
628. Sporckt, Die
629. Sporckt, Die
630. Sporct, De
631. Spurckt, Het
632. Stappengoer, Dat
633. Steenen Camer, Die
634. Steltacker, Die
635. Steltacker, De
636. Steltacker, De
637. Steltacker, Die
638. Sterreput, Die
639. Sterts Hoeve, Die
640. Sterts Hoeve
641. Stevens Acker, Die
642. Stockhasselt, Die
643. Stockhasseltsche Ackeren, Die
644. Stockhasseltsche Straet, Die
645. Streep, De
646. Streep, De
647. Streep, De
648. Strijacker, De
649. Strijpbeempden, Die
650. Strijthorst, De
651. Struijckacker, De
652. Suep Zoeij, Die
653. Teengieter, Die
654. Tetenbraeck, Die
655. Theeus Acker, Die
656. Theeus Matheusdijck
Zie Ook |576| En |657|.
657. Theeuwendijck
658. Tongerloesche Dijck, De
659. Tongerlosche Hoef, Die
660. Tongerlosche Hoef, De
660a. Torenstucken, Dat
661. Truden Claeus Beempt, Die
662. Tusschengraft, Die
663. Tussengraft, Die
664. Twaalf Buender, Die
665. Vaerdijck, Die
666. Vaert, Die
667. Valenacker, Die
668. Veedijck, Die
668a. Veekenacker, Die
669. Vekensche Acker, De
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670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.

Vekensche Acker, De
Vellingh Hoeff, Die
Veltbraeck, Die
Velthoven, Die
Velthovensche Kerckwech, De
Velthovensche Moelen, Die
Velthovenschewech, Die
Ven, Het
Ven, Dat
Ven, Het
Ven, Het
Ven, Het
Ven, Het
Venacker, Die
Venacker, De
Venstraet, Die
Verloren Cost, De
Verloren Cost, De
Vier Buender, Die
Vijff Lopensaet, Die
Vijffhuijsen, Die
Vijnstuck, Dat
Vlaessen, Die
Vlashof, Die
Vlaslandt, Het
Vlasstraet, Die
Vlierstuck, Dat
Voert, Die
Voertacker, Die
Voertstraet, Die
Voertveecken, Dat
Vorcuijl, De
Vossenbeempt, De
Vossenberch, De
Vroent, De
Vroukens Acker
Wagenboert, Dat
Waterlaet, De
Weecken Acker, Die
Weerffvenbosschen, Die
Weerkens Veldt
Weiden Van Hulten, Die
Werft, De
Werft, Die
Wervenbosschen, Die
Westerwijck
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716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.

Wierinckstraet, De
Wijnstuck, Dat
Wijntmoelen Van Corvel, Die
Willemsdijck, Die
Willich Acker, Die
Willich Acker, Die
Windacker, De
Wittenacker, De
Wittenacker, De
Wouter Beerten Acker, Die
Wouter Beertenland, Dat
Wouwenbroeck, Dat
Wouwenbroecksloet, De
Wouwerhof, De
Zand, Het
Zandtacker, Die
Zansche Hecken, Dat
Zansche Landt, Het
Zeepten, Die
Zegers Huis, Het
Zoe, Die
Zwalu, Die
Zwartenberch, Die
Zwartlaer, Het
Zwartrijt, Die
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