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Voorwoord 

Het dorpsgebied van Erp leek al direct een goed onderzoeksgebied. Het is een dorp met 

een lange historie, het is duidelijk omgrensd en het heeft bijna alle kenmerkende 

landschappelijke deelgebieden waar het Brabantse dekzandlandschap rijk aan is. Het 

dorpsgebied van Erp is niet al te groot, maar ook niet te klein. Een onderzoek vanuit 

het vakgebied van de landschapsgeschiedenis heeft er nog niet plaatsgevonden. Ik was 

in de veronderstelling dat deze historisch-geografische schatkamer maar aangeboord 

hoefde te worden. Uiteindelijk bleek het studiegebied minder overzichtelijk en niet 

eenvoudig te doorgronden, maar daarom juist wel een zeer interessant gebied voor 

landschapshistorisch onderzoek. 

De voormalige Gemeente Erp heeft tot 1994 als zelfstandige gemeente gefunctioneerd. 

Twee gemeentelijke herindelingen later maakt Erp (sinds 2017) onderdeel uit van de 

Gemeente Meierijstad. De samenvoeging van de voormalige gemeenten Veghel, 

Schijndel en Sint-Oedenrode, waar de nieuwe Gemeente Meierijstad uit bestaat, 

stroomlijnen tot één goed werkbaar geheel blijkt lastiger dan voorzien. Zo zouden 

bestuurders van de nieuwe gemeente Meijerijstad Veghel en Erp bij het Nationaal 

Landschap Het Groene Woud willen onderbrengen. Veghel en Erp horen niet bij het 

Groene Woud. Erp is net als Veghel een dorp aan de Aa, terwijl het andere deel van 

Meierijstad in het stroomgebied van de Dommel valt.  

Bij het aanboren van de historisch-geografische schatkamer Erp kwam een veelheid 

aan potentiële onderzoeksthema’s aan de oppervlakte. In deze veelheid diende een 

eenduidig spoor uitgezet te worden voor deze masterscriptie. Het aanwijzen van de 

oudste kern en van daaruit de ontginningsvolgorde in beeld brengen, is het spoor dat ik 

in eerste instantie gevolgd heb, maar dat kon onvoldoende wetenschappelijk 

onderbouwd worden. Na deze oriënterende fase is gekozen voor het onderzoeksthema 

‘de gemeynt en de uitgiften uit de gemeynt van Erp tussen 1300 en 1832’.  

De vroegere gemeenschapszin, bekend als mienskip (Friesland) en naoberschap 

(Twente), staat momenteel weer in de belangstelling als tegenhanger van het moderne 

individualisme. Nummer 2 van het tijdschrift Blauwe Kamer, een vakblad voor 

landschapsarchitectuur en stedenbouw uit 2020, bevat het dossier: Eerherstel voor de 

Commons, met inspirerende voorbeelden van ‘collectief eigenaarschap’  en ‘nieuwe 

commons’  als oplossingsrichtingen voor ruimtelijke opgaven. Misschien dat deze 

scriptie de historische achtergrond kan bieden voor de ingeslagen weg van de 

gezamenlijke aanpak en de gedeelde verantwoordelijkheid uit het dossier. 

Het was opvallend hoe behulpzaam de reacties waren op mijn vragen. Elke keer na het 

openen van de mailberichten was ik blij verrast over de antwoorden en de tijd die het 

gekost moest hebben om mij op weg te helpen. Ik kreeg bijvoorbeeld nuttige informatie 

en uitgebreid antwoord van Martien van Asseldonk, die langdurig in een warm land 

verbleef, maar het toch niet vervelend vond dat ik hem stoorde. Speciale dank gaat uit 

naar Marius Strijbosch, voorzitter van de Heemkundekring Erthepe voor zijn aandacht 

en zijn tijd. Samen met hem heb ik uit het archief van de Heemkundekring Erthepe vijf 

mooie historische foto’s geselecteerd. Met detailvragen en met meer inhoudelijke vragen 
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kon ik bij hem terecht. Ik heb gemerkt dat er een fijne samenwerkende sfeer onder 

archeologen bestaat, want eenzelfde behulpzaamheid en gastvrijheid trof ik aan in het 

Erfgoedhuis te Eindhoven, waar ik met Ria Berkvens en Theo de Jong sprak over Erp. 

Gesprekken met Theo de Jong, stadsarcheoloog van Helmond, waren heel leerzaam. 

Het is bijzonder dat Jan Broertjes mij thuis heeft ontvangen om de geologische 

achtergronden, toegespitst op Erp, aan mij uit te leggen, zeker gezien zijn leeftijd en het 

feit dat we met Corona rekening moesten houden. Daarnaast wil ik nog Jan Timmers 

bedanken voor het verstrekken van informatie. 

De tijd en energie die mijn begeleiders Theo Spek en Karel Leenders in mijn leerproces 

en mijn scriptietraject hebben gestoken waardeer ik zeer. Het is meer dan begeleiding 

van het onderzoek, het gaat ook om het motiveren, het meedenken, het kritisch lezen en 

bijsturen.  
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De foto is genomen vanaf de kerktoren richting het zuidoosten in het 

jaar 1900. De weg gaat richting de brug over de Aa. Links van de 

weg staat het Bernardinusklooster (niet meer aanwezig). Op de 

achtergrond is een stukje van de Aa te zien. 
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Hoofdstuk 1   

Inleiding 

 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 

De Canon van het Nederlands Landschap was een samenwerkingsproject van de twaalf 

Nederlandse provincies in het kader van de internationale Landschapstriënnale in 

2008. Eén van de producten van dit samenwerkingsproject was de publicatie ‘Canon 

van het Nederlandse Landschap’ waarin zestig landschappen opgenomen zijn. Het 

project had tot doel om de variatie en de rijkdom van ons landschap te tonen. Producent 

van dit project, Henk van Blerck, vroeg zich in een slotwoord af welk landschap 

iedereen in Nederland zou moeten kennen als ijkpunten van onze cultuur. De 

voormalige Brabantse woestenij, het landschap ‘Ontginning van hoogveen en 

heidevelden’ is daar één van: 

‘Omstreeks 1840 bestond nog 45 procent van het Noord-Brabantse zandlandschap uit 

woestenij: heide of stuifzand, met verspreide vennen en venen. In het hogere zuidoosten 

was ruim driekwart van de grond woest, in de laagste streken een vijfde. Rond 1800 

werden veel woeste gronden eigendom van de gemeentes.‘ 1 

Tot in 1840 hebben de woeste gronden een belangrijke invloed gehad op de 

leefomgeving van de Brabanders, maar zijn ze in verhouding tot de oppervlakte slechts 

weinig op de voorgrond getreden. Pas de laatste decennia staat de voormalige woestenij 

meer in de schijnwerpers. Steevast wordt in de literatuur het belang van deze gronden 

voor het toenmalige boerenbedrijf benadrukt, maar ooit werd hierover geschreven dat 

het waardeloze gronden waren, toe aan cultivatie.2 

Van de heide, de stuifzanden, de vennen en venen zijn slechts kleine kernen 

overgebleven als hart van natuurreservaten. De kernen zijn nu een refugium voor 

planten en dieren en daarnaast educatief en recreatief waardevol. Voor het grootste 

deel zijn de voormalige woeste gronden getransformeerd tot cultuurlandschappen met 

een rationele strakke inrichting, met grote landbouw- en bosgebieden en met kleinere 

bossen of bosjes. 

Gemeente, dorp en gemeynt zijn in principe verschillende fenomenen. Gemeynten zijn 

ontstaan in de dertiende eeuw toen de heren die in de desbetreffende streek het recht 

op de wildernis (foreestrecht) bezaten, onder zekere voorwaarden het gebruiksrecht van 

de woeste gronden overdroegen aan dorpsgemeenschappen. De verplaatsing van de 

volmiddeleeuwse nederzettingen naar lagergelegen plekken, waarbij grote 

 

1 Van Blerck et al., 2008, p. 128, 145. 
2 Tot en met de periode van de ruilverkavelingen in 1963 werd geringschattend naar de voormalige woeste 
gronden gekeken. 
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akkercomplexen ontstonden ter plaatse van de verlaten gebieden, bevond zich in die 

periode waarschijnlijk in een afrondende fase.  

Historici, archeologen en historisch-geografen verrichten al sinds eind jaren tachtig 

onderzoek naar de ingrijpende transformatie die zich op de zandgronden in Brabant 

tussen 1150 en 1450 heeft afgespeeld. Zo exact mogelijke dateringen van de 

verschillende processen zijn cruciaal voor het in beeld brengen van het verloop van deze 

transformatie. Dit fenomeen, waar sociale, economische en ruimtelijke veranderingen 

aan ten grondslag liggen, wordt de ‘laatmiddeleeuwse transitie’ genoemd.3  

Hoewel de uitgifte van de gemene gronden een specifieke ontwikkeling geweest is die 

verband houdt met deze transitie, maar deze niet geïnitieerd heeft, kan het onderzoek 

naar de gemeynt van Erp helpen bij de verfijning van bestaande theorieën of misschien 

zelfs bijdragen aan toekomstige theorievorming. 

De andere invalshoek, waar ik in het voorwoord al aan refereerde, komt voort uit de 

hernieuwde belangstelling voor de commons als oplossing voor ontwerp en beheer van 

projecten in de openbare ruimte. Het collectief eigenaarschap creëert betrokkenheid en 

de gezamenlijke verantwoordelijkheid zorgt wellicht voor een optimaal gebruik van de 

ruimte, is de gedachte. Aan dit zelfsturend gemeenschappelijk gebruiksmodel wordt de 

term commons gekoppeld, ondanks dat de historische betekenis van de term commons 

niet overeenkomt met de huidige interpretatie. De huidige interpretatie omvat alleen 

het gedeelde karakter van de ruimte, het collectief eigendom, waarin degene die dat 

wenst kan participeren. De oorspronkelijke betekenis is veel breder en gaat vooral om 

het gezamenlijk gebruik en beheer van verschillende soorten gronden, binnen een 

exclusieve historische context, die plaatselijk verschillend kon zijn, met een eigen 

dynamiek. Het achterliggende mechanisme van die dynamiek kon buiten de 

invloedssfeer van de gemeenschap hebben gelegen. Zo konden bovenregionale 

ontwikkelingen op het gebied van economische, politieke of sociale omstandigheden 

aanleiding hebben gegeven voor een mindere beschikbaarheid van gemeenschappelijke 

gronden, waar gebruiksregels op werden aangepast.4  

Een algemene aanleiding is het meer bekendheid willen geven aan de geschiedenis van 

het grootste deel van de leefomgeving van de Brabanders tot halverwege de 

negentiende eeuw. Meer weten over de rijke historie die achter het 

(heide)ontginningslandschap schuilgaat zal wellicht zorgen voor een betere waardering 

van dit landschap. Tegelijk wordt het verschil tussen gemeente en gemeynt onder de 

aandacht gebracht. 

Gaandeweg het proces kan zijdelings worden nagedacht over een nieuwe naam van het 

buitengebied van de Gemeente Meierijstad waarin Erp goed past, omdat een indeling 

bij het Groene Woud, wat de politieke wens is van de jonge Gemeente Meierijstad, de 

 

3 Vangheluwe & Spek, 2008, p. 1,2. 
4 De Moor, 2015, p. 158. 
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plank misslaat.5 Op het eerste gezicht lijkt een naam gevormd uit zowel “Groene Woud” 

als “Aadal” een voor de hand liggende mogelijkheid om alle karakteristieke 

landschappen in onder te brengen. 

 
Figuur 1.1. Ligging van het studiegebied in de Gemeente Meierijstad. 

Inzet: studiegebied in Noord-Brabant. 

 

 

 

1.2 Stand van onderzoek 

1.2.1 Onderzoek naar de gemeynten in het Noord-Brabantse 

dekzandgebied 

Door de ontsluiting van historisch bronnenmateriaal, in eerste instantie in boekvorm 

en op microfiche, kwam steeds meer gegevens ter beschikking te staan. De 

bronnenpublicatie van D. Th. Enklaar uit 1941 ‘Gemeene gronden in Noord-Brabant in 

de Middeleeuwen’, waarin de Noord-Brabantse oorkonden per plaatsnaam zijn 

opgenomen, is een belangrijk werk geweest voor historische studies naar gemeynten en 

gemene gronden. De andere voorname bronnenpublicatie is het ‘Oorkondeboek van 

 

5 Het Nationaal Landschap het Groene Woud, strekt zich uit vanaf Schijndel en Sint-Oedenrode verder 
westwaarts. Erp en Veghel hebben nooit binnen de begrenzing van dit Nationaal Landschap gelegen. 
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Noord-Brabant tot 1312’ van H.P.H. Camps uit 1979. De bronnenpublicatie wordt 

tijdens onderzoek nog steeds geraadpleegd en dat kan tegenwoordig digitaal.6 

Documentatiecentra hebben vanaf de jaren zeventig werk gemaakt van het verbeteren 

van archiefsystemen met het doel archiefbronnen voor een groter publiek toegankelijk 

te maken. De verbeterde toegankelijkheid ondersteunde wetenschappelijk onderzoek en 

heeft tot nieuwe studies geleid. Op dit moment kan worden gesteld dat voldoende 

literatuur en belanghebbende publicaties over de gemene gronden in het algemeen en 

de Noord-Brabantse gemeynten in het bijzonder voorhanden zijn. De meeste studies die 

over de hertog van Brabant handelen, hebben als voornaamste thema zijn 

machtspolitiek, zijn invloed op de Brabantse samenleving en de landbouw. De hertog 

van Brabant zou de herstructurering van het middeleeuwse cultuurlandschap hebben 

georganiseerd, mogelijk gemaakt door het ontnemen van macht van de lokale heren. 

Momenteel wordt dit type theorieën als een uitvloeisel van koloniaal denken gezien. 

Zijn machtspolitiek is minder sturend geweest en de laatmiddeleeuwse transitie was 

een langdurig proces, in plaats van een abrupte wijziging die van bovenaf zou zijn 

opgelegd.7 Waarom de hertog van Brabant gronden uitgaf en wat de relatie is met 

ontwikkelingen in de landbouw zijn tot op heden belangrijke onderzoeksthema’s.  

Niet alleen in Noord-Brabant is veel onderzoek verricht naar de organisatie van het 

beheer van de gemene gronden, ook in het centrale dekzandgebied en in de oostelijke 

provincies Overijssel en Drenthe is dit een groot onderzoeksthema. Dr. J. Heringa 

publiceerde in 1982 de bijdrage voor de Drentse Historische Studiën ‘De buurschap en 

haar marke’. Heringa verrichtte fundamenteel onderzoek naar de verschillen tussen 

buurschappen en buren enerzijds en de markegenootschappen en markegenoten 

anderzijds. Hij concludeerde dat hetgeen men in Drenthe marke noemt een rudiment is 

van buurschap.8 De terminologie is geleidelijk overgegaan van buurschap naar marke.  

Dat het goed kijken naar gebruikte terminologieën tot nieuwe inzichten kan leiden 

heeft K. Leenders bewezen met zijn artikel ‘Van gemeynten en vroonten’ uit 1987. De 

termen gemeynt en vroonte kunnen niet aan elkaar gelijkgesteld worden. Voor 

dorpsgemeenschappen met meer rechten was de term gemeynte van toepassing en voor 

gemeenschappen met minder rechten vroonte. Daarnaast was een regionale 

verspreiding van vroonte en gemeynt opvallend. Vroonte werd vooral gebruikt in West-

Brabant, gemeynt vooral in de Meierij.9  

Al in de jaren tachtig werd duidelijk dat ontstaan en ontwikkeling van gemeynten, het 

beheer van de gemene gronden, de invloed van de heer en de organisatievormen 

complexe thema’s waren. Met het artikel ‘Gemeyntenkaart voor het Maas – Demer – 

Scheldegebied’ (MDS-gebied) brengt Leenders de complexiteit van de becharterde 

gemeyntes in beeld. Met een oorkonde, een charter, werd de uitgifte geregeld. De kaart 

 

6 Als vervolg op deze publicaties is het bronnenmateriaal verder toegankelijk gemaakt en digitaal te 
raadplegen in Het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant via de website www.DONB.nl. 
7 Verspay, 2020, p. 94, 95. 
8 Heringa, 1982, p. 101. 
9 Leenders, 1987. 
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biedt een overzicht van de gemeynten. Hij concludeert dat het model van de 

becharterde gemeynt niet noodzakelijk was voor een goede voortgang van het 

boerenbedrijf.10 Het gemeynt-model diende zowel het belang van de hertog van 

Brabant, namelijk de gemeynt als extra inkomstenbron, als het belang van de 

dorpsgemeenschap, namelijk meer zekerheid dat zij over de gemene gronden konden 

beschikken, en dat was wél van belang voor de agrarische bedrijfsvoering. In het 

academisch proefschrift ‘Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde’ (1996) onderscheidt 

Leenders vijf perioden waarin zijn studiegebied zich ontwikkelde. De eerste periode 

begint met de Post-Romeinse leegte (400 na Chr.). Na de Pioniersperiode, de Eerste en 

de Tweede Uitbouwperiode komt de Explosieve Periode van 1245 tot 1350. Gedurende 

deze laatste eeuw werden grote delen van zijn studiegebied in een zekere 

stroomversnelling ontgonnen en/of geëxploiteerd. Per periode worden onder andere de 

landschappelijke gevolgen van de occupatie duidelijk gemaakt. Zo werd het bosareaal in 

zand-Brabant in de explosieve periode snel kleiner.11 De woeste gronden die rondom de 

gecultiveerde gronden lagen evolueerden tot een vrij open heidegebied met duintjes en 

vennen. 

In de dissertatie van M. van Asseldonk: ‘De Meierij ontrafeld’ (2003) over bestuurlijke 

taken van de dorpsbesturen en over de vorming van de dorp- of gemeentegrenzen, is de 

algemeen bestuurlijke indeling in de Meierij van Den Bosch vanaf de late 

Middeleeuwen tot 1832 zo volledig mogelijk gereconstrueerd. De naam ‘Meierij’ is 

afgeleid van de meier, de beheerder van het domeingoed van de hertog. De Meierij van 

’s-Hertogenbosch is het gebied dat door deze functionaris werd bestuurd namens de 

hertog van Brabant. De oudste vermelding van de Meierij van ’s-Hertogenbosch dateert 

uit 1288.12 Erp is één van de dorpsgemeenschappen in de Meierij. Van Asseldonk neemt 

aan dat dergelijke gemeenschappen destijds bestonden uit lieden die niet als horigen 

tot het overdraagbare of verhandelbare goederenbezit van een of andere heer 

behoorden. Tussen de dertiende en de zeventiende eeuw werden in veel plaatsen in de 

Meierij functionarissen benoemd, bijvoorbeeld voor het beheer van de gemeynt. Hun 

optreden was eerst ad hoc, maar zij voerden vanaf circa de zestiende eeuw een 

dorpskas. Van Erp en Veghel is bekend dat reeds vanaf 1379 een jaarlijkse rekening 

voor de gemeynt werd opgemaakt.13 In van Asseldonks onderzoek naar de dorpsgrenzen 

maakt hij onderscheid tussen een grens van de rechterlijke jurisdictie, bestuurlijke en 

fiscale grenzen en parochiegrenzen. Het territorium waar het recht bestond om tienden 

te heffen, kent een eigen begrenzing: de tiendgrens. Tienden (dit was het tiende deel 

van de oogst) werden geheven ten behoeve van de kerk. Al deze grenzen hoefden niet 

per definitie met elkaar overeen te komen. Van Asseldonk stelt vast dat dat het 

 

10 Leenders, 2021. 
11 Leenders, 1996. 
12 Van Asseldonk, 2003b, p. 72. 
13 Van Asseldonk, 2003b, p. 190, 191. 
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ontstaan van plaatselijke grenzen gerelateerd was aan het veiligstellen van belangen. 

De noodzaak hiertoe kwam voort uit een samenleving in ontwikkeling.14  

Voorafgaand aan het promotieonderzoek publiceerde Van Asseldonk in 1999 het artikel 

‘Census domini ducis. De cijnzen van de hertog van Brabant in de Meierij van ’s-

Hertogenbosch’ waarin gebruikte muntsoorten uit de cijnsregisters centraal staan.15 De 

gebruikte muntsoorten en bijzonderheden rondom de cijnsinning maakt het mogelijk 

het jaartal te berekenen waarin de heffing van een grondcijns op nieuw verkochte 

percelen van de gemeynt ingevoerd is.16 Hoewel het in onze studie niet gaat om de 

invoeringsdatum, zijn de inzichten over het procedé van de uitgifte van percelen van de 

gemene gronden wel van belang. Gebleken is dat in de dertiende en veertiende eeuw de 

meeste percelen tegen een bepaald bedrag werden uitgegeven, zodat het licht werpt op 

de situatie in Erp in de veertiende eeuw.  

In het in 2013 gepubliceerde artikel ‘De laatmiddeleeuwse transitie en de oorsprong 

van gemeintes en heerlijke rechten op de wildernis in de Meierij van ’s-Hertogenbosch’ 

gaat Van Asseldonk in op de wisselwerking tussen de belangen en rechten van boeren 

en heren en het ontstaan van gemeynten. Hij stelt vast dat gemeynten al beheerd en 

gebruikt werden door de gebruikersgroepen, onder het waakzame oog van de hertog (of 

andere heer), nog voordat de gemeynten werden uitgegeven. De oorsprong van de 

gemeynt komt volgens hem voort uit de wens van boeren, als ontwikkeling van onderaf 

en niet van hogerhand opgelegd.17  

Het recht van degene die als eerste gezag had over de woeste gronden zonder eigenaar 

(vaak gemeenschappelijk gebruikt) werd aangeduid met de term ‘het wildernisregaal’, 

oftewel het foreestrecht. De oorsprong van dit gezag werd opnieuw onderwerp van 

wetenschappelijk debat toen H. Vera in 2014 over de gemene gronden van de Meierij 

van Den Bosch promoveerde. De heersende opvatting was dat foreestrecht het 

exclusieve recht van de koning was. Alleen de koning kon aanspraak maken op het 

onbeheerd goed in zijn rijk. Vera is van mening dat de wildernis, horend bij domeinen, 

privébezit was van plaatselijke grootgrondbezitters. De latere gemeynten zijn hieruit 

voortgekomen. Er zijn in de Meierij geen duidelijke aanwijzingen dat het foreestrecht 

een belangrijke rol heeft gespeeld bij het verwerven van de rechten op de woeste 

gronden door de hertog van Brabant. In de 13e en 14e eeuw zullen in de Meierij geen 

grote complexen goederen zonder eigenaar aanwezig zijn geweest, maar er valt niet uit 

te sluiten dat er in de Meierij in het geheel geen sprake van was. Vera denkt dat de 

restgemeyntes die in de 15 de eeuw werden uitgegeven er representanten van zijn.18 

 

14 Van Asseldonk, 2003a. 
15 Van Asseldonk, 1999. 
16 Een cijns was het recht op een jaarlijkse uitkering in geld of natura uit onroerende zaken, uit ambten of 
uit rechten. Ook de betaling zelf wordt cijns genoemd. Recognitiecijnzen zijn cijnzen ter erkenning van een 
heerlijk recht. Van Asseldonk, 2003b, p. 369. 
17 Van Asseldonk, 2013. 
18 Vera, 2014, paragraaf 2.3.3 en 2.3.8. 
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Over het gebruik van de gemeynt door de gebruikersgroepen onderschrijft Vera dat dit 

in eerste instantie zonder schriftelijke vastlegging zal hebben plaatsgevonden. Daarom 

concludeert hij dat uitgiftebrieven uitgingen van bestaand gemeenschappelijk gebruik. 

Vera besteedt uitgebreid aandacht aan het privatiseren van gemene gronden en het 

recht delen uit de gemeynt te verkopen. Ingezetenen waren terughoudend bij de 

verkoop van percelen uit de gemeynt: ….want als elk ingezeeten moet stemmen zullen 

er van de tien stemmen negen hier op uytkomen dat men het goed van den ongeboornen 

niet mag verkoopen…19  

B. Wever verstrekt met zijn artikel uit 2016 over het foreestrecht in Drenthe scherper 

inzicht op de herkomst en de inhoud van dit koninklijk recht vanaf de vroege 

middeleeuwen. Het foreestrecht omvatte zowel alle eigendomsrechten alsook alle 

publieke gezagsrechten met betrekking tot het onbeheerde goed.20 Het onderscheid 

tussen beheerde en onbeheerde gronden is een betere terminologie dan gecultiveerde en 

ongecultiveerde gronden. Om beheerd te zijn moest een onroerend voorzien zijn van een 

omheining, of in elk geval ondubbelzinnig begrensd. In zijn artikel geeft hij goede 

voorbeelden die dit duidelijk maken. Een vroegmiddeleeuws domein met bouwland, 

wegen, bossen, veen en heide kon tot de beheerde gronden horen, terwijl de heide 

ongecultiveerd was. Roerende goederen, waaronder dieren en mensen, waren soms 

onbeheerd, zoals bijvoorbeeld riviervis. Foreestrecht, in dit geval visrecht, was van 

toepassing op de open wateren, maar niet op de visvijver binnen een particulier domein. 

Hetzelfde gold voor het wild. Over de betekenis van het begrip foreestrecht en wie het 

oorspronkelijke recht had op de woeste gronden zijn historici verdeeld. Of de hertog van 

Brabant wel gezag mócht uitoefenen op de wildernis valt buiten de afbakening van dit 

onderzoek. Voor deze scriptie volstaat het benoemen van de discussie over het 

foreestrecht en het feit dat dit niet uniek is in Brabant of Noordoost-Nederland, maar 

dat het ook elders in Europa speelt. 

Het door T. de Moor ontwikkelde theoretisch model over het concept commons omvat 

drie dimensies. 

1. Het collectief gebruikte goed, de gemeenschappelijk gebruikte gronden. 

2. De participanten die de gemene gronden gebruiken en beheren. 

3. De institutie, dit is de organisatievorm waarmee het gebruik wordt gereguleerd. 

Het systeem is volgend De Moor in balans als alle participanten even betrokken zijn en 

gelijkwaardig en daarbij in alle redelijkheid kunnen beschikken over het goed.21 Door 

de regelgeving aan te passen aan veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld bij een 

toename van het aantal gebruikers, zodanig dat participanten gelijkwaardig het goed 

kunnen blijven benutten blijft het collectieve gebruikssysteem toch in evenwicht. Het 

gaat fout als uitzonderingen worden gemaakt waardoor participanten niet meer zeker 

zijn van hun gebruiksrecht.  

 

19 Vera, 2014. 
20 Wever, 2016. 
21 De Moor, 2015, p. 117. 
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De Moor stelt dat door het toestaan van privérechten onzekerheden werden gecreëerd 

en ziet dat als een destabiliserende factor.22 In het artikel ‘What do we have in 

common? A comparative framework for old and new literature on the commons’  uit 

2012, wordt aangegeven dat privéonttrekkingen uit de gemene gronden op termijn een 

minder gunstige ruimtelijke verdeling van de gemene gronden tot gevolg konden 

hebben en daarmee ook van minder van nut waren binnen de agrarische bedrijfsvoering 

voor sommige leden van het collectief.23 Volgens De Moor konden commons overleven 

door veerkrachtig optreden. Dreigende disbalans werd afgewend door aanpassing van 

de gebruiksregels. In situaties waarbij tijdens het besluitvormingsproces alle 

gebruikers mochten meebeslissen en werden gehoord, leidde dat tot een passender 

regelgeving en een betere naleving. 

In het proefschrift met de titel ‘The common denominator’ (2014) van M. de Keyzer 

wordt ingegaan op het feit dat, ondanks de stijgende bevolkingsdichtheden, de gemene 

gronden niet uitgeput raakten. De Keyzer geeft een voorbeeld in de Kempen waarbij 

boeren het gevaar van de zandverstuivingen hebben weten te keren. De boeren in de 

Kempen hebben dit kunnen bereiken door goede onderlinge samenwerking en 

vertrouwen. In toenemende mate vormden niet de natuurlijke omstandigheden 

bedreigingen voor het boerenbedrijf maar werden bezittingen, machtsstructuren, 

commerciële strategieën, institutionalisering en regelgeving meer de factoren om 

rekening mee te houden.24 Zowel De Moor als De Keyzer benoemen het bestaan van 

grote klassentegenstellingen binnen de dorpsgemeenschap. De Keyzer merkt op dat, 

ondanks de stijgende bevolkingsdichtheden, de gemene gronden in de Kempen door alle 

lagen van de bevolking werden gebruikt. Toch was het een dorpselite die met de scepter 

zwaaide.25 

L. van Zalinge-Spooren publiceerde in 2018 haar studie naar de jaargeboden (ook wel 

keuren en breuken genoemd) binnen het onderzoeksgebied Peelland. De systematische 

vergelijking tussen de verschillende keuren en breuken vanaf de veertiende eeuw laat 

zien hoe de mensen hun omgeving hebben ingericht. Keuren en breuken vormden een 

afspiegeling van maatschappelijke ontwikkelingen. Sommige keuren en breuken zijn 

vastgesteld als reactie op de toenemende druk op de gemeynt. Te veel mensen 

gebruikten de gronden, waardoor de rechten moesten worden ingeperkt. Enkele 

onderdelen van de Erpse jaargeboden uit 1622 komen als voorbeeld aan bod en worden 

binnen de historische context uitgelegd. Daarnaast is de ontwikkeling naar een lokaal 

bestuur door haar studie te volgen. Tegelijkertijd biedt Van Zalinge-Spooren inkijkjes 

in de toenmalige agrarische bedrijfsvoering.26  

 

 

22 De Moor, 2015, p. 158. 
23 De Moor, 2012, p. 280-281. 
24 De Keyzer, 2014, p. 287. 
25 De Keyzer, 2014. 
26 Van Zalinge-Spooren, 2018, p. 411, 414, 416. 
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1.2.2 Onderzoek naar de landschappen rond Erp 
 

De meeste onderzoeken zijn verricht vanuit bijvoorbeeld een juridische invalshoek, 

maar ontbreken landschappelijke achtergronden geheel of zijn die slechts summier 

meegenomen. Naar het landschap van Erp is nooit wetenschappelijk onderzoek gedaan. 

Landschappelijke studies naar gebieden in de omgeving van Erp zijn er wel.  

Een proefschrift van oude datum, waarbij het landschap degelijk is onderzocht om 

vervolgens een landschappelijk ontwikkelingsplan voor de Maashorst te ontwikkelen, is 

vervaardigd door J.A. Hendrikx (1977).27 Het onderzoeksgebied De Maashorst bevindt 

zich ongeveer tussen Uden en Oss, dit is ongeveer tien kilometer noordelijker dan het 

studiegebied Erp. De landschappelijke insteek van het proefschrift is informatief, maar 

omdat het niet over Erp zelf gaat, minder van toepassing. 

De historisch-geografische studie ‘ ..al het merkwaardige in bonte afwisseling..’ van 

Chris de Bont, neemt het cultuurlandschap van Midden- en Oost-Brabant onder de 

loep. Hij maakt inzichtelijk dat de ontstaansgeschiedenis van oude structuren en 

relicten in het landschap vaak een eigen lokale oorsprong en ontwikkeling kent. Het is 

daarom van belang de specifieke achtergrond te kennen en hij maakt daarbij gebruik 

van de retrospectieve onderzoeksmethode. Als basis voor de landschappelijke situatie 

rond het jaar 800 maakt hij onderscheid tussen potentieel bewoonbare gebieden en niet 

bewoonbare gebieden. Dit is een indeling aan de hand van de verhouding tussen nat en 

droog.28 De kaarten bij deze publicatie worden tot op de dag van vandaag nog door 

archeologen gebruikt.  

In hetzelfde jaar (1993) maakt A.M.J.H. Huijbers in de studie naar de ontwikkeling van 

nederzettingen in Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Lieshout eveneens onderscheid tussen 

potentieel bewoonbaar en niet bewoonbaar. Door dit te combineren met toponiemen 

komt Huijbers tot een reconstructie van het natuurlijke landschap in de vroege 

middeleeuwen. De territoriale indeling van het landschap in de late middeleeuwen 

wordt beschreven aan de hand van de deelgebieden ‘gemene gronden’, ‘dorpen en 

schepenbanken’ en ‘parochies’. Het onderzoek is multidisciplinair en het speelt zich aan 

de zuidgrens van het studiegebied Erp af. Als hypothese stelt Huijbers dat de hertog 

van Brabant door de uitgifte van één bepaalde gemeynt en het vaststellen van de grens 

daarvan, tegelijkertijd twee soorten conflicten wilde vermijden. De grens van een 

gemeynt naar buiten toe, dat wil zeggen tussen twee dorpen (gemeenschappen), diende 

om conflicten tussen dorpsgemeenschappen te voorkomen. De grens naar binnen toe 

diende om de woeste gronden te conserveren voor gemeenschappelijk gebruik en te 

scheiden van de overige (particuliere) gronden.29 Dan rijst de vraag of het vaststellen 

van de grenzen van de gemeynt van Erp inderdaad conflicten tussen de 

gemeenschappen heeft voorkomen. Of was er sprake van dubbel gebruiksrecht, waar 

 

27 Hendrikx, 1977. 
28 De Bont, 1993. 
29 Huijbers, 1993. 



18 

 

 

 

Leenders in de Gemeyntenkaart op wijst? Er is sprake van dubbel gebruiksrecht als 

een gebied tot twee of meer gemeynten gerekend werd. Een dubbel gebruikte zone kon 

aan de ene kant binnen een becharterde gemeynt vallen en de andere kant niet. Bij het 

vaststellen van de grens heeft een dergelijke situatie uiteraard tot de nodige conflicten 

geleid.30 

Locatiekeuze en de bewoningsdynamiek zijn belangrijke onderzoeksthema’s binnen de 

historische geografie en de landschapsarcheologie. Men onderzoekt in hoeverre de 

locatiekeuze werd bepaald door de natuurlijke bodemvruchtbaarheid en in hoeverre 

factoren als relaties met andere nederzettingen, sociaal-culturele factoren, de 

aanwezigheid van rivieren, natuurlijke hoogten en nabijgelegen routes hebben 

meegespeeld. In archeologische rapporten, zoals de publicatie Drieduizend jaar 

bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant. Synthetiserend onderzoek naar 

locatiekeuze en bewoningsdynamiek tussen 1500 v.Chr en 1500 n.Chr op basis van 

archeologisch onderzoek in het Malta-tijdperk uit 2018, komt de relatie tussen bodem 

(leemgehalte en vegetatie) en bewoning sterk naar voren.31 Daarmee wordt dit verband 

in het artikel uit 2019 van Ball et. Al.: Boerderij in beweging. Drieduizend jaar wonen, 

begraven en akkeren in oostelijk Noord-Brabant enigszins afgezwakt.32  

Een belangrijk werk is het proefschrift van J. Verspay ‘On heath and fields’  naar de 

transformatie van het landschap in het MDS-gebied (verder toegespitst op de Meierij 

van 1200-1550).33 Het is een vervolg op de publicatie: De Archeologie van de Brabantse 

akkers (2011). Het boek De Archeologie van de Brabantse akkers is eveneens een 

belangrijk werk waaraan Verspay, als medeauteur met F. Theuws en M. van der 

Heiden, een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd.34   

In On Heath and Fields structureert Verspay zijn onderzoek door vijf thema’s als 

hoofdlijn te nemen: 

1. de grootschalige verplaatsing van nederzettingen; 

2. de veranderende inrichting van het rurale landschap; 

3. de ontwikkeling in het agrarisch landgebruik en de opkomst van de 

plaggenbemesting; 

4. de ontwikkeling van de agrarische bedrijfsvoering en de opkomst van de potstal; 

5. de veranderingen in de streekeigen boerderijenbouw. 

Voor het eerste thema selecteerde Verspay dertig grote opgravingsprojecten (groter dan 

eén hectare) in oostelijk Noord-Brabant. De regionale synthese waarin de uitkomsten 

van alle thema’s zijn samengebracht vergelijkt hij met andere Europese regio’s. De 

factoren achter het ontstaan en de verdere ontwikkeling van een nederzetting kunnen 

lokaal dermate van vorm variëren dat het tot een eigen ontwikkelingsproces heeft 

 

30 Leenders, 2021, p. 48. 
31 Ball & Jansen, Nederlandse Archeologische Rapporten 61, 2018. 
32 Ball et al., 2019, p. 10-21. 
33 Verspay, 2020. 
34 Theuws, van der Heiden en Verspay, 2011, p. 96-215. 
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geleid, met een unieke onderlinge interactie. Hij haalt daarbij de historisch-

geografische studie van T. Spek: ‘Het Drentse esdorpenlandschap’ aan, omdat ook in de 

studie van Spek wordt aangegeven dat uit overeenkomstige processen verschillende 

nederzettingen konden ontstaan en dat achter nederzettingen met een vergelijkbare 

opzet een andere ontstaansgeschiedenis kan schuilgaan.35  

Het is goed om doordrongen te zijn van bezwaren bij het ontwikkelen van 

wetmatigheden binnen het thema ‘nederzettingenopzet en ontwikkelingsgeschiedenis’. 

In een artikel uit 1978 schreef Leenders al dat: 

De methode om, uitgaande van goed gedocumenteerde nederzettingen van één bepaald 

ontwikkelingstype, naar de midden-negentiende-eeuwse vormen te kijken en daarin 

wetmatigheden vast te stellen, waarmee vervolgens aan gelijkvormige nederzettingen 

een soortgelijke ontwikkeling wordt toegedacht, roept ernstige bezwaren op. Zelfs als 

aangetoond is dat in alle onderzochte gevallen uit oorsprong A steeds vorm B voortkomt 

(en ook goed verklaarbaar is), zelfs dan is niet aangetoond dat aan alle vormen B de 

oorsprong A voorafgegaan is. Er is immers niet onderzocht of er een oorsprong C 

bestaat die tot vorm B kon leiden.36 

Een groot deel van het proefschrift van Verspay handelt over het gebruik van de 

plaggenmest en de potstal. De vermelding van zandverstuivingen in archiefbronnen en 

een kwaliteitsafname van de plaggenlaag in het akkerdekonderzoek zijn bewijzen dat 

de heide degradeerde. Maar nog steeds is niet aangetoond dat dit alleen toe te schrijven 

is aan het systeem van de plaggenbemesting en de overexploitatie van de heide. De 

strikte regelgeving over het gezamenlijk gebruik, zoals vastgelegd in de jaargeboden, 

moest de degradatie van de heide juist tegengaan.37  

Landschap en samenleving van Veghel tussen 600 en 1810 komen aan de orde in het 

door Van Asseldonk gepubliceerde boek ‘Veghel een goet ende vet dorp’.38 Met name het 

deel dat gaat over de reconstructie van het grondbezit van Veghel tussen 1190 en 1780 

(deel 1) is interessant omdat de detailstudie wellicht op eenzelfde manier op Erp van 

toepassing kan zijn. In de reconstructie maakt hij duidelijk wanneer bepaalde plekken 

ontgonnen zijn. De datering komt voort uit onderzoek naar cijnzen, veldnamen en 

landmeetkundige regels.39 Deel 2 omvat een beschrijving van de samenleving voorzien 

van fraaie illustraties. Veel van hetgeen hij schetst geldt ook voor Erp omdat Veghel en 

Erp van 1559 tot 1648 een verenigde heerlijkheid vormden, door Walraven van Erp via 

koop verenigd.40 

Uit dit overzicht van de stand van onderzoek blijkt dat onderzoek naar de bewonings- 

en ontginningsgeschiedenis van de zuidelijke dekzandlandschappen verspreid over 

 

35 Spek, 2004, p. 978. 
36 Leenders, 1978. 
37 Verspay, 2020, p. 97. 
38 Van Asseldonk, 2016. 
39 Op zijn actuele website oudzijtaart.nl zijn de onderzoeksresultaten eenvoudig te vinden. 
40 Van Asseldonk, 2016, p 227. 
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verschillende plaatsen in Noord-Brabant heeft plaatsgevonden, zowel multidisciplinair 

als gedetailleerd op deelthema’s. Het thema ‘uitgiften van gemeynten’ is een veel 

bestudeerd onderwerp, maar de landschappelijke context ontbreekt. In sommige studies 

komen ruimtelijke aspecten zijdelings aan bod. Effecten op het landschap zijn gericht 

op de vraag in hoeverre de heide degradeerde onder de druk van intensiever gebruik bij 

toenemende bevolkingsaantallen. Inzicht in de toename van particuliere gronden en 

detailonderzoek naar het ontginningstempo kunnen een bijdrage leveren aan de kennis 

op het gebied van de drijvende krachten achter deze veranderingen. Het onderzoek 

naar de gemeynt van Erp tussen 1300 en 1850, kan voorzien in deze leemte.  

 

1.3 Afbakening van het onderzoek 

1.3.1 Ruimtelijke afbakening 

Als studiegebied is de gemeynt van Erp gekozen. De gemeynt van Erp is in een 

oorkonde uit het jaar 1300 vrij nauwkeurig omschreven. Dit komt aan de orde in 

hoofdstuk 3. Van de gemeynt van Erp maakten slechts de inwoners van Erp gebruik. 

Dit lijkt voor de hand liggend, maar dat is het niet. In deze scriptie worden enkele 

gemeynten in de omgeving van het studiegebied genoemd waarbij dat anders was. Er 

zullen gemeynten aan de orde komen die gebruikt werden door gemeenschappen van 

buiten de grenzen van de gemeynt en er dus niet woonden. Er zijn voorbeelden bekend  

van ingezetenen in een gemeynt die geen gebruik mochten maken van de gemene 

gronden dichtbij hun huis. In plaats daarvan moesten zij hun vee in een andere 

gemeynt laten grazen. Het is voor dit onderzoek gunstig dat we niet met dergelijke 

gecompliceerde omstandigheden te maken hebben. Het studiegebied is met 36 km² niet 

al te groot. Tot slot vormde het feit dat het mijn woonplaats is het doorslaggevend 

argument om voor Erp te kiezen. Daarbij was de verwachting dat voldoende 

onderzoeksgegevens over het studiegebied aanwezig zouden zijn.  

Voor het overzicht van het studiegebied zijn de Militaire Topografische kaarten 160 en 

170, schaal 1:25000 gebruikt. Deze dateren uit 1837. De hoofdstructuur van het 

studiegebied omvat de kom van Erp, de dorpskernen Keldonk en Boerdonk, de rivier de 

Aa en de Leigraaf (figuur 1.2). Ervan uitgaande dat niet iedere lezer het studiegebied 

kent, en er in deze scriptie ingezoomd wordt tot op detailniveau is ervoor gekozen de 

genoemde Militaire Topografische kaart uit ca. 1837 steeds te laten terugkomen om 

gegevens op te projecteren. Wat zien we op deze basiskaart? De egaal witte gebieden 

zijn de historische akkers. De grote eenheden met fijne streepjes zijn de droge en natte 

heidegebieden. Aan de Aa zien we de beemden in onregelmatige blokvormen, soms zeer 

smal verkaveld. Opvallend is de strook smalle hooilanden aan de Leigraaf in het 

noordwesten. De donkergroene stukken zijn de ontginningsbossen. De jongste 

ontginningen zijn herkenbaar aan de strakke verkaveling zoals de strook aan de Zuid-

Willemsvaart ten zuiden van Keldonk, ingekleurd met een felle kleur groen. 
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Figuur 1.2. Het studiegebied op samengestelde topografische kaart 160c, 170a, 170c, verkend in 1837 door 

Utenhoven, schaal 1:25.000, bewerkt.41 

 

1.3.2 Afbakening in de tijd 

De omschrijving van de gemeynt in 1300 is het startpunt van dit onderzoek. Ondanks 

dat al vóór 1300 uitgiften uit de gemeynt kunnen hebben plaatsgevonden trachten we 

percelen op te sporen die vanaf 1300 uit de gemeynt zijn verkocht. De Meierij van ’s-

Hertogenbosch kent een lange oorlogsgeschiedenis. De invloed van oorlogsschade op 

ontginningsactiviteiten zal moeten worden meegenomen in dit onderzoek. De 

oorlogsperioden en de situatie vóór en na 1648 worden kort besproken in hoofdstuk 4.  

 

41 Historische topografische Atlas, 1836-1843. 
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De onderzoeksperiode eindigt bij de invoering van het kadaster in 1832. De gemene 

gronden werden bij de invoering van het kadaster in 1832 op naam van gemeenten 

geboekt, zo ook in Erp. Het moment dat de gemene gronden op naam van de gemeente 

werden geboekt kan gezien worden als het einde van de gemeynt zoals het tot dan toe 

bestond en functioneerde. Als uitloop zullen de ontwikkelingen van 1832 tot 1850 

beknopt aan de orde komen. 

1.3.3 Thematische afbakening 

De thematische afbakening van deze studie wordt gevormd door: 

• de gemeynt van Erp met een landschappelijke invalshoek; 

• de uitgiften uit de gemeynt.   

De gemeynt van Erp is ‘het gebied dat de hertog van Brabant de ingezetenen van Erp 

toestond te gebruiken, tegen betaling en overeenkomstig de bepalingen uit de 

uitgiftebrief. Binnen dit afgebakende deel mochten de ingezetenen van Erp op de 

gemene gronden hun vee weiden’. 

De gemene gronden zijn de gronden die collectief gebruikt werden en dus niet in 

particulier bezit waren, die min of meer ongecultiveerd waren en die extensief ingezet 

werden voor de landbouw.42 Het zijn stukken grond bestaande uit grasland, heide, 

woeste grond en bos.43  

Uitgiften uit de gemeynt zijn verkochte percelen van de gemene gronden. Na de 

overdracht gingen deze gronden over van collectief naar particulier bezit, waarna zij 

meestal werden gecultiveerd. De hoeveelheid en de ligging van de uitgiften uit de 

gemeynt geeft een ruimtelijk beeld van de ontwikkeling van de gemeynt van Erp. 

 

1.4 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 

Het verkopen van gronden uit de gemeynt was toegestaan onder bepaalde voorwaarden. 

Wat waren die voorwaarden en hoe was het georganiseerd? Ging het uitgeven steeds in 

hetzelfde tempo, of wisselde dat? Als zich tempowisselingen voordeden, dan doet de 

vraag zich voor wat daar de achtergrond van was en welke drijvende krachten de 

doorslag hebben gegeven. Wat was de reden van de uitgiften uit de gemeynt? Was er 

een relatie met de bevolkingsontwikkeling? Wellicht dat bij een toename van de 

bevolking meer percelen werden verkocht. We willen weten of het uitgeven van delen 

uit de gemeynt meestal kleinschalig en ad hoc verliep of dat het juist grootschalig en 

planmatig plaatsvond. Was er een verband met de terreinomstandigheden en had men 

voorkeuren voor bepaalde plekken ter ontginning? Had het voorpootrecht een rol in de 

uitvoering van de verkoop van percelen?  

 

42 Vera, 2014, p. 13. 
43 De Bont, 1993, p. 93. 
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De centrale onderzoeksvraag is:  

Hoe heeft de gemeynt van Erp zich organisatorisch en ruimtelijk ontwikkeld vanaf de 

uitgiftebrief in 1300 tot aan de invoering van het kadaster in 1832?  

De hoofdvraag wordt uitgewerkt in twee deelthema’s.  

Thema A Uitgifte, begrenzing en gebruik van de gemeynt van Erp in de late 

Middeleeuwen (1300-1500). 

Thema B Locatie en ruimtelijke verschijningsvorm van de uitgiften uit de Erpse 

gemeynt tussen 1300 en 1832. 

Deelvragen onderzoeksthema A 

• Wat is een gemeynt? 

• Wat zijn de achtergronden van de uitgifte van de gemeynt in 1300? 

• In hoeverre zijn de grenzen primair door de gebruikersgroepen onderling 

vastgesteld en hoeverre heeft de hertog zijn invloed laten gelden? 

• Wat was de ligging van de Epse gemeynt? Wat zijn de grenspunten van de 

gemeynt van Erp? 

• Hoe was het gebruik van de gemeynt van Erp? 

• Hoe functioneerde het voorpootrecht in de gemeynt van Erp? 

Deelvragen onderzoeksthema B 

• Wat zijn de achtergronden van het recht om te verkopen uit de gemeynt van 

Erp? 

• Op welke manier hebben de uitgiften uit de gemeynt plaatsgevonden, collectief 

of individueel? 

• Hoe was de verspreiding van de uitgiften uit de gemeynt: aaneengesloten of 

versnipperd? 

• Wat was de ligging en welke namen hadden deze uitgiften? 

• Hoe was de bevolkingsontwikkeling van Erp tussen 1300 en 1832? 

• Hield het uitgiftetempo uit de gemeynt verband met deze 

bevolkingsontwikkeling? 

• Welke uitgiften uit de gemeynt hebben tussen 1832 en 1850 plaatsgevonden en 

hoe ging deze in hun werk? 
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1.5 Bronnen en onderzoeksmethoden 

1.5.1 Bronnen 
 

De Cijnsregisters zijn de voornaamste bronnen voor dit onderzoek. In de cijnsregisters 

noteerde men alle uitgegeven percelen met daarbij de vermelding van de grootte van de 

percelen samen met een omschrijving of de ligging. In opeenvolgende cijnsregisters 

werden de uitgegeven en ontgonnen percelen nogmaals opgesomd naast de nieuwe 

uitgiften. Voor de reconstructie van de bewoningsgeschiedenis van een gebied is dit een 

goede bron, omdat de ontginning in detail in de loop van de tijd te volgen is. De 

omschrijving en de oppervlakte maakt het mogelijk de oude en de nieuwe percelen van 

elkaar te onderscheiden, wat nodig is om dubbel tellen te voorkomen.  

cijnsregister Bron ARA 

Brussel 

1340 45038 

1418 45087 

1448 45088 

1450 45089 

1499 45091 

1542 45092 

1628 50863 

Tabel 1.1. Bronnenoverzicht hertogelijke cijnsregisters van vóór 1648, bewaard in Brussel, archief van de 

rekenkamer.44 

 

Tegenwoordig zijn talrijke archiefbronnen gedigitaliseerd en vaak getranscribeerd 

opvraagbaar. Oorkonden van Noord-Brabant tot 1312 zijn online te raadplegen.45 De 

Bossche schepenprotocollen en akten van notarissen zijn deels als scan op de website 

van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) geplaatst, en daarnaast zijn 

een flink aantal registers door Henk Beijers getranscribeerd en op internet gezet .46 Van 

zijn website ‘henkbeijersarchiefcollectie.nl’ met daarop getranscribeerde en 

samengevatte aktes uit het archief van de Leen- en Tolkamer is dankbaar gebruik 

gemaakt.47 

Voor de periode 14e – 16e eeuw zijn de haardstedentellingen bekend, waarmee een beeld 

van de bevolkingsaantallen en bevolkingstoename geschetst kan worden.48 

Een andere archivalische bron voor dit onderzoek is het ‘erff gront gewinchijnsboeck’ 

van de hertogen van Brabant, waarin meer dan 150 erven die door de regenten van Erp 

 

44 Rhc-eindhoven.nl. 
45 resources.huygens.knaw.nl 
46 BHIC toeg.nr. 7701, inv.nr. 007, Notaris G de Jongh 1716-1755. Henkbeijersarchiefcollectie.nl. 
47 BHIC toeg.nr. 8, inv.nr. 145-148, betreft periode 1788-1795. 
48 Cuvelier, J.. Les denombrements de foyers en Brabant (XIVe- XVIe siècle). Brussel, 1912. 
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“...van de vroenten ende gemeijntens aldaer zijn verkocht….”, in de periode 1461 tot 

1646, staan vermeld. Deze bron noemen we Bijlage 6.49 

Voor het lokaliseren van de percelen zijn de resultaten van het decennialange 

toponiemenonderzoek van G. Barten gebruikt.50 Het exact lokaliseren van dergelijke 

historische plaatsen is tijdrovend en soms niet goed mogelijk. Meestal is dan toch 

duidelijk in welke hoek of gehucht het ligt. Voor het lokaliseren werd gebruik gemaakt 

van perceelsomschrijvingen uit notariële aktes enkele jaren voordat het definitief een 

kadastrale aanduiding kreeg. In die periode werd de traditioneel gehanteerde veldnaam 

samen met de kadastrale perceelsaanduiding genoteerd. De namen van de plekken uit 

het onderzoek zullen toponymisch worden verklaard om zo meer duidelijkheid over de 

locatie te verkrijgen. De betekenissen van de namen zijn te vinden in het naslagwerk 

‘Van d’n Aabeemd tot de Zwijnsput’.51  

Voor het bepalen van de ligging van de uitgiften is kaartmateriaal onmisbaar. De 

Meierijkaart van Verhees is goed bruikbaar om begrenzingen van de gemeynt aan te 

geven. Toen Verhees de dorpsgrenzen tekende heeft hij waarschijnlijk de 

uitgiftebrieven geraadpleegd. Zijn stijl van tekenen laat de gemeynten mooi naar voren 

komen. 

  

Met behulp van de kaart van Boerdonk anno 1625 waar 59 omschrijvingen en 31 

huizen met eigenaren op staan kunnen percelen worden gelokaliseerd. De kaart is van 

belang voor het verkrijgen van begrip over hoe men destijds een perceel typeerde. De 

lage topografische betrouwbaarheid van de kaart is daarbij minder van belang.52 

De voornaamste bronnen om de gevonden percelen te plaatsen op kaart zijn de 

kadastrale gegevens uit het Franse kadastrale systeem, de minuutplans en de 

Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT). De voormalige Gemeente Erp is in 1811 

opgemeten en in kaart gebracht: de set minuutplans. In de OAT staat onder andere 

vermeld: de naam van de eigenaar, het beroep van de eigenaar, soort eigendom, 

oppervlakte, kwaliteitsklassen van de gebouwen en gronden.  

Om de fysische geografie in hoofdlijnen te kunnen beschrijven staan de volgende 

kaarten ter beschikking: 

• Geologische en de geomorfologische kaart en de toelichtingen op de kaarten.53 

• De Bodemkaart van Nederland en de historische bodemkaart.54 

• De AHN viewer en de historische hoogtekaarten, dit zijn de kaarten met 

hoogtecijfers van de voormalige Cultuurtechnische Dienst (1963), vervaardigd 

 

49 BHIC toeg.nr. 7687, inv.nr. 52. 
50 Toponiemencollectie Barten, BHIC Toeg. nr. 1573, inv. nr. 773. 
51 BHIC Toeg.nr. 1573, inv.nr. 773. Beijers & Van Bussel, 1996. 
52 BHIC Toeg.nr. 1790, inv.nr. 408.  
53 Geologische kaart van Nederland, Blad Eindhoven Oost (51 O), 1973. Bisschops, 1973. Geomorfologische 
kaart van Nederland, Blad 51 W/O en 45 W/O, 2008. Ten Cate & Maarleveld, 1977. 
54 Bodemkaart van Nederland, Blad 51 Oost, 45 Oost, 46 W/O, 1981. Krabbenborg, 1963. 
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ter voorbereiding van de Ruilverkaveling Veghel-Erp. De kaarten zijn bruikbaar 

om een oorspronkelijk hoogteverschil te controleren. 

Tot slot zijn uit de literatuur belangrijke gegevens te achterhalen ten behoeve van dit 

onderzoek. De voornaamste literatuurbronnen zijn: 

• Van Asseldonk, Census domini ducis. De cijnzen van de hertog van Brabant in 

de Meierij van ’s-Hertogenbosch (1999). Dit artikel gaat over het in 1314 

overgedragen cijnsregister van de hertog van Brabant aan Jan van Berlaar. Er 

kwamen wetmatigheden op het gebied van gemeyntuitgiften en uitgiften uit de 

gemeynt aan het licht die expliciet voor Erp van toepassing zijn.  

• Van Asseldonk, De Meierij ontrafeld. Plaatselijk bestuur, dorpsgrenzen en 

bestuurlijke indeling in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, circa 1200-1832 

(2003a) en Van Asseldonk, De Meierij van ’s-Hertogenbosch. De evolutie van 

plaatselijk bestuur, bestuurlijke indeling en dorpsgrenzen, circa 1200-1832 

(2003b). Beide delen gaan diep in op de bestuurlijke en organisatorische 

geschiedenis van de dorpen in de Meierij, waaronder Erp. Zo kan antwoord op de 

vraag hoe het uitgeven van de Erpse gemeynt in zijn werk ging gevonden 

worden. 

• Vera, ... dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkopen. Gemene 

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

(2014). Dit proefschrift behandelt de aanvullende rechten die gemeenschappen 

kregen zoals het voorpootrecht. In hoeverre de hertog zijn macht heeft laten 

gelden en hoe gebruikersgroepen met hun verworven rechten omgingen komen 

aan de orde. 

 

1.5.2 Onderzoeksmethoden 

Voor een goed begrip van het landschap hebben we de fysische geografie van Erp 

beknopt onderzocht. Het historische cultuurlandschap is zodanig beschreven dat 

locaties en bijzonderheden uit het onderzoek in hun context kunnen worden geplaatst. 

Aan de hand van oorkonden, archiefbronnen en literatuur konden we komen tot een 

beschrijving van de gemeynt van Erp en het toenmalige landschap. Uit de omschrijving 

van de grenzen van de gemeynt in de oorkonde uit 1300 hebben we een landschapsbeeld 

ontvouwt. Er waren langdurende twisten over de begrenzing van Erp met omringende 

gemeynten. In het studiegebied speelde zulke conflicten aan de grenzen tussen de 

gemeynten van Erp, Lieshout en Beek en Donk. Aan de westgrens heeft een conflict 

zich afgespeeld tussen de gemeynt van Erp en de gemeynt van Veghel. De 

conflictsituaties heeft ons fraaie kaarten opgeleverd, waardoor we een beeld krijgen hoe 

het historisch landschap van de gemeynt eruit heeft gezien. Er kwam daardoor een 

bijzondere conflictkaart uit 1445 ter beschikking. 

Alle gevonden verkochte percelen uit het onderzoek van de cijnsregisters hebben we op 

de Militaire Topografische kaart 1837 weergegeven. Daarna deden we bij wijze van 

spreken een stap naar achteren om, net als bij het bewonderen van een schilderij, een 
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patroon in de ruimtelijke spreiding te ontdekken. De ruimtelijke spreiding probeerden 

we vervolgens te verklaren door de percelen uit de hele onderzoeksperiode op de 

geomorfologische kaart te zetten. Een controle werd uitgevoerd met de historische 

bodemkaart. Door deze onderzoeksresultaten te combineren met wat we te weten zijn 

gekomen over de achtergronden en de tijdgeest waarin de percelen zijn uitgegeven 

konden we achterhalen wat de voornaamste krachten waren. 

Van de voorhanden zijnde onderzoeksresultaten uit de wetenschappelijke literatuur 

hebben we dankbaar gebruik gemaakt. Van honderden jaren hebben Van Asseldonk en 

Vera gegevens bijeengebracht ten behoeve van hun studie naar de grote gemene deler 

in de Meijerij. In dit onderzoek hebben we alle gegevens over Erp er weer uitgefilterd 

om te laten zien wat het onderzoek van Van Asseldonk en Vera specifiek voor Erp heeft 

betekend. 
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Foto genomen bij het Rauwven in 1956, de boerderij was van Toon 

Biemans. 
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Hoofdstuk 2   

Het landschap van Erp in hoofdlijnen   

 

2.1 Inleiding 

De ontstaansgeschiedenis van het studiegebied gaat over het constant verplaatsen van 

zand en water in combinatie met bodemdaling. Het studiegebied ligt op de 

Roerdalslenk, een dalingsgebied. Oostelijk hiernaast bevindt zich het opheffingsgebied 

de Peelhorst, ook wel het Peelblok genoemd. De verplaatsing van rivieren en de 

gedaanteveranderingen van de rivierbeddingen ten tijde van de afwisselende ijstijden 

en warmere perioden hebben gezorgd voor een complexe geomorfologische gesteldheid. 

Nu valt die complexiteit niet goed af te lezen van zowel de geomorfologische kaart als 

de bodemkaart. Wel zijn er verschillen tussen dekzandvlaktes. De dekzandvlakte in het 

westelijk deel van het onderzoeksgebied is tijdens zijn ontstaan beïnvloed geweest door 

een vochtig afzettingsmilieu. Mede door het gemis aan drainerende beekdalen 

resulteerde dit in een zeer vlak landoppervlak.55 Tegenwoordig is op de kaart en in het 

veld de ontstaansgeschiedenis moeilijk te herkennen. Er is sprake van een zeer zwak 

golvend reliëf, afgewisseld met hogere koppen en het hoger gelegen plateau van het 

Peelblok. Het Peelblok kent op sommige plaatsen buiten het studiegebied terreintreden. 

Hoogteverschillen in het studiegebied zijn nauwelijks zichtbaar en te vergelijken met 

de term ‘vals plat’ uit de wielersport.  

Om de vorming van het landschap te doorgronden moeten we eerst meer dan 200 

miljoen jaar terug. We beginnen bij het Mesozoïcum, 252 miljoen jaar geleden. 

 

2.2 Fysische geografie van Erp in hoofdlijnen 

Geologie en geomorfologie  

Het Mesozoïcum is het geologische tijdvak dat duurde van 252 miljoen jaar geleden tot 

66 miljoen jaar geleden. Het is van belang voor het studiegebied omdat dit het tijdvak is 

van het begin van de bodembewegingen van de Roerdalslenk en het Peelblok.56 De 

Roerdalslenk is een dalingsgebied met een sterke bodemdaling dat zich vulde met een 

dik pak Kenozoïsche sedimenten van bijna twee kilometer dik.57 Het Peelblok is een 

plateau grofweg tussen Roermond en Oss.58 Ongeveer 34 miljoen jaar geleden was de 

Peelrandbreuk in Nederland actief en vonden grootschalige bodembewegingen plaats 

 

55 Buitenhuis, 1991, p. 30. 
56 Stouthamer et al., 2020, p. 75, 108. 
57 Stouthamer et al., 2020, p. 108, 109. 
58 In het zuiden heet het opheffende deel het Kempen Blok. 
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langs die breuk.59 Men moet zich de Peelrandbreuk niet voorstellen als een 

enkelvoudige doorsnijding van de aardkorst, maar veeleer denken aan een 

breukenzone. Als gevolg van rekspanningen in de aardkorst ontwikkelde zich er een 

complex breukensysteem.60   

 
Figuur 2.1. Geologische kaart van Noord-Brabant, bewerkt. Bron: Provincie Noord-Brabant. Van beekdal 

tot stuifduin. Aardkundige waarden in Noord-Brabant. 

Een belangrijk geologisch proces was de verandering van het rivierensysteem door de 

afwisselingen van koude ijstijden (glacialen) en warmere tussenijstijden (interglacialen) 

gedurende de laatste 2,5 miljoen jaar.61 Tijdens een ijstijd lag de gemiddelde 

julitemperatuur beneden de 10˚C en voerden rivieren (sneeuw)smeltwater af. De 

rivieren die in de korte periode van voorjaar en zomer grote hoeveelheden smeltwater 

verwerkten, kregen een vlechtend geulpatroon in een brede bedding. Zij vielen in de 

winter grotendeels droog. Deze brede rivierbeddingen waren een bron van zand en löss. 

Het zand werd het dichtst bij de bron afgezet en verder daarvan verwijderd kwam ook 

de löss tot afzetting, dat heet natuurlijke sortering.62 In de warmere perioden tussen de 

ijstijden in steeg de zeespiegel, veranderden de rivieren naar een meanderend 

geulpatroon en kwam de vegetatie terug.63  

Het geologisch profiel laat voor de bovenste tientallen meters verschillende formaties op 

volgorde van hun ligging ten opzichte van elkaar zien (figuur 2.2). De Formatie van 

Sterksel komt uit de periode Cromerien van 1 tot 0,5 miljoen jaar geleden, en is wat 

grindig. Dit heeft te maken met de fluviatiele oorsprong van de Rijn en de Maas.64 Ook 

het afzettingsmilieu van de Formatie van Beegden (vanaf ongeveer 400.000 jaar BP) 

 

59 Stouthamer et al., 2020, p. 101, 103. 
60  Stouthamer et al. 2020, p. 104. 
61 Stouthamer et al. 2020, p. 144-146. 
62 Broertjes, 1995, p. 68. 
63 Stouthamer et al. 2020, p. 152. 
64 www.Dinoloket.nl. Bezocht 24-2-2022. 
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was fluviatiel (Maas) en is wat grindhoudend.65 De Formatie van Boxtel zijn afzettingen 

van lokale herkomst: eolische afzettingen, periglaciale afzettingen en lokale 

beekafzettingen.66 Deze formatie bestaat uit grof, goed doorlatend zand. De scherpe 

verticale lijnen in het profiel duiden op breuken in de ondergrond. Hieruit leiden we af 

dat de Peelrandbreuk een aftakking heeft in het studiegebied.  

 

Figuur 2.2. Lithologie en stratigrafie, ondergrondmodel vervaardigd m.b.v. dinoloket.nl, bewerkt door 

auteur, tussen de pijlen bevindt zich de breukenzone van de Peelrandbreuk.67 

 

 

Figuur 2.3. Lijn waarlangs het ondergrondmodel is bepaald. Bron: Dinoloket.nl. 

 

65 www.dinoloket.nl., website bezocht 24-2-2022 
66 Stouthamer et al., 2020, p. 392. 
67 www.dinoloket.nl, website bezocht 24-2-2022. 
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Eolische afzettingen zijn windafzettingen. De kenmerkende poolwoestijn-condities ten 

tijde van het Weichselien, een periode die duurde van 115.000 tot 11.700 jaar geleden, 

zijn van belang voor de vorming van het land van het studiegebied. Het Midden-

Weichselien (ook wel Pleniglaciaal) was gedurende 50.000 en 29.000 jaar B.P. zeer koud 

met een aantal interstadialen met een milder klimaat.68 Gedurende die interstadialen 

kon leem zijn ontstaan. Ten tijde van de koudere stadialen werd dit leem gesorteerd 

door de wind en afgezet.69 De Scandinavische en Britse ijskappen breidden toen zich 

flink uit, maar het landijsfront bereikte Nederland niet meer.70 Tegen de zuidrand van 

het landijs lag de drooggevallen Noordzee (en omgeving) erbij als een grote zandvlakte, 

waarvan het zand voortdurend in beweging was. Vooral in het Laat-Pleniglaciaal van 

29.000 tot 12.400 jaar B.P. heersten zeer koude en droge poolwoestijncondities met 

overheersend noordwestelijke winden.71 De langgerekte en paraboolvormige 

duincomplexen die toen ontstonden werden gevoed uit de Noordzeevlakte en uit de 

sedimentatievlakte van de grote rivieren. Zand kwam ook uit de drooggevallen 

beddingen van Brabantse rivieren zoals de Aa. Zo ontstond onder andere de Midden-

Brabantse dekzandrug.72 De Midden-Brabantse dekzandrug heeft als barrière invloed 

gehad op de ontwikkeling van de Aa (figuur 2.4).  

 

Figuur 2.4. Dekzandaccumulaties (grijs) en aanvoer- en verplaatsingsrichting van het dekzand(pijltjes). 

Het studiegebied ligt in de oranje cirkel, de onderste pijl wijst naar de Midden-Brabantse dekzandrug. 
Bron: Broertjes, 1980, p. 55. 

Aan het eind van de Laat-Pleniglaciaal draaide de overheersende windrichting meer 

naar het zuidwesten. De Midden-Brabantse dekzandrug werd onder invloed van deze 

overheersende zuidwestelijke winden langgerekter van vorm. Binnen de ontstane 

 

68 Stouthamer et al., 2020, p. 196. 
69 Broertjes, 1995, p 68. 
70 Stouthamer et al., 2020, p. 195. 
71 Broertjes, 1980, p. 53, 54. 
72 Broertjes, 1980, p. 54. 
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dekzandaccumulaties vonden talrijke uitwaaiingen plaats tot aan het grondwater of tot 

op een leemlaag. Zo ligt aan de oostkant van het uitgewaaide terrein het zand er als een 

paraboolduin omheen. Samenvattend hebben we maken met twee verstuivingsfasen: de 

eerste fase met een noordwestelijke windrichting in het Pleniglaciaal en een tweede 

fase met een west-zuidwestelijke windrichting aan het einde van het Laat-

Pleniglaciaal. De laatste verstuivingsfase komt vooral tot uiting in het jongere 

dekzandreliëf.73   

De Pleniglaciale en Laat-Pleniglaciale dekzandafzettingen worden klassiek 

onderverdeeld in Oud Dekzand en Jong Dekzand. Het Oud Dekzand kent een 

horizontale gelaagdheid met lemige, soms lössachtige banden. In het jong dekzand 

ontbreekt meestal de gelaagdheid en er komen geen leemlagen in voor.74 De leemlagen 

in het Oud dekzand worden het Brabants leem genoemd. Tegenwoordig worden alle 

dekzandafzettingen tot de Formatie van Boxtel gerekend. De onderverdeling in Oud en 

Jong dekzand wordt niet meer gemaakt.75 

Het beekbegeleidend dekzandreliëf is in dit deel van het dekzandandschap 

karakteristiek. Het komt in het studiegebied voor langs de Aa en langs de Leigraaf. Een 

goed drainerende werking van de beekdalen werkt droge bodemcondities langs de 

beekdalranden in de hand, waardoor verstuiving er eerder optreedt dan in vochtiger 

vlakten.76  

Het stuivende poolwoestijn-landschap kwam ongeveer 10.000 jaar geleden bij het begin 

van het Holoceen tot rust. De dekzanddynamiek stabiliseerde als gevolg van de 

ontwikkeling van een gesloten plantendek dankzij een blijvend verbeterd klimaat.77 Op 

diverse plaatsen zijn de dekzandwelvingen, begroeid en daardoor gefixeerd, toch 

opnieuw gaan stuiven door toedoen van de mens vanaf het begin van de jaartelling. 

Door overexploitatie verdween de beschermende begroeiing en zijn lokaal stuifduinen 

ontstaan.78 

 

 

 

 

73 Buitenhuis et al., 1991, p. 36.  
74 Stouthamer et al., 2020, p. 196, p. 202. 
75 Stouthamer et al., 2020, p. 202. 
76 Buitenhuis et al., 1991, p. 33. 
77 Broertjes, 1980, p. 53-61. 
78 Buitenhuis et al., 1991, p. 35. 
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Figuur: 2.5. Geomorfologische kaart, bewerkt door de auteur. Bron: Cate et al.,1977. 
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De geomorfologische kaart laat de ontstaansgeschiedenis zien. 

• Het Peelblok is het roodbruine plateau. De opeenvolgende oost-westgerichte dal- 

insnijdingen zijn ondiepe kleine beekdalletjes die plotseling ter hoogte van de 

Peelrandbreuk verdwijnen. Met blauwe pijltjes is de afwateringsrichting van 

deze waterloopjes aangegeven. Vanaf het Peelblok hebben zij grind meegenomen 

het studiegebied in.79 

• De afgezette dekzandaccumulaties in hoefijzervorm met een 

verplaatsingsrichting vanuit het noordwesten zijn goed herkenbaar en 

aangegeven met de twee zwarte pijlen.  

• De uitwaaiingslaagten vanuit de zuidwestelijke windrichting zijn in een gele 

cirkel aangegeven. Of het meest zuidelijke ven een uitwaaiingslaagte betreft, of 

toch misschien een pingoruïne is, zal nader onderzoek moeten uitwijzen. 

Dergelijk onderzoek, waarbij onder andere pollenanalyse wordt toegepast, is 

arbeids- en kostenintensief.80 

De dekzandvlakten (2M13 en 2M9) zijn plaatselijk zeer vlak. Vormeenheid 2M9, in een 

wat donkerder grijze kleur, is de vlakte van ten dele verspoelde dekzanden of löss. In 

vergelijking met de dekzandvlakten, hebben de verspoelde vlakten een lagere ligging en 

kent het terrein vochtigere bodemcondities. De beekdalen van de Aa en de Leijgraaf 

zijn herkenbaar als een groen lint (2R2). Het zijn de diepste vlakke delen van het 

beekdal (beekdalbodem). Dit groene lint ontbreekt ten zuiden van Boerdonk. Daar is 

sprake van een beekoverstromingsvlakte. Dit is het resultaat van de stagnatie van de 

Aa veroorzaakt door de Midden-Brabantse dekzandrug. Wat opvalt is dat een gedeelte 

van het beekdal van de Leijgraaf ontbreekt.  

De dekzandruggen, dekzandwelvingen en lage landduinen (3K14, 4K14, 3L5, 4L8) zijn 

hogere terreindelen die de beekdalen flankeren. Daarnaast komen verspreid over het 

studiegebied kleine dekzandkopjes voor. 

Reliëf en hydrologie 

Relief 

De reliëfkaart toont een daling vanuit het zuidoosten richting het noordwesten. De 

laagste delen bevinden zich in het beekdal van de Aa op 9 m +NAP. Het 

noordwestelijke deel van het studiegebied ligt op dezelfde hoogte. Op de kaart is de 

Coxse brug over de Aa als herkenningspunt aangegeven. Ten westen van de Coxse brug 

heeft een wat hoger gelegen terrein een plateauvormig voorkomen. Het plateau wordt 

het Hurkske genoemd. Er wordt aan de zuidrand van het Hurkske een uitloper van uit 

de breukenzone vermoed.  

 

79 Uit het gesprek met J. Broertjes d.d. 10-6-2021. 
80 Kasse & Bohncke, 1992, p 327-342. 
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Figuur 2.6. Reliëfkaart studiegebied, vervaardigd door K. Leenders (2021), bewerkt. Rood en wit: hoog, 

blauw: laag. In de groene cirkel: Coxse brug. Rode lijn: Peelrandbreuk, Zwarte lijnen: breuklijnen. 

Hydrologie 

In het studiegebied zijn de Aa en de Zuid-Willemsvaart de voornaamste watervoerende 

elementen. Het kanaal is aan het begin van de negentiende eeuw aangelegd. Deze 

hoofdwatergang is, hoewel minder dan voorheen, nog steeds voor de binnenscheepvaart 



37 

 

 

 

van belang. De Leigraaf is een waterloop dat zich afsplitst van de Aa en buiten het 

studiegebied weer in de Aa uitmondt. In het beekdal van de Leigraaf wordt het water 

van de loopjes uit het Peelblok verzameld. Daar waar het stuk beekdal ontbreekt, 

kwam het water uit de Peel toch samen.81  

De historische waterloopjes zijn: 

• De Boerdonkse Aa of Kleine Aa / Leek 

• De Hurksche Loop, die ooit de naam Elsloop heeft gedragen, ontspringt aan de 

breukrand ten zuiden van het plateau en komt nabij de Erpse brug in de Aa. 

• De Dieperbeek, tussen Erp en Keldonk.  

• De Sweenslag, ten westen van Keldonk, is een waterloop die de grens was 

tussen de gemeynt van Veghel en de gemeynt van Erp.  

• De Visgraaf in het Looieind. 

• De Steengraaf is een waterloop die is gegraven tussen de kom van Erp en de Aa. 

De vennen zijn: 

• het Rauwven, de mogelijke pingo-ruïne, het enige overgebleven ven 

• het Zwart Ven (tussen Erp en Boekel) 

• het Moervelt (tussen Erp en Veghel) 

• de Worm (tussen Erp en Veghel) 

• het Wolfsmeer, een afgesneden meander van de Aa 

• vennen in het Hurkske, het Platven en het Grootven  

• het Witven (De Laren, ligging onbekend) 

De oorspronkelijk talrijke vennen zijn verdroogd en ontgonnen en op een enkele na niet 

meer in het landschap terug te vinden. 

 

 

81 De Leigraaf heeft verschillende namen gehad. In het jaar 1300 heette het Steetrut, een andere naam was 
Heerijt. 
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Figuur 2.7. Historische waterlopen en vennen rond Erp. 1=Wolfsmeer, 2=Rauwven, 3=Worm, 4=Moervelt, 

5=Zwartven. 
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Bodem  

De huidige bodemkaart 1:50.000 geeft een grof beeld van het Zuid-Nederlandse 

dekzandgebied.82 Dit hangt onder andere samen met de generalisaties die gemaakt zijn, 

passend bij de schaal van de kaart. De bodemkaart geeft geen informatie over de dikte 

en de opbouw van het plaggendek.83  Gegevens over de ondergrond waar het plaggendek 

op ligt, missen eveneens op de bodemkaart. Met een gering aantal steekproefboringen 

zijn de essen in hun geheel als enkeerdgrond (zEZ21) gekarteerd. Het 

bodemclassificatiesysteem maakte het mogelijk hiermee te volstaan zonder te hoeven 

aangeven welk bodemmateriaal zich onder het esdek bevindt. Bij dekken van minder 

dan 50 cm dikte moet dat wel, maar die zijn samen met de rest van de oude 

bouwlanden als enkeerdgrond gekarteerd.84 Enkeerdgronden zijn de grote eenheden in 

een donkerbruine kleur op de bodemkaart. Beekeerdgronden (pZg21/pZg23) komen voor 

in de beekdalen van de Aa en de Leijgraaf. De beekeerdgronden bevatten roestvlekken 

tot in de bovengrond. De aanwezigheid van roestvlekken duidt op een slechte 

ontwateringstoestand. Slechts een klein terrein bestaat uit moerige gronden (vWz, 

paars op de kaart), dit is de uitblazingslaagte bij de Leijgraaf. Podzolgronden 

(veldpodzolgronden, laarpodzolgronden) zijn het meest voorkomende bodemtype, roze 

op de kaart. Podzolgronden zijn ontstaan door een bodemvormend proces waarbij door 

wegzijgend water, stoffen uit- en inspoelen. Op geringe diepte komen de stoffen zoals 

organische stof en ijzer- en aluminiumverbindingen weer tot afzetting. 

De bodemkaart uit 1963 die ten behoeve van de ruilverkaveling is vervaardigd geeft een 

gedetailleerder beeld.85 Zo blijkt het grote gebied van de zwarte enkeerdgronden minder 

aaneengesloten dan de Bodemkaart van Nederland laat zien.  

Tijdens de opname voor dit bodemonderzoek, gedaan in 1962, zijn ten zuiden van Erp 

grote brokken ijzeroer gevonden.86 IJzeroer is alleen bij zeer hoge temperaturen om te 

smelten tot ijzeren voorwerpen. Om een kilo bruikbaar ijzer te winnen, was ongeveer 

dertien kilo ijzeroer nodig. IJzeroer werd in het verleden ook wel gebruikt als 

bouwmateriaal. Daarnaast is in de negentiende eeuw en in de eerste helft van de 

twintigste eeuw ijzeroer gebruikt als wegverharding.87  

 

 

 

82 Stichting voor Bodemkartering. Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50 000; 45 Oost, 46 West-46 Oost, 
51 Oost. 
83 Doesburg et al, 2007, p 9, 10. 
84 Een plaggendek is een minimaal 50 cm dik pakket cultuurgrond dat is gevormd als gevolg van bemesting 
met een mengsel van mest en plaggenbemesting. Het plaggendek is uitsluitend het pakket opgebrachte 
grond, de ophogingslaag. 

Essen en plaggenbodems zijn juist in Noord-Brabant een veel voorkomend verschijnsel, maar het woord 
essen wordt niet in het Brabants gehanteerd, men spreekt hier van akkers. 
85 Stiboka, De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Veghel-Erp A.J. Krabbenborg, 1963. 
86 Krabbenborg, 1963. 
87 Roymans, 2005, p 63. 
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Figuur 2.8. Bodemkaart met kader, zie afbeelding 2.9. De lage beekdalen en overige vochtige terreindelen 

zijn groenblauw of gestreept, de enkeerdgronden bruin. De podzolgronden zijn de roze eenheden. 

 

Figuur 2.9. Vergelijking gangbare bodemkaart van Nederland (boven) en historische bodemkaart (onder). 
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Binnen het paars omkaderde deel zijn vier bodemkundige eenheden gekarteerd 

tegenover maar één op de gangbare bodemkaart. Bovendien lopen de vlakken op de 

huidige bodemkaart iets verder door of hebben een andere vorm.  

Geomorfologische 

eenheid 

Plaats in het 

landschap 

Code 

Bodemk. v 

Nederland 

Code 

historische 

bodemkaart 

Code 

geom. 

kaart 

Beekdalbodem Beekdal van de Aa, 

Leigraaf 

EZg23/pZg21/ 

pZg23  

(v)BK 

Gn4 

2R5 

Dalvormige 

laagte 

Aan breukrand het 

Hurkske 

pZg21 Gn3 2R2 

Verspoelde 

dekzandvlakte 

Westelijk deel 

studiegebied + 

strookje ten noorden 

van de Aa 

pZg21 

 

kpZg21 

Gn3 

 

Gn4 

2M9 

Dekzandvlakte Grenzend aan 

dekzandrug/welving 

of beekdal 

Hn21 (a)H2 en 

Hn3 

2M13 

Dekzandwelving  Tussen hoge 

dekzandrug en 

dekzandvlakte 

cHn21 

 

EZg21 

cH3, cHn3 

 

En3 en Gn3 

3L5 

Dekzandrug Grenzend aan 

beekdal, aan 

dekzandvlakte + losse 

kopjes 

zEZ21  E3  

 

4K14/ 

3K14 

Lage landduinen 

 

Strook evenwijdig 

aan Leigraaf (ten 

noordoosten van Erp) 

Hn21 (a) H2  4L8 

Stuifzand Rondom het Rauwven - St - 

Tabel 2.1. Overzicht coderingen bodemkaart van Nederland, historische bodemkaart, geomorfologische 

kaart en de plaats in het landschap. 
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Figuur 2.10. Gedeelte van de historische bodemkaart Ruilverkavelingsgebied Veghel-Erp. Bron: 

Krabbenborg, 1963. 
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2.3 Historisch cultuurlandschap van Erp in hoofdlijnen 

Inleiding 

Het studiegebied herbergt vele bijzondere cultuurhistorisch waardevolle 

eigenschappen. In deze scriptie ligt de focus op juist die eigenschappen en plekken die 

van belang zijn voor het onderzoek naar de gemeynt. Het doel van deze paragraaf over 

het cultuurhistorisch cultuurlandschap van Erp is de uitkomsten van het onderzoek in 

hoofdlijnen goed te kunnen plaatsen. 

In de nabije omgeving van Erp zijn voorbeelden van dorpsverplaatsingen bekend. In 

Beek en Donk bleef na de dorpsverplaatsing de alleenstaande kerktoren in het midden 

van de akkers staan. Opgravingen aan de voet van de kerktoren brachten 

vroegmiddeleeuwse bewoning aan het licht.88 In Veghel is de kerk verplaatst van de 

vroegmiddeleeuwse bewoningskern naar een plaats dicht bij de Aa.89 Er zijn in Erp 

geen aanwijzingen voor een dorpsverplaatsing gevonden. Omdat er geen bewijzen zijn 

gaan we ervan uit dat dorpsverplaatsing niet voor de Erpse situatie van toepassing is. 

Opvallend is wel dat kerktoren en kerkgebouw los van elkaar staan. Dit valt op te 

maken uit een historische kaart uit 1590.90 Op de kadastrale minuutplankaart is dit 

nog steeds het geval.  

De hoofdlijnen van de nederzettingenstructuur richt zich op de kom van Erp, de dorpen 

Keldonk en Boerdonk, enkele gehuchten en bekende hoeven. Samen met de oude open 

akkers, bijzondere plekken, belangrijke wegen en voorden zullen zij op de 

landschapskaart in de slotparagraaf weergegeven worden. 

Nederzettingenstructuur 

Voordat Erp als nederzetting werd genoemd in de uitgiftebrief van 1300, werd Erp 

vermeld in de stichtingsoorkonde van de Abdij van Bern in 1134 als ‘Erthepe’. 91 Hoewel 

de etymologie onzeker is, schuilt in Erthepe zowel een oude waternaam in verband met 

het -epe/apa-element, dus ‘rivier’, ‘stroom’ als ook het -ert/aert, ‘bouwland’, zodat de 

naamsverklaring ligt in de combinatie van bouwland en waterloop.92 In de namen 

Boerdonk en Keldonk zit het element donk besloten. Donk staat voor een zandige 

opduiking in een moerassig terrein. Voor kel of keel kan aansluiting gezocht worden bij 

het Brabantse ‘kel’, ‘kelle’, wat een kleine kunstmatige waterloop (veelal om water naar 

een molenrad te voeren) betekent. Het is verwant met kil: geul tussen zandbanken. 

Naamkundigen zien geen verband met kaal en onbegroeid. Kele zou daarnaast verband 

kunnen houden met het Middelnederlandse ‘bobbel‘.93 Dan lijkt het erop dat de naam 

twee maal een verhoging in het landschap inhoudt. In de naam Boerdonk is boer aan 

 

88 De Bont, 1993, p. 82. 
89 Van Asseldonk, 2016, p. 105. 
90 Timmers, 2021. BHIC, Toeg. nr. 1790, inv. nr. 216. 
91 Meuwese, 1955, p. 32. 
92 Van Berkel & Samplonius, 2018. 
93 T. Spek, 22-1-2022. 



44 

 

 

 

donk toegevoegd. Er wordt wel gedacht dat dit is om een onderscheid te maken met 

Donk en Keldonk. Een andere mogelijkheid is ‘Borendonk’, waarbij het eerste deel dan 

borne (bron) zou zijn.94 

Gerlach van den Bossche en zijn zoon Willem waren in de veertiende eeuw voorname 

heren met talrijke bezittingen. We weten dat in 1304 hertog Jan II vrijstelling van 

belastingen en karendiensten gaf aan de hoevenaars van Gerlachs hoeven, waaronder 

in Erp.95 Het is bekend dat in 1344 zes Erpse hoeven naar de Rijke Klaren in Den Bosch 

overgingen.96 De zes hoeven en het allodiaal goed Hoofse hoeve zijn de zeven plaatsen 

die aan de basis staan van nederzettingenstructuur in de veertiende eeuw. Een achtste 

locatie is de leenhoeve Langvelt waarvan het huis net in Erp ligt maar verder vooral 

Veghels is. Het goed Langvelt (later werd de naam Lankveld) was leengoed van de 

hertog van Brabant, in 1312 in leen gehouden door Lonis van Erp.97 Het huis dat bij dit 

goed hoorde was de Hamse hoeve. Huis, hof en enkele Erpse perceeltjes werden 

gescheiden van het grote ontginningsblok door de grens tussen de gemeyt van Erp en 

de gemeynt van Veghel.98 De tak van de familie van Erp die dit leengoed van de hertog 

van Brabant in leen hield bezat in 1394 ook hoeve De Hof aan de Wasaa. Dit is bekend 

omdat in 1394 zeven verschillende erfpachten geleverd moesten worden op de Wasaa.99  

Drie toponiemen in het studiegebied Hackenem, Buckum en Erlicum lijken zeer oud te 

zijn.100 

Hackenem lijkt een hoeve of zelfs gehucht te zijn geweest, met een huis (hoeve), akkers, 

beemd, voorde en een familie van aanzien die zich ernaar noemde. Het lag als een 

schiereilandje in het brede dal van de Aa.101 

Erlicum is een vrij noordelijke *-iacum-naam bij een Keltische of pre-Romaans eerste 

element *arelo-, wat goed bij het behoud van de mediale ik-syllabe en de um-speling in 

het merendeel van de attestaties zou passen. Het betrof eveneens een soort 

schiereilandje in het brede dal van de Aa, nabij Hackenem.102 

Buckum lag ten noorden van Hoeve Ten Kelre. De naamverklaring verdient nog nader 

onderzoek.  

 

 

 

94 Van Berkel & Samplonius, 2018. 
95 Camps, 1979, p. 787-789. 
96 https://houseofhorne.com/willem-van-horne-van-de-bossche en Verkooren, A.. Inventaire des chartes et 
cartulaires des duches de Brabant et de Limbourg. I, Brussel, 1911 – 1912. 
97 ARA Brussel, Leenhof van Brabant 1 (Latijnsboek) f 79v. 
98 Van Asseldonk, 2016, p. 119. 
99 Bossche Protocollen 1175 f 115v. 
100 Peter Alexander Kerkhof, september 2021. 
101 Peter Alexander Kerkhof, september 2021. 
102 Peter Alexander Kerkhof, september 2021. 
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Naam hoeve Jaar 1e 

verm. 

OAT / adres / aanduiding 

locatie 

Aanvullende tekst / 

opmerkingen 

Hoofse hoeve 

(Hoefse hoeve) 

1335 Boterweg 33 

Hoek bij Erp 

kasteel Willem vd Bossche 

‘t Hof 1335 Nabij Wasaa 5-7 Erp  

Hoeve 

Ooievaarsnest 

1304 Schild bij Erp  

Hooghuis aan 

de Dijk (=Ter 

Ynde?) 

1365 Achterdijk/ Voordijk/Rijdijck 

Erlicum bij Erp 

vermelding duifhuis, 

1470: mansione die poort 

Lankveldse 

hoeve/Hamse 

hoeve 

1312 L265- L269 

Aan grens met Veghel 

huize Lankvelt is er in 

1866 gebouwd 

Lampelaar  Onbekend, in de Laren (?)  

Ten Kelre 1392 I 2/I 480 Buckum ouden hof te Kelder, 

versterkt woonhuis/hoeve 

Ponsendaal 1382 Bij Roost/Bulten Keldonk versterkt woonhuis /hoeve 

Hackenem  Bij Hackerom Erp/Keldonk  

Ten Bleckers 1369 Keldonk In 1369 was het eigendom 

van Geerling, zoon van 

Jan Elyas en Beel van 

Gemert. In 1399 woonde 

Goossen, zoon van 

Geerling Cnode op de 

hoeve.103 

 

Hoeve van de 

Zusters van 

Orthen 

14e/15e 

eeuw 

K209 Morgenstraat Keldonk  

Hoeve van de 

Zusters van 

Orthen 

14e/15e 

eeuw 

K198 Sweenslag 

Keldonk 

 

Bakhuishof 14e 

eeuw? 

Bij Hoek 13 in Hoek versterkt woonhuis/hoeve 

van de Fam. Horkens. 

Hier stond in 1561, of al 

eerder een oliemolen. 

Helmondse 

hoeve 

1424 Boerdonk verplaatst naar Helmond 

Tabel 2.2. Hoeven uit de veertiende en vijftiende eeuw. 

 

103 Timmers, 2021, p. 2. 
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Figuur 2.11. Overzicht liggingen van de hoeven. Groene kader: ontginningsblok Keldonk. 1 = Lankveldse 

hoeve / Hamse hoeve, 2 = Hooghuis aan de Dijk, 3 = Bolst, 4 = Hoeve Ooievaarsnest, 5 = Hoeve ’t Hof, 6= 

Hoofse Hoeve, 7 = Bakhuishof, 8 = Ten Kelre, 9 = Ponsendael, 10 = Hoeve Macherman, 11 en 12 = 

Kloosterhoeve zusters v Orthen. 

 

In een oorkonde uit 1379, waarin hertogin Johanna toestond gezworenen aan te stellen 

in verband met het beheer van de gemeynt, stelde zij zes Erpse lieden aan.104 Zowel 

Willem Lucaszoen van Erpe als Lucas van Possendael behoorden tot de invloedrijke 

familie Van Erpe, waarvan de laatstgenoemde de eigenaar van hoeve Ponsendaal 

geweest zal zijn.105 Jacob van Dieperbeke zal gewoond hebben op een hoeve aan de 

Dieperbeek. Soms nam een iemand de naam aan van de hoeve waar hij eigenaar van 

werd. Wellen Rover bezat in 1383 goed op Hackenem, dat overging op zijn zoon Aart. 

Aart ging zich later Aart van Hackenem noemen.106 

 

 

 

 

104 BHIC Toeg.nr. 7687, inv.nr. 22. Brussel, 20 november 1379. Opgenomen in deze scriptie als bijlage 2. 
105 Meuwese, 1955, p. 21. 
106 Timmers, 2021, p. 2. 



47 

 

 

 

De dorpskom van Erp 

De kom van Erp bestond volgens de kadastrale minuutplankaart uit een paar straten, 

waaronder de Kerkstraat. Vergelijk eens de minuutplankaart (figuur 2.12) met de 

historische foto aan het begin van hoofdstuk 1. Op de minuutplankaart zien we de kerk 

en het raadhuis. Het raadhuis was ten tijde van het inmeten van het kadaster nog 

maar twintig jaar oud, het stamt uit 1791.107  

 
Figuur 2.12. Uitsnede minuutplan kadastrale gemeente Erp, sectie M, met kerk en losstaande toren 

(blauw).   

De kom van Erp was volgens de kadastrale situatie uit ca. 1811 zeer klein. Tegenover 

het nieuwe raadhuis stond het kerkgebouw en los daarvan de kerktoren. De functie van 

de klokkentoren als banklok kon niet gemist worden. Door het luiden van de klokken, 

 

107 Meuwese, 1955, p. 79. 
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die in Erp zeer oud zijn, kon gewaarschuwd worden voor brand en dergelijke.108 Maar 

een meer dwingend karakter ging uit van de klokslag waarmee weerbare mannen 

werden opgeroepen. De tiendklok moest door de hele parochie gehoord kunnen worden 

ten teken dat de tienden opgehaald werden. Nagenoeg overal in de Meierij stonden de 

klokkentorens op of nabij de kerk. Ze vervulden waarschijnlijk beide functies. Op veel 

plaatsen werden torens later aangebouwd.109 

Het is dus niet erg bijzonder dat Erp een losstaande toren had. Later, in paragraaf 4.3, 

pagina 94, zal blijken dat rond het jaar 1700 de toren herstelwerkzaamheden behoefde. 

Er werden kosten gemaakt om de toren te herstellen, omdat die op instorten staat. Bij 

het vergelijken van de pentekening op de omslag, die is gemaakt in 1674, en 

onderstaande tekening van De Haen zien we een verbetering van de toren.  

 

 
Figuur 2.13. De kerk van Erp in 1732, getekend door A. De Haen. Bewaarplaats van de tekening is de 

Brabant Collectie Universiteit Tilburg, Collectie Atlas-Schoenmaker. 

Wanneer de molen is gebouwd is onbekend. De watermolen in Erp was in ieder geval 

vóór 1400 in gebruik. Het was één van de vijftien molens die op de Aa hebben 

gestaan.110 De aanleg van een bypass en een sluis moest voorkomen dat de molen 

onderspoeld raakte, omdat de hoeveelheid te verwerken water hiermee te regelen viel 

(figuur 2.14).111   

 

108 De klokken Maria (anno 1381) en Katrina (anno 1412) behoren tot de oudste klokken van de Meierij, 
schriftelijke mededeling Leenders. 
109 Van Asseldonk, 2003a, p. 110. 
110 De Kildonkse watermolen is de enige molen van die vijftien die nog bestaat. 
111 Halder, 2010, p 44, 119. 
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Figuur 2.14 De watermolen van Erp in 1880. Bron: BHIC Toeg.nr. 17, inv nr 5849. 

  

Een beemd bij de molen is één van de vroegst verkochte percelen. Het komt als 

molenbeemd van 100 roeden in het cijnsregister van 1418 voor. Dit komt in hoofdstuk 4 

verder aan de orde. 

Keldonk 

In Keldonk vertoont het verkavelingspatroon op de kadastrale minuutplankaart uit 

1832 opvallend veel gelijkenis met het patroon van Meterik bij Horst, waar sprake is 

van een boshoeve-ontginning. Een boshoeve-ontginning wordt in het Duits ‘Waldhufe’ 

genoemd. De begripsomschrijving is de volgende: ‘Een Waldhufe is een bosontginning in 

lange stroken dat meestal groepsgewijs plaatsvond. Essentieel voor dit type is de 

aanwezigheid van de boerderijen aan de kop van de percelen’.112 

Waldhufen kennen meestal een onregelmatiger strokenverkaveling dan in de 

oorspronkelijk natte gebieden.113 Vaak zijn de perceelslijnen wat gebogen. In Keldonk is 

de opstrekkende verkaveling goed herkenbaar. De opstrekkende verkaveling gaat 

richting de Aa. Aan de kop van elk perceel staat een boerderij. Naar het oosten toe lijkt 

een secundaire uitbreiding te hebben plaatsgevonden. Het driehoekige pleintje is 

daarmee centraal in de nederzetting komen te liggen. Aan de westzijde van Keldonk 

zien we een ontginningscomplex met het vormkenmerk van de gebogen perceelslijnen. 

Daar is de verkaveling west-oost gericht (figuur 2.16).  

 

112 De Bont, 1993, p. 87. 
113 De Bont, 1993, p. 121. 
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Figuur 2.15. Meterik bij Horst, boshoeve-ontginning.114 

Figuur 2.16. Reconstructie van de middeleeuwse boshoeve-ontginning van Keldonk, ingetekend op het 

kadastraal minuutplan 1832 met de hoogtekaart eronder. De blauwe pijlen geven de ontginningsrichting 

aan. 

 

114 Renes, 1999, p. 232. 
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De boerderijen zijn met elkaar verbonden door een pad, waarna ten zuiden daarvan een 

nieuwe weg is toegevoegd. Het pad heette lange tijd Asstraat, wat een verbastering is 

van Astart, zoals in 1422 al vermeld staat in het Register van de Heilige Geest.115  

Van de ontginningscomplexen die De Bont als eventuele Waldhufe aanwijst, heeft hij 

alleen van de Waldhufe te Udenhout een koppeling kunnen leggen met historisch 

bronnenmateriaal.116 Hoewel aanvullend historisch onderzoek hier nog nodig is, kan 

aan de hand van de landschappelijke ligging en de vormkenmerken gesteld worden dat 

de Keldonkse ontginningen planmatig en in een samenwerkingsverband hebben 

plaatsgevonden. 

Boerdonk  

Boerdonk was in 1312 hertogelijk leengoed van Jan van Lieshout.117 Vanaf 1342 werd 

melding gemaakt van een hofstad met schuur in Boerdonk: ‘hofstat daer die scure op 

steet ende de wyer in leek’.118 Dat in Boerdonk een hoeve met de naam Helmondse 

hoeve heeft gestaan, blijkt uit bron Bijlage 6 wanneer ‘een bunder ackerlants genaamt 

de Helmontse hoeve gelegen op Boerdonk in de Helmontse hoeve’ werd uitgegeven. Het 

vroegere bestaan van de Helmondse hoeve heeft de veldnaam nagelaten, maar is 

waarschijnlijk in 1612 fysiek verplaatst uit het gebied. De hoeve komt terug in een 

beschrijving door A.C.M. Kappelhof van de hoeven van het Bossche Geefhuis. 

Kappelhof denkt dat in de zeventiende eeuw de maten van de gebinten 

gestandaardiseerd waren. Hij schrijft: ‘In 1612 en volgende jaren ging men over tot de 

herbouw van de hoeve op Bijsterveld onder Helmond die meer dan twintig jaar tevoren 

door oorlogsgeweld verwoest was. Het ‘bauhuys’ bestaande uit vijf gebinten werd 

gehaald uit het gehucht Boerdonk onder Erp en omdat het even groot was als het oude, 

kon het zo op de nog bestaande stenen fundering worden geplaatst’.119 Het verdient 

aanbeveling om te onderzoeken of het hier inderdaad om de verplaatste hoeve gaat. Dit 

is van belang om te achterhalen in hoeverre de hoeve aan de basis van de ontwikkeling 

en verdere ontginning van Boerdonk heeft gestaan.  

De Corneliuskapel in Boerdonk is opgericht in of na 1483. De kapel had een strooien 

dak en werd in de volksmond de strooien kapel genoemd.   

De grens van de gemeynt van Erp viel samen met de tiendgrens (figuur 2.17). Een 

tiengrens is een grenslijn van de te heffen tienden. Ten noorden van de lijn moesten de 

inwoners tienden betalen aan de kerk van Erp ten zuiden ervan aan de priorij van 

Hooidonk. Men wist hoe de grens liep, want alle bebouwingen bevonden zich tot en met 

de negentiende-eeuwse kadastrale situatie ten noorden van de tiendlimiet. De grenslijn 

deed een grafheuvel aan. Op de grafheuvel stond een galg.  

 

115 Meuwese, 1955, p 136. 
116 De Bont, 1993, p. 88. 
117 ARA Brussel, Leenhof van Brabant 1 (Latijnsboek) 1f51r, 1f 82v. 
118 Oud Gemeentelijk Archief Erp 1077-11. 
119 Kappelhof, 1984. 
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Op de historische kaart uit de periode 1600-1650 lijken er twee galgen te zijn afgebeeld 

(figuur 2.18). De tweede galg ligt bij Zondveld, wellicht dat de naam Zondveld hiermee 

verband houdt. 

 

Figuur 2.17. Boerdonk met de tiendgrens (paarse lijn) die uitkomt op de ‘Kervenheester’ aan de Boerdonkse 

Aa (in de cirkel). De paarse stip is de strooien kapel.

 

Figuur 2.18. Boerdonk in de periode 1600-1650. De tiendlimiet (rode lijn) komt op deze kaart sterk naar 

voren. De strooien kapel is nog aanwezig. Noord is onder.120 

 

120 BHIC Toeg.nr. 343, inv.nr. 1752. 
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Gehuchten en akkercomplexen 

Kraanmeer  

Het gehucht Kraanmeer (kraan staat voor kraanvogel) in het uiterste noorden van het 

studiegebied, kent een patroon met zeer regelmatige en smalle percelen. Dergelijke 

strokenverkavelingen in beemdenzones zijn niet zeldzaam. Hoe oud ze zijn, is niet met 

zekerheid te zeggen. In de dissertatie over de ontginnings- en nederzettinsgeschiedenis 

van het MSD-gebied heeft Leenders meerdere voorbeelden onderzocht. Aan de hand 

van een geschil dateerde Leenders de ontginning van het Rietgoor als zijnde in 1287 al 

in volle gang. Hij denkt dat de strokenverkaveling een oplossing was voor zowel de 

ontwatering, de toegankelijkheid als de afpaling van percelen van normale oppervlakte 

in een breed beemdengebied.121 Vergelijkbaar met Rietgoor zou de verkaveling in het 

goor van het Kraanmeer in de late dertiende eeuw hebben plaatsgevonden. Een 

karrenspoor en een gemeenteweg gaan naar de voorde over de Leigraaf (Wilsfoort) in 

het uiterste noorden van Kraanmeer. 

Looieind-Hees-Rijkerbeek 

De gehuchten Looieind en Rijkerbeek zijn gehuchten bij het akkercomplex Hees. Bij 

Looieind werd vaak als extra omschrijving Visgraaf en Hoolstraat vermeld. Achter het 

Looieind, richting Kraanmeer had het gebied de naam Pals, waarschijnlijk naar 

aanleiding van het bestaan van de Palsehoeve medio 1390. We vermoeden een 

persoonsnaam als naamsverklaring voor de Palsehoeve. De persoon Peter Pels die in 

1405 een erfpacht kocht van Geerling Cnode, zou de naamgever kunnen zijn geweest.122 

Dit moet verder onderzocht worden. Rijkerbeek is een gehucht aan het einde van de 

akkerweg, ‘de steegdt op Hees‘.123 Akkerland op Hees komt in akten voor vanaf 1360.124 

Het toponiem Hees betekent over het algemeen laagstammig hout, struikgewas of jonge 

bomen. Het element ‘hees’ komt in Brabant al vroeg voor. Het oorkondenboek meldt o.a. 

Hezia (784), een gehucht onder Eersel, Hese (1203), Hesebenne (1225), Heseuuic (1233). 

Hees kan ook de benaming zijn voor een open plek in een bos waar de Keltische god 

Hesus of Esus werd vereerd. Op de Hees onder Erp stond een heilige eik. In 1761 werd 

daar ter plaatse het ‘land aan de H. Eik op Heesch’ vermeld.125  

De Veluwe, Hoek en Heuvelberg 

De Veluwe is een gehucht, ingeklemd tussen de Aa en de Leigraaf. Met een voorde was 

het verbonden met het gehucht Hoek. Belangrijk voor het gehucht Hoek was de 

aanwezigheid van het allodiaal goed Hoofse hoeve. Ten oosten daarvan bestond lange 

tijd een extra mogelijkheid de Aa over te steken. Waar Hoek overgaat in Heuvelberg is 

niet duidelijk. Ten zuiden van Hoek en Heuvelberg ligt het Hurkske bij de Hurkseloop.  

 

121 Leenders, 1996, p 441. 
122 Timmers, 2021, R1184 f 190 dd 2-4-1405. 
123 Het gehucht heeft een tijd de naam Stinkhoek gedragen. 
124 Topniemendatabase, collectie Barten. 
125 Beijers & Van Bussel, 1996, p. 115. 
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Grondgebruik 

Op de akkers en akkercomplexen liggen vele percelen. De bezitters woonden meestal 

niet ver weg. Het geheel kon omgrensd zijn door een randwal en een dichte 

singelbeplanting. Soms was er geen wal, maar er zal wel begroeiing zijn geweest om 

grazers buiten te houden. Pas tegen het einde van de negentiende eeuw werd 

prikkeldraad uitgevonden en tot die tijd zal men gebruik hebben gemaakt van stekelige 

struiken. Het complex werd afgesloten met een hek. In een blok akkers kon een dries 

hebben gelegen. Een dries was een door boeren ingezaaid grasland. De graslanden 

werden na enige jaren gescheurd en dienden dan weer als bouwland.126 In Erp waren 

sommige driesen een (voormalig) ven gaan. 

Op de zandgronden was bemesting noodzakelijk voor de agrarische bedrijfsvoering. 

Mest kwam van de runderen, schapen, kippen en duiven. Over de precieze organisatie 

van het laatmiddeleeuwse landbouwsysteem is nog veel onbekend. Er is een grote 

variatie in de wijze waarop dierlijke mest werd aangemaakt. De mest kon worden 

vermengd met strooisel, heideplaggen en zand tot plaggenmest.127  

Beemden en akkers werden na de oogst gemeenschappelijk gebruikt voor 

stoppelbegrazing. Collectief gebruikte akkerwegen liepen soms dwars over de 

percelen.128   

De beemden, de heide en de broekgronden zijn natuurlijke weidegronden. Deze lagen 

wat verder van de boerderij af. Vee werd er geweid onder hoede. Na het oogsten van 

hooi werden beemden ingezet als natuurweide, indien de waterhuishouding dat toeliet. 

Sommige beemden zijn vrijwel onverkaveld, andere zijn juist zeer strak verkaveld in 

smalle percelen, loodrecht op de waterloop, zoals het Goor bij Kraanmeer. Waar het 

kon, waren de kavelgrenzen van de beemden beplant. In de lagere delen zullen 

waterhoudende sloten ter ontwatering en als veekering hebben gefunctioneerd.129 

Voor het overgrote deel bestond de gemeynt uit heide en broekgronden. Naast de 

beweiding was de gemeynt een bron van turf, zand en leem. Vennen en waterlopen 

werden gebruikt om te vissen en vlas te roten. Men ving er vogels en ander wild. De 

bijenkorven stonden op de heide. Er werd hout gehaald, vlaggen gestoken en 

gesprokkeld.130 Heidemaaisel (plaggen) werd in de stal gebruikt. Berkentwijgen waren 

de bestanddelen van bezems.131 

De verschillende bedrijfsonderdelen waren met elkaar verbonden door wegen en paden 

die onverhard waren. De wegen waren in de wintermaanden onbegaanbaar. Water bleef 

 

126 Crijns, 1987, p 22. 
127 Renes, 1999, p. 176. 
128 Van Zalinge-Spooren, 2018, p. 127,128. 
129 Renes, 1999, p. 180. 
130 Renes, 1999, p. 182. 
131 Burny, 1999, p. 22. 
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staan in de karrensporen en grote delen van de weg veranderden in modderpoelen.132 

Uit het onderzoek van Van Zalinge-Spooren blijkt een onderscheid te hebben bestaan 

tussen de gemeyntstraat en de gemeyntweg. De gemeyntstraat is de grote doorgaande 

weg. De straten in de bebouwde kom heetten gemeyntstraat. Gemeyntwegen zijn de 

paden die over de gemeynt liepen.133 In Erp hanteerde men dezelfde benamingen.  

Men ging niet zomaar kriskras met de kar of met vee over de heide. De karren- en 

wagenvoerders zochten de beste weg over de heide en dat kon tot brede banen leiden. 

Vee werd over veedriften naar de heide gedreven. De toegang naar de heide werd  ‘het 

hek van’ of het heigat genoemd. Hekken en draaibomen moesten na het passeren weer 

goed dichtgemaakt worden. Dit werd geregeld in keuren en breuken. Daarin stond ook 

aangegeven op welke manier de weg weer op de vastgestelde breedte gebracht moest 

worden. De aarde moest aan de buitenkant van de sloot, dus aan de kant van het veld 

en niet aan de kant van de straat, worden afgestoken. Dit moest voorkomen dat aarde 

uit sloten werd gebruikt op het eigen perceel. De straten zouden daardoor smaller 

worden.134   

Voorden zijn doorwaadbare plaatsen, waar men te voet, te paard of met een wagen een 

beek of rivier kon oversteken. De ondergrond was stevig. Sommige bodems waren 

verbeterd met grote stenen, die als stapstenen in de bedding werden gelegd. Ter plaatse 

van de voorde was het beekdal relatief smal, het water niet te diep en de oevers niet te 

steil. In het midden van een bocht was de rivierbodem van ongelijkmatige diepte en 

werd daarom gemeden als oversteekplaats. Daar was ook meer risico van oeverafslag. 

Bij een voorde kwamen wegen samen en aan de overzijde van de rivier waaierden de 

wegen weer uit. De wegen naar de voorde werden wel eens verstevigd met takken en 

(gras)zoden. Als bij een te steile oever het hoogteverschil werd overwonnen door de 

toegangsweg schuin in en uit het beekdal te leggen, dan leidde dat tot een slingerende 

weg.135 De Aa kon men passeren over de Coxsebrug, de voorde richting de Veluwe, de 

voorde ten oosten van de Hoofse hoeve en de brug bij Erp. Er is waarschijnlijk een 

voorde in de Aa geweest tussen Hackenem en Erlicum.  

Daar waar de weg een waterloopje kruiste, werd gebruik gemaakt van een schoor, waar 

tegenwoordig een duiker voor gebruikt wordt. Het was een houten constructie, waarbij 

graszoden (vlaggen) werden toegepast. Op de voorgrond van de tekening van Valentijn 

Klotz op de omslag staat een schoor afgebeeld. 

  

 

132 Renes, 1999, p. 205. 
133 Van Zalinge-Spooren, 2018, p 164. 
134 Van Zalinge-Spooren, 2018, p 162, 163. Zie bijlage 3. 
135 Roymans, 2005, p. 36-42. 
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2.4 Conclusie: het landschap van Erp in hoofdlijnen 

De samenhang tussen de fysische ondergrond en de menselijke ingrepen zijn 

herkenbaar aan de ligging van landschappelijke eenheden. De oude open akkers liggen 

op de dekzandruggen en deels ook op de dekzandwelvingen. Uit de hoevenkaart 

concluderen we dat zij zich op de rand van de oude open akkers bevinden (bruine 

eenheden E3 op de historische bodemkaart). Erp was rijk aan beemden. Zij lagen 

voornamelijk aan de Aa en aan de Leigraaf. De voor de landbouw ongeschikte gronden 

zijn de zeer droge zandgronden, waar het verstuiven ervan tot overlast heeft geleid. De 

‘bergen’ aan de Aa bij de Erpse brug zullen gevoelig voor verstuiving zijn geweest. Één 

van de twee is met hakhout beplant.  

Aan het plateau het Hurkske lag een lager en moerassig gebied midden in een 

uitgestrekt heidelandschap met verder voornamelijk een droog karakter. De westelijke 

vlakten van ten dele verspoelde dekzanden, zowel ten noorden als ten zuiden van de 

Aa, waren laag en nat. Hier lagen heidegebieden met een drassig en wat venig 

karakter. Er waren moerassen en vennen, door de mens ‘uitgemoerd’.136 Dit zijn de 

broekgronden. De begroeiing bestond uit wilgen en eventueel essen, hoge grassoorten 

en riet, gagel en andere moerasplanten. De wilgen en essen in deze gebieden zullen een 

bron van hout geweest zijn.   

De hoeven, de voorden, de kom van Erp met de kerk, de watermolen en de routes 

tussen de dorpen waren enkele van de belangrijkste elementen van het middeleeuwse 

landschap in Erp. De hoeven vormden een kralensnoer om het hart van Erp. 

Als samenvatting en ter ondersteuning voor het verdere onderzoek is de 

landschapskaart vervaardigd (figuur 2.19). De landschapskaart is tegelijk een 

gemeyntkaart. De grens van de gemeynt van Erp is aangegeven met een zwarte lijn. 

Het gebied binnen die lijn is de gemeynt van Erp, waarvan niet alles tot de gemene 

gronden gerekend kan worden. Zo horen allodiale goederen niet tot de gemeynt. In de 

rode cirkel ligt het allodiale goed Hoofse hoeve. De Hoofse hoeve, de rode stippen en de 

oude open akkers zijn de delen die niet horen bij de Erpse gemeynt omdat zij niet-

gemeen zijn. Alle andere gronden, inclusief de bergen in de Laren, de wegen, de voorden 

en de watermolen horen wel tot de Erpse gemeynt. De functie van de kaart is vooral 

illustratief en dient als hulpmiddel om de uitkomsten van het onderzoek in 

landschappelijk perspectief te kunnen plaatsen. Op de kaart zullen de middeleeuwse 

particuliere bezittingen waarschijnlijk niet helemaal correct zijn weergegeven, 

bovendien is de kaart niet compleet. Toch geeft het een indruk van de beginsituatie. 

 

 

136 Moeren is het turfwinnen door het te steken of op een andere manier turf te verzamelen, waarna het 
werd gedroogd en tot brandstof kon dienen. Burny, 1999, p. 29. 
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Figuur 2.19. Landschapskaart, vervaardigd door auteur. 

 

 

 

 

  



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto van het Rauwven, genomen in ca. 1970. 
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Hoofdstuk 3   

De gemeynt van Erp tussen 1300 en 1832 

 

3.1 Inleiding 

Dat de hertog van Brabant de gemeynt uitgaf aan de ingezetenen van Erp is het 

centrale thema in dit hoofdstuk. Erp was één van de vroegste gemeynten in de regio. 

Toen Erp de overeenkomst met de hertog sloot werden de grenzen vastgelegd. Het 

onderzoek gaat van start met het ontleden van de uitgiftebrief van 13 september 1300. 

Waarom wilden de ingezetenen van Erp deze overeenkomst sluiten met de hertog en 

hield hij daarbij rekening met hun wensen? Door uit te zoeken hoe het in zijn werk ging 

krijgen we een idee van de achtergronden van de uitgifte van de gemeynt van Erp. De 

ingezetenen hadden met de aankoop van de oorkonde in ieder geval hun 

begrazingsgebied en leverancier van boerderijbenodigdheden veiliggesteld. Daarna 

moest het collectieve gebruik georganiseerd worden. Op het moment dat de dorpelingen 

de uitgiftebrief kochten, was dit nog niet goed geregeld. Tachtig jaar na de uitgifte werd 

ten behoeve van de organisatie van het gebruik een grote stap gezet. Toen werd ook 

afgesproken op welke manier delen uit de gemeynt verkocht zouden worden.  

 

3.2 Uitgifte van de gemeynt van Erp in 1300 

De oudste bekende uitgifte in de Meierij is die van Oss op 6 december 1286. Daarna 

werd vaker door de hertog van Brabant in de Meierij van ’s-Hertogenbosch een gemeynt 

uitgegeven. Dergelijke uitgiften zouden gedurende de rest van de dertiende eeuw en de 

veertiende eeuw blijven doorgaan, met een uitgiftepiek tussen 1300 en 1330. De piek 

bevond zich in een tijd waarin de hertog grote financiële problemen had.137 De uitgifte 

van de gemeynt van Erp valt binnen het piekjaar 1300. Ook andere heren dan de hertog 

van Brabant gaven in sommige dorpen gemeynten uit. Zo verkoopt de heer van Herpen 

in 1313 een gemeynt aan de dorpsgemeenschap van Boekel en Volkel.138 Er zijn 

daarnaast mengvormen bekend, waarbij de hertog samen met een plaatselijke heer 

optrad.  

De stand van onderzoek (paragraaf 1.2) laat zien dat het uitgeven van gemeynten zowel 

het belang van de hertog van Brabant diende als het belang van de dorpsgemeenschap. 

De uitgifte van de gemeynt verschafte de gemeenschap meer zekerheid dat zij over de 

gemene gronden konden beschikken.139 Over het algemeen wordt aangenomen dat het 

 

137 Vera, 2014, p. 190, 191. 
138 Leenders, 2021, p 13, 22. 
De geburen van Boekel verkregen in 1462 het voorpootrecht van weer een andere heer, namelijk de heer 
van Ravenstein. 
139 Leenders, 2021. 
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initiatief voor het verkrijgen van de uitgiftebrief bij de dorpelingen lag en dat zij daarbij 

hun eigen wensen naar voren hebben kunnen brengen.140 Uitgangspunt is dat de 

gebruikers van de gemeynt door het verkrijgen van de uitgifte niet zozeer beschermd 

werden tegen uitgiften van de hertog aan kloosters en welgestelden, maar voornamelijk 

tegen hun buren. De hertog beschermde met behulp van zijn schout de gerechtigden 

tegen overtreders uit naburige gemeenschappen.141  

De meeste uitgiftebrieven volgen in grote lijnen hetzelfde patroon. De hertog of zijn 

rentmeester verklaart toegestaan te hebben of verkocht te hebben een gemeynt gelegen 

tussen grenspunten, die vervolgens worden opgesomd, voor een eenmalige koopsom en 

een jaarlijkse cijns. Na een eventuele reeks van bijzondere bepalingen wordt afgesloten 

met een opdracht voor bijvoorbeeld de schout en de garantiebepaling dat de uitgever 

zich aan de voorwaarden zal houden.142 De Erpse uitgiftebrief komt overeen met deze 

opzet.143 De brief is gericht aan de lieden van Erp, maar in het slot van de brief wordt 

overgegaan naar ‘de lieden van de parochie van Erp’. De koopsom is een voorlijf van 100 

mark, dit is een bedrag ineens als een aanbetaling, en een jaarlijkse erfcijns van 6 pond 

leuvens. In overleg tussen vertegenwoordigers van de Erpse ingezetenen en de 

vertegenwoordiger van de hertog zijn de primaire voorwaarden bepaald. Secundaire 

voorwaarden, zoals de afhandeling van de boetes, waren in elke uitgiftebrief identiek en 

komen waarschijnlijk van de hertog.144 Hertog Jan II zegt in de brief ‘te hebben gegunt 

ende gegeven’ de gemeynt, waarna de grenspunten volgen. 

Uit de betaling van voorlijven en de jaarlijkse cijnzen blijkt dat het om kopen gaat. De 

inwoners hebben voor het te betalen bedrag het eeuwige gebruik van de gemeynt 

gekocht en een bepaalde mate van zeggenschap. Voor ingezetenen was het van belang 

dat de hertog niet meer zou beschikken over de gronden. De hertog van Brabant heeft 

het recht op de cijnsinkomsten. Het recht op hout, jacht en vis heeft hij eerst nog 

behouden.145 Jacht, hout en vis hoorde bij het foreestrecht en hoorde dus toe aan de 

hertog. Zonder toestemming van de hertog mocht niets uit de gemeynt worden 

vervreemd.146 Toch is er geen sprake van eigendomsoverdracht, want er moest jaarlijks 

voor betaald worden. De jaarlijks te betalen cijns diende om de herinnering aan de 

rechten van de hertog levendig te houden, zodat de bezitsconstructie meer het karakter 

heeft van een eeuwigdurende pacht. De hertog kon de pacht niet opzeggen en de 

gebruikers konden de gronden niet uitgeven zonder expliciete toestemming van de 

hertog. 

 

 

140 Vera, 2014. 
141 Van Asseldonk, 2003b, p. 166, 167. 
142 Vera, 2014, p. 193, 194. 
143 De brief is opgenomen in bijlage 1. 
144 Vera, 2014, p. 275. 
145 Visrechten verkreeg Erp in 1446 voor 4 oude groten tournoysen, BHIC Toeg.nr. 7687, bijlage 1.  
146 Vera, 2014, p. 80, 203, 204. 
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Hertog heeft het recht behouden Ingezetenen hebben verworven 

 

• Cijnsinkomsten 

 

• Eeuwig gebruik van de 

gemeynt 

• Toestemming tot 

vervreemding 

• Bepalen aan wie percelen 

worden uitgegeven 

• Recht op hout, vis en jacht • Opbrengst van verkochte 

percelen 

 

De inwoners van een plaats werden ingezetenen, geburen, nageburen of naburen 

genoemd. In uitgiftebrieven en octrooien staat ook wel eens kortweg ‘die van’.147 Voor de 

lieden van Erp zijn al deze benamingen van toepassing. De gemeynt werd in het geval 

van Erp aan alle ingezetenen binnen de grenzen van de uitgiftebrief overgedragen. Er 

zijn situaties bekend, waarbij de woonplaats van de verwervende gemeenschap en de 

geografische ligging van de gemeynt verschillend was. Dit deed zich voor in Eerde. Een 

aantal boeren in Eerde woonden binnen de geografisch aangeduide grenzen van de 

gemeynt van Veghel, maar waren daar toch niet gerechtigd omdat zij behoorden tot de 

parochie van Sint-Oedenrode. In de oorkonde stond als verwervende partij de 

parochianen van Veghel genoemd zodat zij geen gebruik mochten maken van de 

Veghelse gemeynt. Deze boeren waren wel gerechtigd in de gemeynt van Sint-

Oedenrode.148 Een ander voorbeeld is de gemeenschap van Ginderdoor. De inwoners 

van het gehucht Ginderdoor behoorden rechterlijk tot Beek en Donk, maar waren 

gerechtigd in de gemeynt van Lieshout.149 Het is voorgekomen dat een gemeenschap 

zich inkocht in een gemeynt. Zo was de gemeynt van Bakel op 3 maart 1326 uitgegeven 

aan inwoners van Aarle, Beek, Rixtel en Bakel. Drie maanden na de uitgifte van de 

Bakelse gemeynt kochten inwoners van Helmond zich in (1 juni 1326). Een deel van de 

gerechtigden van de Bakelse gemeynt woonden dus daarbuiten, namelijk in Aarle, 

Beek, Rixtel en Helmond.150 Maar meestal woonden de door de hertog begunstigde 

gerechtigden zich binnen de grenzen van hun gemeynt, zoals in Erp. 

Voor het overgrote deel was de gemeynt een gebied met heide en broekgronden. Deze 

min of meer ongecultiveerde gronden waren het waard om daar jaarlijks de afgesproken 

cijns voor te betalen. Dit laat zien dat de gronden van de gemeynt van groot belang 

waren binnen het landbouwsysteem. Ze waren onmisbaar als gemeenschappelijke 

weidegronden.151 Om te mogen meedoen aan het collectieve gebruik moest elke 

participant meebetalen aan de kosten van de uitgifte. Ingezetenen die niet 

 

147 Van Asseldonk, 2003b, p. 46. 
148 Van Asseldonk, 2003a, p206. 
149 Van Asseldonk, 2003b, p 200. 
150 Van Asseldonk, 2003b, p. 173. 
151 De wijze waarop de gronden van de gemeynt werden ingezet binnen het boerenbedrijf komt aan de orde 
in paragraaf 3.6. 
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meebetaalden, konden worden buitengesloten. Een lid van de gemeenschap dat niet in 

staat was mee te betalen, maar wel op een andere wijze een bijdrage leverde, kon op die 

manier wel worden toegelaten. De bijdrage kon bijvoorbeeld bestaan uit het leveren van 

manschappen bij de verdediging van het land.152 De opbrengst van de producten uit de 

gemeynt, bijvoorbeeld vis werd gedeeld met juist dié leden van de gemeenschap die 

daar recht op hadden.153 Het beoordelen wie wel en wie niet mochten worden toegelaten 

tot de groep gerechtigden lag bij de schepenen en de geburen die daar in meerderheid 

mee eens moesten zijn. Jaarlijks werden door de geburen zes gezworenen gekozen. De 

gezworenen werden als beheersfunctionarissen beëdigd door de hertog. De term 

‘gezworene’ betekende beëdigde.154 

 

3.3 Grenzen van de gemeynt van Erp 

Het afbakenen van de gemeynt van Erp gebeurde temidden van onbegrensde gemene 

gronden van andere gemeenschappen, tenminste nog niet op papier bevestigd. 

Ruim twee maanden na de gemeynt van Erp werd de gemeynt De Broekkant 

uitgegeven en tien jaar later de gemeynt van Veghel en Leins Ven. De Broekkant is een 

gemeynt met uitsluitend broekgronden, horende bij Aarle, Rixtel en Beek. 

gemeynt Jaartal Uitgegeven door / bijzonderheden 

Erp 1300 (13-9) hertog 

Gemeynt De Broekkant 1300 (4-12) hertog  

Veghel en Leins Ven 1310 hertog 

Gebied Jekschot 1311 (12-1) hertog 

Lieshout 1311 (2-8) hertog 

Grauwe gemeynt St Oedenrode 1311 (2-8) hertog 

Boekel en Volkel 1313 Heer van Herpen 

Gemert 1325 Commanderij Gemert van de Duitse Orde 

Uden 1339 Heer van Valkenburg. Bevestiging in 1385.  

Tabel 3.1 Uitgiften van de omringende gemeynten.155 

 

 

 

 

 

 

152 Van Zalinge-Spooren, 2018, p. 416. 
153 Van Zalinge-Spooren, 2018, p. 120. 
154 Van Asseldonk, 2003a, p. 86. 
155 Leenders, 2021, Van Zalinge-Spooren,2018, p 237, Van Asseldonk, 2003b, p168, DONB.nl. 
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Figuur 3.1. Gemeynten rondom de gemeynt van Erp, horende bij tabel 3.1. 

De grenzen van de gemeynt van Erp in de uitgiftebrief  

Het eerstgenoemde grensmarkeringspunt is Kervenheestere. Het is een punt dat 

uitsteekt vanaf de oever tot in de Kleine Aa in Boerdonk, tevens het einde van de 

tiendlimiet. Op de genoemde plaats konden de Boerdonkenaren de Kleine Aa 

oversteken naar de beemden in Leek. Vanaf de Kervenheester strekt de gemeente zich 

uit tot het einde van de Lange Dijk (‘longi aggeris’) naar Erp toe. Dit is een deel van de 

huidige Boerdonksedijk en Middenweg naar Beek en Donk.  

Hiervandaan gaat de grens nog verder over een lange lengte tot aan de tuin bij Sontfelt 

(Zondveld). Ongeveer halverwege is een markant heuveltje gepasseerd dat later vaak 

als herkenningspunt werd weergegeven. Het heuveltje is een grafheuvel uit de 

bronstijd of ijzertijd. Vanaf 1566 tot 1639 heeft op de grafheuvel een galg gestaan.156 

Omdat er ‘tuijn van Sontfelt’ staat mogen we aannemen dat het akkergebied omheind 

was. In de zuidelijke hoek bevond zich het ‘Heigat’. Het hek of het heigat markeerde de 

toegang tussen Zondveld en Leins ven, in 1300 afsluitbaar met een hek.157  

De lijn vanaf Zondveld gaat door tot aan Sweenslake. De waterloop Sweenslake kwam 

uit in de Aa. De naam swene, in het Middelnederlands is dat zwijn, zou kunnen duiden 

op het weiden van zwijnen in deze laagte en langs de waterloop. De grens volgt bij 

 

156 www.oudzijtaart.nl, geraadpleegd 16-12-2021. Op de kaart van Boerdonk uit 1625 staat naast de galg 
ook een rad, BHIC Toeg.nr. 1790, inv.nr. 408. 
157 www.oudzijtaart.nl. 
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Keeldonc (Keldonk) de Aa en vanaf de Aa verder noordwaarts naar Moervelt en 

Slopvoort. Beide grenspunten komen nog uitvoerig aan bod in deze paragraaf.  

De noordelijke punt van de gemeynt heet Weltevort. Aangenomen wordt dat het deel 

‘wel’ in de naam staat voor put of bron. Later is de naam overgegaan op Wilsfoort, zodat 

we komen tot ‘de voorde bij de put of de bron’. Een weg tussen Boekel en Erp ging over 

de Leigraaf. De Leigraaf werd door middel van een scoere, score of schoor onder de weg 

door geleid.158 De Leijgraaf oftewel Heerijt of Steetrut, was de scheidingslijn tussen Erp 

en Boekel-Volkel door het beemdengebied het Goor. Van de naam Steetrut ofwel 

Steetrijt is de betekenis van ‘steet’ lage moerassige grond. De primaire betekenis van 

rijt is kleine waterloop, maar zou ook een dalvormig begin van een beek of komvormige 

laagte kunnen betekenen. In veel gevallen komt rijt voor als benaming van landerijen 

waarbij de naam van het water is overgedragen op het aangrenzende land.159 Daar 

waar de Leijgraaf zich afsplitst van de Aa heet het gebied Rodenrijt. ‘Roden’ kan slaan 

op een familienaam, aansluitend op de Roden Hoeve in Boekel. Het kan een verwijzing 

zijn naar vlasroten of naar de kleur rood. 

In de Aa stond bij Cox een visgeweer met de naam Gemertergeweer. Een visgeweer is 

een stellage in het water van de Aa, waar een viskorf of een fuik tussen hing.160 

 

158 Beijers & Van Bussel, 1996, p. 244. 
159 Beijers & Van Bussel, 1996, p. 266, 233. 
160 M. Strijbosch, december 2021. 
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Figuur 3.2. Grensmarkeringspunten op de kaart van de Meierij van Verhees uit 1794.  

In het Brabants Historisch Informatie Centrum in ’s-Hertogenbosch wordt een kaart 

uit het jaar 1624 bewaard, die is vervaardigd naar aanleiding van een proces tussen de 

Commandeur van de Duitse Orde te Gemert en Jan Gijben uit Boerdonk over het 

plaatsen van visgeweren in de Aa. Dit is een kaart met voor ons interessante informatie 

en is daarom helemaal getranscribeerd.  

De kaart toont de Gemertergeweer, de Kervenheester en de Rodenrut. In 1624 stonden 

in het water van de Aa drie hertogspalen. Waarschijnlijk waren de palen er 

driehonderd jaar eerder nog niet, want de palen komen niet voor in de tekst van de 

uitgiftebrief, en de Gemertergeweer wel. 
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Figuur 3.3. De gemeynt van Erp, 1624. 1=Erp, 2=Erpse Boerdonk, 3=gemeynt uitgegeven in 1300, 

4=Kervenheester, 5=uitgegeven restgemeynt en visrechten, 6=bovenste gemertergeweer, 7=Cox, 

8=benedenste gemertergeweer, 9=drie hertogspalen, 10=Rodenrijt, 11=Boekel. Bron: BHIC 343-1757.  

 

Jan Gijben mocht van het Erps dorpsbestuur een visgeweer slaan op basis van de in 

1446 verkregen visrechten. De visgeweren stroomafwaarts waren daardoor minder 

effectief, wat geleid heeft tot dit proces. Opvallend is dat het blijkbaar voor het proces 

van belang was de rechten van de ingezeten nogmaals op te sommen. Onder ‘Erpse 

gemeynte’ staat (bij punt 3) namelijk geschreven dat: ‘deze gemeynten sijn den 

ingesetenen van Erp vercocht ende ten chijns vuijtgegeven bij wijlen hertog Jan in den 

jaere 1300’’. De hertogspalen (9) zijn weergegeven door middel van drie kleine 

cirkeltjes. Het noordelijkst punt is Rodenrijt (10). 

Bij 5 staat dat in 1446 de visrechten verworven waren en dat in 1464 een stukje 

restgemeynt was uitgegeven. ‘Dese gemeijnten en hebben d’ingesetenen van Erp nijet 

vercregen met henne andere gemeijnten dan hen eerst vergundt bij wijlen hertoge 

Philips in den jaere 1464 ende alsoo lange nae date van dat sij henne visserije 
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vercregen hebben gebeurt (?) in den jaere 1446 ende dese gemeijnte is vuijtschietende 

op de riviere van de Aa loopende aldair crom oft booghsge wijse’.  

Dit deel van de gemeynt heeft men in 1300 waarschijnlijk over het hoofd gezien. Het 

uitgeven van een restgemeynt was niet bijzonder. In Tilburg en Goirle werden 

restgemeynten uitgegeven in 1464 door de hertog en de heer van Hilvarenbeek. In 

Schijndel gaf de hertog nog een flinke driehoek restgemeynt uit. In 1468 kwam dit voor 

in Nuenen en Gerwen en in Liempde.161 Vera denkt dat de restgemeyntes die in de 15 de 

eeuw werden uitgegeven representanten zijn van goederen zonder eigenaar.162 

Kervenheester staat op de proceskaart weergegeven als een gesnoeide boom (nummer 4 

op de kaart). De oversteekplaats bij Cox is te herkennen aan een persoon in een 

roeiboortje (nummer 7).163 De gemertergeweer blijken twee visgeweren te zijn. De 

bovenste gemertergeweer (6) was het Dircks van Gemertgeweer. De ‘benedenste’ (8) 

droeg de namen Gemertergeweer, Seris of Raephoecksgeweer. Er staat schuin 

bijgeschreven dat dit het geweer is dat op beide oorkonden werd genoemd: ‘dit is het 

benedenste gemerts gewere gementioneert in beijde carthen van de Erpse gemeijnte’. 

 
Figuur 3.4. Locaties uit de proceskaart 1624: 4=Kervenheester, 5=de in 1464 uitgegeven restgemeynt, 

6=Dicks van Gemertgeweer, 7=Cox, 8=Gemertergeweer, 9=hertogspalen, 10=Rodenrijt. 

 

161 Leenders, 2021, p. 12, 13, 14. 
162 Vera, 2014, p. 182. 
163 Zie ook: jantimmerscultuurhistorie.nl, website bezocht 21-2-2022. 
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Dit deel van de grenzen van de gemeynt stond buiten kijf. We hebben deze proceskaart 

te danken aan de twist over het vissen in de Aa. Over de andere delen van de grenzen 

van de gemeynt hebben zich conflicten afgespeeld, die decennialang tot honderden jaren 

speelden. Er zijn drie gebieden met grensconflicten: 

• tussen Erp en Boekel, gebied Rodenrijt-Zwartven; 

• tussen Erp en Veghel, gebied Moervelt-Slopvoort, dit is het kijfveld; 

• tussen Erp, Lieshout en Beek, het gebied Lange Dijk te Boerdonk. 

Grensconflicten Erp-Boekel 

Het ven op de grens Erp-Boekel heette het Swarte Ven. Uit een uitvoerig beschreven 

incident uit 1717 is gebleken dat midden in dit ven een grenspaal heeft gestaan. Toen 

schreven Boekelse regenten dat ‘niemant van de Boekelse mogt het vlas int Swarte Ven 

leggen over den paal naar d’erpse zijde’.164 Opvallend is dat de scheidingspaal ín het 

water stond. Dit komt op de Meierijkaart van Verhees wel meer voor. Gebruikers van 

de verschillende gemeynten konden dan van hetzelfde ven gebruik maken, ieder vanaf 

de eigen zijde. Maar het vlasroten maakte het water onbruikbaar als drinkwater. Op 29 

juli 1717 zijn de Erpse schepenen en een delegatie uit het Land van Ravenstein 

samengekomen. Tijdens de bijeenkomst zou de Boekelse uitgiftebrief uit 1313 zijn 

voorgelezen. Een paar maanden laten constateerden zij dat tussen beide koopbrieven 

geen verschillen bestaan. Ondanks het met elkaar vergelijken van de destijds al 

vierhonderd jaar oude documenten bleef de zaak voortduren.165 In een brief van 14 april 

1785 werd vermeld dat in 1764 en 1765 meldingen waren gedaan van grensconflicten, 

maar dat het probleem onopgelost was gebleven.166 Uit het bovenstaande valt op te 

maken dat de Leijgraaf niet goed te volgen was en dat de ligging van de Rodenrijt niet 

meer duidelijk was. In plaats daarvan was het midden van het Zwartven grenspunt 

geworden. De onduidelijke grenssituatie tussen Erp en Boekel was een slepende 

kwestie tot 1808.167  

Grensconflicten Erp-Veghel 

Aan de grens van het noordwestelijke deel van de gemeynt van Erp ligt het leengoed 

Lankveld dat waarschijnlijk uit 1314 dateert. Bij het leengoed liep een landweer die bij 

Veghel hoorde, op de grens Veghel-Erp. De landweer werd vermoedelijk aangelegd naar 

aanleiding van oorlogsdreigingen. Van Asseldonk gaat uit van een aanlegperiode tussen 

1372 en 1384.168 De Sloppersen berg, prominent op de kaart van Verhees aanwezig, lag 

ten noorden van de landweer. Hier ligt het betwiste gebied met de toepasselijke naam 

kijfveld. Van het kijfveld is een fraaie kaart uit 1445 bewaard gebleven. In de 

 

164 Meuwese, 1955, p 29. 
165 Verhoeven, 2012, p. 46. 
166 BHIC LT 42 f1, 30-4-1785. 
167 Het grensconflict werd in 1808 opgelost door vanuit het ven lijnen te trekken naar de kerktoren van 
Erp, naar de kerktoren van Boekel en naar de kerktoren van Uden, om vanuit dit punt de lijn naar 
Rodenrijt te bepalen. Dit werd met een kaart bevestigd. De kaart is opgenomen in bijlage 4. 
168 www.oudzijtaart.nl. 
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vonnisboeken van de Raad van Brabant staat dat op 26-4-1445 opdracht wordt gegeven 

om een figuur te maken in verband met de kwestie tussen de dorpen Erp en Veghel: ' 

‘dat men sal visiteren die plaetse vanden kijfvelde off daer aff maken enen figuer mit 

goeder declaratien ende die brengen biden Raide’.169 Het origineel van de kaart en de 

bijbehorende processtukken kan in een later stadium verder uitgezocht worden. Dat de 

conflictsituatie rond 1379 speelde kunnen we afleiden uit het charter van hertogin 

Johanna omdat Veghel en Erp beide, op dezelfde dag, hetzelfde privilege ontvingen. De 

aanhef van het Veghelse charter is daar helder in: “Johanna (..) doen cond alle luyden, 

dat want alsoo ons getoont is in onsen dorpe van Vechel, geleegen in den Pedel, veele 

stoote zijn geweest rurende van der gemeynte aldaer”.170 In het eerste stuk van de 

Erpse oorkonde uit 1379 staat letterlijk dat Hertogin Johanna het handvest aan haar 

goede lieden van Erp verstrekte om de twisten over de gemeente aldaar bij te leggen.171 

 

169 Raad van Brabant te Brussel, fiche 2, inv.nr. 525 periode 1445 – 1447 fol 57. 
170 Www.oudzijtaart.nl 
171 Enklaar, 1941, p. 95. 
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Figuur 3.5. Proceskaart uit ca. 1445. Sommige teksten staan ondersteboven. 
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Het kijfveld is ongeveer vier hectare groot: ‘dit velt is breet inden voegen drie bom? 

ende xliiii (44) roeden’. Uit de proceskaart leiden we af dat het Moervelt ten noorden 

van het Lankveld gelegen heeft, overeenkomstig de Meierijkaart van Verhees. 

De gemeynt van Erp is groese of heide of groese én heide. Hoe zag het Moerveld eruit? 

Er zijn twee versies. De Erpse kant van het verhaal over het Moerveld is ‘aen die 

kanten alom water, ende is den gront hart sandich ende in midden is lies ende is den 

gront ald(aer) weeck’. Het Moerveld zoals die van Veghel zeggen is: is groot omtrent 

drue buender, meest water ende in midden wat lies ende is aen die kanten harder dan 

in midden’. Het Moerveld was, en daar wijst ‘moer’ ook op, een gebiedje waar de boeren 

turf haalden. Vanaf de randen zullen zij het uitgemoerd hebben en in het midden 

resteerde een venig stuk met lies. De Veghelse variant van de Slopvoort was een voorde 

die in de winter een waterloop vormde en zomers droog lag. De Erpse versie was: 

‘Slopvoert also die van erpe seggen ende is eene hoechde droege met eenre slippen dair 

heyde inne steet’.172 

Is Slopvoort nu een hoogte in de heide of een laagte of waterloop die ’s winters droog 

staat? De naamkundige betekenis van ‘slop’ is tot op heden niet eenduidig 

verklaarbaar. Het kan verband houden met ‘slippe’ en dat is een kleine gracht. 

Glibberig is een verklaring die zou duiden op een modderige of leemhoudende 

ondergrond.173 Het Middelnederlandse slop dat ‘nauwe doorgang’ betekent lijkt de 

meest logische verklaring.174 

Omdat het Moerveld en de Slopvoort zich aan de Veghelse kant van de grens bevinden 

zal Erp het kijfveld uiteindelijk aan Veghel hebben afgegeven. 

Vanaf Reenput zijn kuilen of greppeltjes gegraven om de grenslijn te markeren.175 De 

lieden uit Lieshout kwamen volgens ‘die van Veghel’ noordelijker uit op de Langen Dijk 

omdat de kuilenlijn niet recht was. Het ging om een verschil van 25 voet (ca. 7 meter) 

op de Langen Dijk. Boven het cirkeltje met de Erpse grenspaal staat geschreven 

‘dit is den put dien die van Vechel houden van hoe(ren) pael, stat op deynde aenden 

langen dyck ende die boompt recht op die middele vanden reput, scheldende vander 

plaetsen die op tselve eynde drie boomer tusschen den grave comende van Krueheester 

ende die graefkens comende van Reput in breyden xxv voete’.  

De kuilen of greppels liepen door naar ‘Krueheester’ (Kervenheester). Het kerven kan 

slaan op het inkerven in de bast van boom of struik, maar het is wellicht 

waarschijnlijker dat de betekenis teruggaat naar de kerven (greppels) in het gebied als 

markering van bezit van de diverse rechthebbenden. Uit de proceskaart (figuur 3.5) 

blijkt dat de rechte lijn vanaf Kervenheester naar de Langen Dijk de grens tussen de 

 

172 Transcriptie M. van Asseldonk, december 2021. 
173Beijers en Van Bussel, 1996, p 250. 
174 T. Spek, 21-1-2022. 
175Nog in de zeventiende eeuw gebruikte men de term ‘reenput’ voor grensput. In 1652 stak Jan Ariens van 
Boerdonk ‘de rijs op de reenput gestelt’ in brand tot verificatie dat de gemeynten van Veghel en Schijndel 
daar aan elkaar grensden. Van Asseldonk, 2003b, p. 44. 
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gemeynten van Erp en Lieshout is, overeenkomstig de tiendgrens. In ieder geval 

kwamen aan de Lange Dijk alle twisten samen. 

De Raad van State gaf in 1791 opdracht om in de Meierij van ’s-Hertogenbosch met 

oplossingsvoorstellen te komen. De voorstellen ter oplossing van deze langslepende 

grensconflicten werden in 1794 door Raad van State goedgekeurd. De grenzen tussen 

Erp en Beek en Donk, Erp en Veghel en Erp en Lieshout zijn daarmee definitief 

vastgesteld en bekrachtigd.176 

• Erp en Lieshout: De Lieshoutse kampen hoorden bij Lieshout, maar werden door 

de Boerdonkenaren gebruikt ‘en aldaer de vruchten schuerende’. In 1794 gingen 

22 percelen van Lieshout naar Erp.  

• Erp en Beek en Donk: Negenentwintig percelen verhuisden van Boerdonk naar 

Beek en Donk. 

• Erp en Veghel: Drie percelen werden van Erp naar Veghel overgebracht.177 

 

3.4 Ligging van de Erpse gemeynt  

De ligging van de gemeynt ten opzichte van de omringende gemeynten en de 

begrenzingen zijn in de voorgaande paragrafen besproken. Nu kijken we naar de ligging 

van de Erpse gemeynt vanuit de gemeynt. De Erpse gemeynt is het hele gebied tussen 

de grenslijnen die getrokken kunnen worden vanaf de punten uit de in 1300 opgestelde 

oorkonde. Van dat gebied dienen de allodiale goederen en de cijnsgoederen in 

mindering gebracht te worden zijnde de niet-gemene gronden. Wat overblijft is de 

Erpse gemeynt. De landschapskaart op pagina 57 geeft een beeld van de gemeynt als 

middeleeuwse momentopname. In de loop van eeuwen werd de gemeynt immers 

kleiner. 

Het eerste kleiner worden zien we op de proceskaart uit 1445 aan het gestreepte gebied 

ten zuiden aan de Aa in de vorm van een halve ellips (rondom het woord Keldonk in 

rood op figuur 3.5). Op de grens Erp-Veghel springt het Lankveld in het oog en 

daaronder, aan de Aa, nog een cijnsgoed. De tekenaars van de proceskaart van 1445 

hebben de Erpse gemeynt verder aangegeven als grote onverdeelde vlakken. Er staat 

bij of het groese is, of het heide is, of groese én heide. Met groese werd een grondsoort 

aangeduid, het waren de gronden van de broeken, drassige gronden met moervelden.178 

Een dergelijk type gemeynt werd wel groene gemeynt genoemd, later gebuikte men in 

de regio vooral de term broek. Daar waar heide geschreven staat betrof het de droge 

heide. De andere benaming daarvoor was grauwe gemeynt naar de grijspaarse kleur 

van de heide. Het lager gelegen noordwestelijke deel van de Erpse gemeynt, dat uit één 

en al groese bestond, liep in 1445 door tot aan de Aa.  

 

176 Van Asseldonk, 2003a, p. 214. 
177 Van Asseldonk, 2003b, p. 604. 
178 Mondelinge mededeling M. Strijbosch, december 2021. 
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De gemeyntweg van Erp naar Uden via Wilsfoort ging dwars door de gemeynt en heette 

de Hoolstraat. Waarschijnlijk lag in de Hoolstraat een schoor waar de Visgraaf onder de 

weg doorging. Deze gedachte wordt ondersteund door het feit dat Hool volgens het 

Middelnederlands kan duiden op houten of stenen boogbrug over een sloot of andere 

waterloop. Sommige naamkundigen geven de voorkeur aan een verwijzing naar het 

steken van turf of klot waardoor er uitgeholde moerbodems ontstonden. Dit kan van 

toepassing zijn westelijk van de Hoolstraat.179 De Hoolstraat zal een straat geweest zijn 

in of nabij een laaggelegen, uitgehold gebied bij een waterloop. Ten oosten van de 

Hoolstraat veranderde de gemeynt van karakter en ging over in grauwe gemeynt. 

De zuidelijke gemeynt lag ten zuiden van de akkers van Keldonk, Dieperskant, de 

Laren, Heuvelberg en Hoek. Hier was de gemeynt zeer breed. De afstand van 

Gemertergeweer en Cox naar het Lijnt is hemelsbreed zeven kilometer. Een route liep 

van Boerdonk naar Erp in het verlengde van de ‘Lange Dijk richting Erp’, conform de 

uitgiftebrief. Andere mogelijke manieren waarop men dit grote heidegebied doorkruist 

zal hebben zijn vanaf de galgenberg richting Keldonk en Erp en vanaf Cox naar Erp 

langs het Hurkske. 

  

3.5 Recht om te verkopen uit de gemeynt 

In de uitgiftebrief stond niets over verkoop van delen uit de gemeynt. Er stond niet in 

dat het mocht en ook niet dat het verboden was. Een verband tussen de uitgiften van 

gemeynten en het ontstaan van de invoering van de grondcijnzen op nieuwe uitgiften is 

niet aangetoond. Op zeker moment is de bevoegdheid om over de verkoop van percelen 

te mogen beslissen naar de dorpsgemeenschap gedecentraliseerd.180 Voor Erp kunnen 

we met zekerheid zeggen dat dit moment de datum 20 november 1379 was. Het beheer 

van de gemeynt, inclusief de bevoegdheid te mogen verkopen uit de gemeynt werd met 

dit charter van hertogin Johanna uit 1379 geregeld.181 Schepenen en gezworenen van 

Erp (en Veghel die op dezelfde dag een dergelijke oorkonde kreeg) mochten sinds die 

dag altijd en zonder nadrukkelijke noodzaak delen uit de gemeynt verkopen. Ten 

opzichte van andere dorpen in de omgeving bevonden Veghel en Erp zich in een 

uitzonderingspositie.182 

Hoewel het charter een uitzondering is op de regel dat alleen met een goede reden delen 

verkocht mochten worden, bleef de toestemming van de hertog nog wel noodzakelijk.183 

De kopers hoefden geen cijns te betalen als de aankoop kleiner was dan 1/8ste van een 

bunder.184 Nadat het charter was afgegeven zijn de eerste percelen op basis van deze 

 

179 Beijers & Van Bussel, 1996, p. 132. 
180 Van Asseldonk, 1994, p. 77. 
181 BHIC Toeg. nr. 7687, inv.nr. 40. Zie ook bijlage 3: Keuren en breuken. Zie bijlage 2. 
182De uitzonderingspositie van Veghel en Erp heeft in de 17e en 18e eeuw enkele malen tot botsingen geleid 
met overijverige rentmeesters die de uitzondering niet kenden. Vera, 2014, p 162. 
183 Vera, 2014, p 162. 
184 Dit komt overeen met 1 lopens, oftewel 1.655 m2 
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goedkeuring verkocht. Voor uitgegeven gronden werd de term ‘vuytfang’ of uytvang 

gebruikt. Het toponiem uitvang wordt verklaard als zijnde ‘uitgiften genomen uit de 

gemeynt’.185 Nadat een uitvang had plaatsgevonden, werden vaak de termen Nieuw 

Veld of Nieuw Erf gebruikt om een perceel te omschrijven. De omschrijvingen Nieuw 

Veld of Nieuw Erf konden een eigen leven gaan leiden als naam, waardoor zij zich niet 

meer onderscheiden van nieuw uitgegeven percelen. 

Het daarop volgende octrooi stamt uit 1446. In dat jaar mocht Erp 28 bunder gemeynt 

verkopen met als reden dat stuifzanden beteugeld moesten worden, omdat de 

stuifzanden ‘huer dorpe ende gemeinte aen alle syden verderft ‘.186 Son mocht een jaar 

eerder 25 bunder vekopen met vermelding van dezelfde reden.187 Toen kreeg Son ook de 

pootkaart, omdat die vergunning nodig was voor het aanleggen van de beplantingen en 

omheiningen. Erp had de toestemming om te planten in 1379 door het charter van 

hertogin Johanna al verkregen.  

In de periode 1462-1468 legde Filips van Bourgondië beslag op alle gemene gronden in 

de Meierij om er letterlijk extra munt uit te slaan. De geburen mochten de gronden pas 

weer gebruiken na het tonen van hun verkrijgbrieven. De dorpen die geen uitgiftebrief 

konden vertonen moesten een nieuwe aanschaffen tegen een ongunstiger tarief. De 

gebruikers van de gemeynten Sint-Oedenrode, Schijndel en Aarle-Rixtel kregen een 

aanslag voor achterstallige betalingen in verband met de devaluering van de 

muntsoorten waarmee men jarenlang had betaald.188 

Uit het promotieonderzoek van Vera kwamen in de zestiende eeuw perioden naar voren 

waarin dorpen in de Meierij eigenmachtig tot het uitgeven van gronden besloten, of de 

toegestane hoeveelheden overschreden. Het kwam voor dat uitgiften niet werden 

aangemeld en dat men geen afpaling liet doen. Cijns bleef onbetaald. Erp is één van de 

dorpen, samen met ca. veertig andere dorpen. Vera vond daarnaast twee vroege 

voorbeelden van illegale aangravingen in Erp. In 1386 werd Wautger Bertensoen door 

de schout bekeurd omdat “hy die ghemeynt aengroef”. Een dorpsgenoot die hetzelfde 

deed moest dat jaar eveneens boeten.189 

Het dorpsbestuur van Erp stuurde in 1649 een brief aan de Raad van State met het 

verzoek om in geval van nood delen uit de Erpse gemeynt te mogen verkopen. Een 

dergelijk verzoek is omdat dit al was toegestaan. Bij de ontvangen bevestiging werd 

tegelijkertijd de aanwezigheid van een pootkaart in Erp vermeld.190 Vanaf dat jaar ging 

Erp een opgaaf van reden geven wanneer zij delen uit de gemeynt wilden verkopen. De 

baten van de verkoop uit de gemeynt gingen naar de dorpskas. 

 

185 Beijers & Van Bussel, 1996, p 273. 
186 ARAB RK 2413, 1446, f43. 
187 Vera, 2014, p 51. 
188 Van Asseldonk, 1999, p. 19. 
189 Vera, 2014, p. 235. 
190 BHIC Toeg.nr. 178, inv. nr. 191, pag 345. 
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3.6 Voorpootrecht in Erp 

Vanaf het eind van de 14de eeuw begon de hertog aanvullende rechten te verstrekken. 

In Erp had men al aanvullende rechten als het recht om functionarissen te mogen 

aanstellen, het recht om uitgiften uit de gemeynt te mogen doen, het recht om te mogen 

planten en het visrecht. Als een iemand een perceel uit de gemeynt had gekocht, mocht 

hij niet automatisch het hout gebruiken dat er stond. Een bekend voorbeeld uit Erp 

speelt zich af eind vijftiende eeuw, wanneer Goyarde Gerit Goyaerts omstreeks 1489-

1490 een bekeuring ontvangt “van Janne van den Hoevel die welke heeft aengesproken 

Goyarde Gerit Goyarets om dat hy hout afgehouwen heeft staende op syn erven dwelc 

hy van den gemeynten van Erpe gecocht hadde dwelc is een onrechtverdigen aenvanck 

daer aen de voirs Goyardt gebruect heeft.”191 

Het voorpootrecht was een recht waarmee gemene gronden, dus buiten het erf, beplant 

mochten worden met bomen en struiken. De hertog verleende dat recht om te zorgen 

voor voldoende houtvoorraad en om zandverstuivingen tegen te gaan. Uiteraard was 

het een welkome aanvulling op zijn inkomsten. Voor de gekapte bomen die verwerkt 

werden tot een product moest een bedrag worden betaald aan de hertog. De plaats op de 

gemene gronden waar de bomen en struiken geplant mochten worden was vóór de 

erven. De oudste vermelding van het voorpootrecht, de pootkaart, is die van Haaren uit 

1396.192  

Hoewel het charter van hertogin Johanna uit 1379 al voorzag in het recht om te mogen 

planten kreeg Erp in 1649 de zogenaamde pootkaart.193 Toen het dorpsbestuur van Erp 

in 1649 de bevestiging kreeg van de Raad van State werd het volgende medegedeeld:  

“De Raad van State der Verenigde Nederlanden heeft bij rekest van de regeerders van Erp 

vernomen, dat hertog Jan bij akte van 1300 de gemeente in gebruik heeft gegeven voor een erf-

cijns van 6 Leuvense ponden en 100 mercken; alsmede het octrooi van hertogin Johanna van 

Brabant van 1379 om gezworenen te kiezen, keuren en breuken vast te stellen, gedeelten van de 

gemeente te mogen verkopen voor een grote cijns per bunder groter dan 1/8 bunder; eveneens 

het plant- en pootrecht van 16 voeten buiten ieders erf, waarvan de opbrengst voor de helft dient 

tot onderhoud van de brug over de Aa en andere openbare werken; dat zij onder toezicht en 

registratie van jonkheer Ghijsbert van Thienhoven, Raedt en Rentmeester Generael der 

Domeinen, onder voormelde voorwaarden uit de gemeente mogen verkopen na 3 zondagse 

veilingen ten hoogste voor alle man, reserverende de houtschatten, novaliatienden en regalia ten 

behoeve van de domeinen; dat de ingezetenen buiten hun huizen en erven 20 voeten mogen 

poten tegen betaling van een houtschat van 200 car. gulden eens; de eikels zullen door iedereen 

mogen worden geraapt, maar mogen niet worden afgeschud of geslagen op boete van een gouden 

Reaal; de straten moeten een behoorlijke breedte houden; krachtens voormelde pootkaart moet 

 

191 ARAB RK 13029 sf. 2-11-1489-St. Jansmis 1490. 
192 Vera, 2014, p. 132. 
193 Vera, 2014, p. 548. 
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ieder jaar op cijnsdag een gewincijns van 7 car. gulden en 10 stuivers worden betaald voor het 

eerst in 1649. Gegeven in 's-Gravenhage den vierthiensten juny 1649.”194 

De Erpse pootkaart was dus in 1379 vastgesteld op zestien voet en in 1649 op twintig 

voet.195 Twintig voet komt overeen met 5,75 meter. In 1751 werd de toegestane afstand 

veertig voet.196 Voor de pootkaart moest een voorlijf en een jaarlijkse cijns betaald 

worden. De bomen waren van degene die ze had geplant. Het hout dat de boom 

opleverde, was voor de planter,  op voorwaarde dat hij de houtschat betaalde, een soort 

heffing op de opbrengst van het hout, geldend voor iedere omgehakte en verwerkte 

boom. De houtschat omvatte in principe iedere zesde boom, wat neerkomt op 17 %. De 

grond waar de bomen op stonden, bleef onderdeel uitmaken van de gemeynt. Werd een 

stukje van de gemeynt verkocht, dan ontstonden nieuwe grenzen die mochten worden 

beplant omdat het pootrecht mee opschoof. De beplantingen zouden daarmee 

aanwijzingen voor het kleiner worden van de gemeynt kunnen geven.  

Hoe een perceel met pootrecht eruit zag, kon variëren van een smalle strook aan de weg 

tot kleine bosjes. Mocht hout uit het bosje nodig zijn of moest het plaats maken dan kon 

er van dat bosje alsnog een strook resteren. De uitwerking van het voorpootrecht is 

daarnaast afhankelijk van de plek waar dat pootrecht werd gebruikt. Het voorpootrecht 

gold voor de vastgestelde hoeveelheid voeten buiten ieders erf en was daarmee 

gekoppeld aan het privé-eigendom. De voeten werden afgetrapt vanaf boerenerven en 

grenzen van de gecultiveerde gronden. We nemen aan dat over het algemeen gepoot 

werd aan de zijde van de boerderij waar dit de minste hinder voor de agrarische 

bedrijfsvoering opleverde. Omdat achter de boerderij over het algemeen de eigen 

landbouwgrond lag, werd het toepassen van het voorpootrecht aan de voorzijde gezocht, 

dit was aan de zijde van de weg. Een enkele keer was het mogelijk een andere plek ten 

opzichte van huizen en erven te kiezen. Was akkerrandbeplanting al aanwezig, dan 

hoefde men niet aan te planten. 

De weg maakte onderdeel uit van de gemeynt, de planter hoefde daarom slechts 

rekening te houden met de eis dat er voldoende wegbreedte overbleef. De gekozen 

richting en breedte kon variëren, zolang het maximale aantal voeten niet werd 

overschreden. De één kon kiezen voor een bomenrij, de ander voor gemengde 

beplantingen. Er ontstonden talloze mogelijke beplantingsvormen. Het voorpootrecht is 

in delen van de Meierij nog van toepassing. Er zijn ook dorpen, waaronder Erp en 

Veghel, waar het voorpootrecht ten tijde van de ruilverkaveling in de jaren zestig van 

de vorige eeuw is afgekocht. Bij de stemming over het ruiverkavelingsplan in 1966 is 

het voorpootrecht in Erp verdwenen.197 

Het pootrecht werd in 1696 omgezet in een pootplicht toen de Raad van State der 

Verenigde Nederlanden een verordening uitgevaardigde geldend voor de gehele Meierij 

 

194 BHIC, Toeg. 7687, inv.nr. 25. 
195 Twintig voet komt overeen met 5,57 meter, 
196 RANB, Archief van de Leen- en Tolkamer, Toeg. 8, inv. nr. 158.A, fol. nr. 45 d.d. 1649 juni 14; Van Sasse 
vanYsselt, Het recht van voorpoting, 71 d.d. 1649 juni 14 en 1751 januari 1751. 
197 Scheepers & Strijbosch, 2020, p. 32. 
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van ’s-Hertogenbosch.198 De verordening voorzag in uitgebreide plantinstructies. Op 

door de regenten aangewezen gronden dienden zoveel eiken-, beuken- en berkenzaad 

gezaaid te worden als nodig werd geacht. Langs de wegen in de gemeynt en aan de 

particuliere voorhoofden van het boerenbedrijf moesten de eiken, berken of beuken 

worden geplant. Ieder huisgezin, behalve de armen en de werklieden zonder grond, 

moesten ter voorbereiding van een jaarlijkse afname van de jonge planten, zes gaten 

graven die uiterlijk in april klaar moesten zijn. Was er meer plaats, dan moest men 

meer gaten maken. Grote hoeven moesten drie keer zes kuilen klaar hebben liggen. 

Overige bepalingen waren:  

• De gaten moesten ongeveer 1 meter bij 1 meter groot zijn en 1 meter diep. Als 

onderlinge afstand werd 5,30 meter aangehouden.  

• De kosten voor het plantgoed bedroegen voor een beuk 5 stuivers, voor een eik 

drie stuivers en een berk 1 stuiver.  

• Smalle wegen dienden alleen aan de noordzijde beplant te worden, omdat 

schaduwwerking de wegen onbruikbaar konden maken. Grote doorgaande 

wegen moesten aan weerszijde met twee of drie rijen bomen beplant worden. 

Het regelement uit 1696 was een plicht. De dorpen waren verplicht kwekerijen aan te 

leggen waaruit de ingezetenen hun plantgoed konden betrekken.199 De plantplicht 

betrof de strook grond tussen het eigen erf en de gemeynt, het zogenaamde voorhoofd.200 

Met de beplanting die moest worden aangelegd, ging men in Erp niet zuinig om. Dat 

blijkt uit de klacht die de pachter van de houtschat en onderrentmeesterschap Lambert 

van Beugen in 1677 indiende bij de Leen en Tolkamer over de dorpen Esch, Helvoirt, 

Erp en Veghel. De klacht ging over het in toenemende mate vlaggen of gras afsteken 

onder de potingen of plantages door de ingezetenen van die dorpen. Zij verkochten het 

vlagsel. Het regest behandelde de schade die dit opleverde aan hele plantages. We 

kunnen eruit afleiden dat de voorpotingen niet al te dicht waren beplant en dat vlagsels 

gewilde producten waren.201  

In de periode van de pootplicht golden verder dezelfde rechten en plichten. De bomen 

waren van degene die ze had geplant en het hout dat de boom opleverde was eveneens 

voor de planter, op voorwaarde dat hij de houtschat betaalde wanneer de boom werd 

gekapt en verwerkt. De grond waarop de bomen stonden, bleef onderdeel uitmaken van 

de gemeynt. Hakhout op locaties die niet grensden aan particuliere gronden bleef 

gemeenschappelijk.202  

Het uitvoeren van de pootplicht resulteerde over het algemeen in boomrijen, bestaande 

uit berk, beuk of eik. De plantstroken zijn niet vindbaar op de minuutplans omdat zij 

smaller zijn dan zeven meter. Bij perceelsbeplantingen smaller dan zeven meter voegde 

 

198 Bibliotheek BHIC, Toeg.nr. 1142. 
199 Van Asseldonk, 2003b, p 200. 
200 Van Zalinge-Spooren, 2018, p. 171. 
201 BHIC, Toeg. nr. 8, inv. nr. 45. 
202 Van Zalinge-Spooren, 2018, p. 174. 
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de landmeter de helft toe aan de aanliggende percelen. Er zijn in de kadastrale OAT’s 

zeven gemeentelijke kwekerijen te vinden, samen 9 hectare groot. Het hakhout op één 

van de twee Larense Bergen (de andere zal onbeplant zijn gebleven, gezien de naam 

Kaalberg) vormde een restant van een gemeenschappelijk gebruikt hakhoutbos. Het 

zou kunnen gaan om een oude aanplant dat zandverstuivingen moest tegengaan. 

 

3.7 Gebruik van de gemeynt 

Een grote stap in de organisatie van het gebruik van de gemeynt werd gezet door het 

charter van hertogin Johanna van 20 november 1379. Hertogin Johanna gaf aan haar 

goeden lieden van Erp het charter waarmee die lieden bewoners van ongeweerde 

hofsteden mochten weren van haar gemeynt: “te keeren ende te weeren van hoirre 

gemeynten”. Personen die op de ongeweerde hofstad woonden mochten buitengesloten 

worden. De regel was aan de hoeve of het huis gebonden. Schepenen en geburen 

mochten beoordelen of de personen van de ongeweerde hofstad voldoende last wilden 

dragen (of weerschap wilden geven) om toegelaten te mogen worden. Dit moest worden 

goedgekeurd door de meerderheid van schepenen en geburen. De uitvoering van het 

beheer van de gemeynt lag bij de gezworenen en de door de gezworenen aangestelde 

schutter.203 

De organisatie van de gemeynt kwam sindsdien in handen van de gezworenen.204 De 

zes personen die Hertogin Johanna benoemd had moesten eed doen aan handen van de 

vertegenwoordiger van de hertog.205 Hun taak bestond uit het jaarlijks vaststellen van 

de keuren en breuken, samen met de meerderheid van de schepenen en de inwoners 

van het dorp.206 In Erp was de schutter onder andere belast met het ophalen en 

afdragen van de cijns.207 Het ambt van “borgemeester” is in de 16de eeuw voortgekomen 

als een specialisatie van het ambt van de gezworenen.208 Het uitvoeren van 

beheerstaken op de gemene gronden lag bij de inwoners zelf. De werkzaamheden 

werden als collectief opgepakt, bijvoorbeeld ten behoeve van het bestrijden van 

stuifzanden.209 

Over de gehele gemeynt zwierf het vee van de omliggende boerderijen rond. De gemeynt 

werd gemeenschappelijk gebruikt tot eenieders gerief.210 De term woeste gronden past 

niet bij de functie die het had voor de gemeenschappen die er gebruik van maakten. 

Volgens Renes kwam de term woeste gronden uit de koker van achttiende-eeuwse en 

negentiende-eeuwse notabelen die vonden dat al die gronden zo snel mogelijk in 

 

203 Van Asseldonk, 2003a, p. 86. 
204 Enklaar, 1912, p. 95-99. Zie bijl 
205 Vera, 2014, p. 289. 
206 Van Asseldonk, 2003b, p. 181, 182. 
207 Van Asseldonk, 2003a, p. 86, 87, 91. 
208 Vera, 2014, p. 327. 
209 Vera, 2014, p. 291. 
210 De Bont, 1993, p. 93, 94. 
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ordentelijke bouw- en weiland moesten worden omgezet. De gronden van de gemeynt 

kenden een grote afwisseling in gebruiksvormen en vegetatietypen.211 Renes bracht in 

een schema alle gebruiksvormen en typen gemene gronden bijeen. Onderstaand schema 

is op daarop geënt en aangepast naar de Erpse situatie.  

 hakhoutbos heide moeras/ven beemden stuifzand 

Bouwmaterialen bouwhout plaggen(dak-

bedekking) 

klei   

Brandstoffen brandhout turf, hout    

Weidegrond varkens, vee schapen, 

runderen 

 vee  

Bemesting bladstrooisel heideplaggen grasplaggen grasplaggen zand 

Overig landbouw weipalen, geriefhout bijen, 

(bestuiving) 

 hooi  

Vlees, vis jachtwild schapen, 

runderen, 

jachtwild 

vogels, vis schapen, 

runderen 

konijn 

Industrie houtskool, manden bezems, 

honing, 

jeneverbes, 

wol 

ijzeroer  zand 

Diverse oeverversterking, 

wegaanleg 

    

Tabel 3.2. Gebruiksvormen en typen gemene gronden in de Erpse gemeynt. 

Hout oogstte men in broekbossen, hakhoutbosjes en kavelgrensbeplantingen. 

Geriefhout is hout dat werd gebruikt voor het maken van stelen voor de gaffel, riek of 

spade en daar was essenhout heel geschikt voor. Het dunnere hout van de essen, wilgen 

en eiken werd tot takkenbossen of mutsaards gebonden en diende als brandstof of 

aanmaakhout. Het fijnere hout werd onder andere gebruikt als aanmaakhout, bij 

voorkeur van elzen of berken. Eikels werden verzameld en aan varkens gevoerd.212 De 

bomen die in de singels stonden, werden gekapt als zij groot genoeg waren en een 

functie konden gaan vervullen bij de bouw van een huis of schuur. Het hakhout kon 

voor verschillende doeleinden gebruikt worden, waaronder voor de vlechtwerken 

schermen, als palen en dergelijke. Berkentakken en berkenschors werden toegepast om 

bezems van te maken.213 

De beide typen heide, zowel de nattere, vettige en moerige gronden van de gemeynt en 

de drogere, minder vruchtbare heidegronden, leverden specifieke producten op. 

Turfsteken werd gedaan in de gemeynt waar de grond altijd vochtig was en ‘moerig’. 

 

211 Renes, 1999, p 182. 
212 Renes, 1999, p. 183. 
213 Burny, 1999, p. 22. 
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Nadat de turf ter plekke was gedroogd werd het naar huis gebracht.214 Het uitmoeren 

van vennen gebeurde onder andere in vennen tussen Erp en Veghel en in het 

Rauwven.215 Andere benamingen voor turf zijn ‘klot’, bleckelinck’ en ‘v(l)inkert’ (lichte 

turf).216 In de groene gemeynt zullen grasplaggen gestoken zijn. Daarnaast leverde het 

riet, biezen en gagel.217 

In de grauwe gemeynt werd stalstrooisel gemaaid. Lange, laag liggende heidetakken 

werden gebruikt om de oven aan te steken. Heide werd afgemaaid met een heizeis. En 

daarbij probeerde de maaier zoveel mogelijk het heideplantje intact te houden omdat 

dit makkelijker was met het laden van de kar of de kruiwagen. Tegelijkertijd was het 

de bedoeling zo weinig mogelijk van de wortel mee te nemen in verband met de hergroei 

van de heide. Men kapte de heide het liefst zo dicht mogelijk bij huis in verband met 

het transport.218 Plaatsen met grind in de ondergrond, zoals in Erp bij de Veluwe, 

waren niet populair omdat de zeis beschadigd kon raken.219  

De heide kon net boven de grond of juist net eronder afgemaaid zijn. Er was een 

onderscheid in dikte van de bewortelde zone van de vlag, plag of ros én men maakte 

onderscheid tussen rossen met gras uit groesen en heiderossen. Rossen met gras uit de 

groesen zijn dikke, zware grasplaggen, met veel wortels en zand die gebruikt werden 

als bouwmateriaal. Ter versteviging van de beekbodem bij een sluis werden rossen 

gebruikt. Dakrossen werden op de nok van gebouwen gelegd.220 Heideplaggen zijn 

kleine lapjes grond of zoden, die met wortels en al uit de heide gestoken werden. Bij 

vlaggen is wat wortel en zand meegekomen bij het afkappen van de heide, dit waren 

dunne plaggen zonder veel wortel.221  

Op de gemeynt stonden de bijenkorven. Honing was een belangrijk zoetmiddel. Van 

bijenwas werden kaarsen gemaakt. Het houden van bijen was van economisch belang. 

Tot in de twintigste eeuw werden bijen in gevlochten bijenkorven gehouden.222  

Vennen en waterlopen werden gebruikt om schapen te wassen, om te vissen of om vlas 

te roten. Vlasroten was het laten rotten van vlasstengels door ze dagenlang onder water 

te houden, waarna de vezels beschikbaar kwamen. Vlasroten stonk en het water kon 

niet meer gebruikt worden als waswater of drinkwater. In het Zwarte Ven hebben 

zowel de geburen van Boekel als die van Erp aan vlasroten gedaan.223   

 

214 Burny, 1999, p. 29. 
215 Mededeling M. Strijbosch, december 2021. 
216 Beijers & Van Bussel, 1996, p. 283. 
217 Crijns, 1987, p. 17. 
218 www.oudzijtaart.nl. 
219 Burny, 1999, p. 40. 
220 Burny, 1999, p. 33. 
221 Vera, 2014, p. 78. 
222 www.oudzijtaart.nl. 
223 Meuwese, 1955, p. 108.  
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Zand was nodig om gebouwen en wegen op te hogen en bij de aanleg en onderhoud van 

schoren en bruggen.224 Zandverstuivingen waren een probleem omdat daardoor goede 

akkers onderstoven konden raken. Beplantingen werden aangebracht om de overlast 

van zandverstuivingen tegen te gaan. De zandige Kaalberg ten zuiden van Erp kon een 

bron voor zand geweest zijn. Er is geen historische bron gevonden, die onderschrijft dat 

dit gebeurd is. 

Men won leem op de gemeynt. Leem werd gebruikt om vlechtwerkwanden en 

schoorstenen te bestrijken. In Erp was bij de Coxsebrug in 1542 een steenoven 

aanwezig. Bij een uitgegeven perceel staat vermeld: 'bij de erpse steenoven’.225 De 

beemd daarbij in de buurt werd ‘de leemskuilen’ genoemd.226  

Beemden werden gebruikt als hooiland. Delen van de hooilanden werden na de oogst 

van het hooi gebruikt als gemeenschappelijke weide.227 De beemden konden wat verder 

van de boerderij af liggen. Ze lagen in de beekdalen van de Aa, de Boerdonksche Aa 

(Leek) en de Leijgraaf. Sommige hooilanden zijn blokvormig of onregelmatig verkaveld, 

wat lijkt te duiden op een meer ongereguleerde ontginning.228 Ze zijn in eigendom van 

boeren uit de omgeving of van personen die ze van jaar op jaar voor het hooi 

verpachten.229  

Vissen deed men in de waterlopen zoals de Visgraaf en de Aa. De korf hing aan een 

houten stelling en samen was dat een visgeweer. De viskorf was een fuik van 

gevlochten wilgentenen en werd met rossen vastgezet.230  

Op de gemeynt werd gejaagd op klein wild, dat vanaf 1356 vrij was voor de bevolking. 

Het vrije jachtrecht op hazen en vossen werd in 1406 uitgebreid met het recht op 

konijnenjacht buiten de waranden van de heren. Ook mochten vogels gevangen 

worden.231 Klein wild, patrijzen en andere vogels werden met strikken en netten 

gevangen.232  

 

 

 

 

 

224 www.oudzijtaart.nl. 
225 ARA Brussel, cijnsregister, 50863-2. 
226 ARA Brussel, cijnsregister, 50863-11vo. 
227Renes, 1999, p. 179. 
228 Theuws, 2011, p. 34. 
229 Crijns, 1987, p. 23,24. 
230 www.jantimmerscultuurhistorie.nl 
231 Van Asseldonk, 2003a, p. 199. 
232 www.oudzijtaart.nl. 
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3.8 Conclusie de gemeynt van Erp in de Late 

middeleeuwen  

Volgens de aanhef van de uitgiftebrief was de overeenkomst een ‘winwin-situatie’ voor 

de hertog en voor de inwoners van Erp. Het financiële voordeel voor de hertog was het 

te gelde maken van de woeste gronden die daarna toch nog zijn eigendom bleven. Voor 

de groep gerechtigden was het voornaamste belang zelf te kunnen beschikken over de 

gronden die cruciaal waren voor hun boerenbedrijf. Zij waren als dorpsgemeenschap 

bereid te betalen voor het veiligstellen van hun woeste gronden, ondanks dat er geen 

overdracht van eigendom tegenover stond.  

Als bijkomende reden voor het uitgeven van gemeynten wordt gedacht aan het willen 

voorkomen van conflicten. Volgens de hypothese van Huijbers uit 1993 werden er zelfs 

meerdere soorten conflicten mee vermeden. Het zou gaan om conflicten tussen twee 

dorpsgemeenschappen en interne conflicten. Het is een feit dat er grensconflicten 

speelden die zeer langdurig aanhielden. Maar we weten niet of die er al waren, of dat 

zij juist ontstonden. Voor het bestaan van interne conflicten in verband met het verlies 

aan gemene gronden door privatisering zijn geen aanwijzingen gevonden. 

Het conflictargument met andere dorpen komt te vervallen omdat er langer dan vijf 

jaar verstreken is na de uitgiftebrief van Erp. Volgens Vera was sprake van 

concurrentie, angst of verstoring van verhoudingen in gebieden waar een concentratie 

van uitgiften aan verschillende dorpen plaatsvond, met andere opmaak en andere 

voorwaarden, binnen een beperkt aantal jaren (bijvoorbeeld tot vijf).233  

Het visrecht en het recht op het gebruik van hout werden niet tegelijkertijd 

bemachtigd. Die rechten werden later verworven en voor elk recht moest worden 

betaald. Voor een gelijkmatig gebruik en een eerlijke verdeling van de kosten en de 

opbrengsten uit de gemeynt werd in de veertiende eeuw een organisatiestructuur 

opgezet. Het toelaten en weren van de gebruikers van de gemeynt werd zodanig 

geregeld dat eenieder naar evenredigheid ervan kon profiteren. Het aandeel in de 

bijdrage aan de kosten werd daarbij meegewogen, evenals het behoud van de gemeynt 

naar de toekomst.  

Het voorpootrecht werd als aanvullend recht verworven. Het aantal meters dat buiten 

het eigen erf mocht worden beplant groeide in de loop van de tijd. Later ging het 

voorpootrecht over tot pootplicht, terwijl het voorpootrecht bleef bestaan. Aan het 

voorpootrecht kwam pas in de twintigste eeuw een einde. De relatie met de 

veranderende grenzen van de gemeynt zijn niet meer te achterhalen. 

De Erpse gemeynt lag achter de geprivatiseerde akkers, wat verder van de boerderijen 

af. We maken onderscheid tussen de grauwe gemeynt en de groene gemeynt. Het 

 

233 Vera, 2014, p 142, 194. 
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gebruik is daarop afgestemd. Uit de grauwe gemeynt met droge heide haalde men 

andere producten dan uit de groene gemeynt met natte omstandigheden. 

De gemeynt werd in het algemeen gebruikt om vee te weiden, om stalstrooisel te 

winnen en bouwmaterialen te halen. Een ligging wat verder weg was daarbij geen 

probleem. In verband met het transport van de heidevlaggen moest de heide niet té ver 

weg liggen. Om het vee te weiden was een al te grote afstand eveneens niet wenselijk. 

De beemden waar hooi werd geoogst mochten wat verder van huis af liggen. De strakke 

verkaveling van de beemden in het Goor duidt erop dat de gehele zone gelijktijdig is 

ontgonnen, waarbij enige vorm van sturing van bovenaf heeft plaatsgevonden. Zoals al 

eerder aangegeven, zou dat al vóór 1300 hebben plaatsgevonden. 
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De Franseweg in het Hurkske, foto genomen in 1956. De boerderij 

was van Toon van de Biggelaar. Links van de weg is later het 

transportbedrijf Van Den Bosch gevestigd. 
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Hoofdstuk 4  Uitgiften uit de gemeynt van Erp 

tussen 1300 en 1832 

 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat dieper in op het verkopen van delen uit de gemeynt. Het onderzoek 

richt zich op wanneer en hoeveel percelen werden verkocht, wat de namen waren en 

waar de uitgiften lagen. Het gaat om gedetailleerd onderzoek over een periode van ruim 

vijfhonderd jaar. Verliep het ontginningstempo in golven of werden de uitgiften over de 

hele periode mondjesmaat verspreid? Welk ruimtelijk verspreidingspatroon is te 

ontdekken? Om de ruimtelijke verspreiding goed in beeld te krijgen zijn ze op kaart 

gezet. Alle gevonden percelen zijn opgenomen in de bijlage. 

Van de uitgifte weten we niet wie de koper was en ook niet of direct met de ontginning 

een begin werd gemaakt. We krijgen wel een idee van de gang van zaken en welke 

achtergronden een rol speelden bij de uitgiften uit de gemeynt. 

Als een dorp bij de hertog of de Raad van State om verkoop van gronden verzocht, dan 

moest het dorp een goede reden erbij vermelden. Het voornemen tot verkoop en de 

daaropvolgende toestemming leveren ons informatie op over de achtergronden. Het 

onderzoek laat zien in hoeverre Erp zich aan de regels hield en of het octrooi werd 

ingevuld.   

We willen weten of een eventuele piek in verkochte gronden verband hield met de groei 

van de bevolking. Het feit dat de Meierij van ’s-Hertogenbosch voor, tijdens en na de 

Tachtigjarige Oorlog strijdtoneel was is een factor om rekening mee te houden. Het 

studiegebied lag dikwijls in of aan de rand van de frontlinie. De oorlogsperikelen zijn 

talrijk. Samenvattend gaat het om drie oorlogsperioden. 

• Gelderse Oorlogen (1478-1543) 

• Tachtigjaige Oorlog (1568-1648) 

• Latere oorlogen 

 

Schommelingen in de bevolkingsaantallen en conjunctuur kunnen van belang zijn voor 

het proces. Daarom is zowel voor een goed begrip van de gang van zaken als voor de 

bevolkingsontwikkeling een korte algemeen staatkundige en bestuurlijke inleiding 

nodig.  

 

 



86 

 

 

 

4.2 De algemeen bestuurlijke en administratieve 

ontwikkelingen in hoofdlijnen 

De Gelderse Oorlogen 

De eerste oorlogsperiode van de Gelderse oorlogen begon in 1478. De aanleiding was 

een door Gelre begonnen onafhankelijkheidsstrijd, omdat Geldersen na het overlijden 

van Karel de Stoute (1477) de Bourgondische heerschappij niet wilden erkennen. De 

dorpen Heesch en Oss werden in dat jaar door de Gelderse troepen in brand 

gestoken.234 Van Erp is bekend dat in het jaar1483 van de in totaal 239 huizen er 39 

verbrand waren.235 De vijandigheden tussen Brabant en Gelre kenden een patroon van 

een opdoemend conflict uitmondend in veldslagen, plunderingen en brandstichtingen, 

waarna men vrede sloot. Vrijwel direct daarna diende een volgend conflict zich aan, 

enzovoort.236 Op 20 juli 1542 stak Maarten van Rossum in dienst van de hertog van 

Gelre met zijn troepen de Maas over en trok plunderend via Erp, Sint-Oedenrode, 

Oirschot, Oostelbeers, Middelbeers richting Antwerpen. Brandstichting kon worden 

afgekocht en Oisterwijk, Moergestel en Hilvarenbeek hebben daadwerkelijk de 

brandstichting afgekocht. De Gelderse oorlogen kwamen in 1543 ten einde nadat de 

hertog van Gelre zich overgaf.237 

Tachtigjarige Oorlog 

De Meierij was ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog meermalen frontlinie en ging 

gebukt onder oorlogsschade. De plunderingen en brandstichtingen in de Meierij in de 

eerste decennia van de Tachtigjarige Oorlog zijn te veel om op te sommen.238 Er zijn 

grote aantallen slachtoffers gevallen onder de boerenbevolking tijdens het ‘bloedbad 

van Veghel’ in 1578. Nadat Schijndel, Sint-Oedenrode, en Erp de kant van de 

Spanjaarden hadden gekozen, richtte door legeraanvoerder van de geuzen Filip van 

Hohenlohe een massaslachting aan waarbij 400 à 500 boeren, waaronder ook uit Erp, 

zijn doodgeslagen.239 In 1629 viel ’s-Hertogenbosch, maar pas in 1648 werd de Vrede 

van Munster getekend.  

Latere oorlogen 

Ook na de beëindiging van de Tachtigjarige Oorlog bleef de Meierij oorlogsgebied. Er 

volgde in 1672 oorlog tussen de Republiek der Nederlanden met Engeland en Frankrijk, 

wat ook aan Erp schade heeft toegebracht. Toen het in 1678 achter de rug was, werd 

van acht dorpen geschreven dat zij geruïneerd waren, waaronder Erp.240  

 

234 Van Asseldonk, 2003b, p. 60. 
235 Cuvelier, 1912, 476-483. 
236 Adriaenssen, 2008, p. 35 Er zijn acht oorlogsperiodes 1478–1483, 1497, 1504–1505, 1506–1508, 1511–
1513, 1517–1525, 1527–1528 en 1542–1543. 
237 Van Asseldonk, 2003b, p. 61. 
238 Van Asseldonk, 2003b, p. 62. 
239 Adrianssen, 2008, p. 408, 409. 
240 Kappelhof, 1986, p. 313.  
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De Meierij was nogmaals oorlogstoneel in de oorlog met Frankrijk tussen 1688 en 1697. 

Franse troepen eisten leveringen van goederen in de dorpen in de Meierij. In deze 

periode van oorlog zal de kerktoren schade hebben geleden. De toren bleef staan, maar 

de oostelijke muur stortte in. De datering past bij de wens van de dorpelingen dat zij de 

kerktoren wilden herstellen in de vroege achttiende eeuw.241 De klokken hebben deze 

roerige tijden in elk geval overleefd, zij worden nog steeds geluid.242 

Tijdens de Spaanse successieoorlog (1702-1713) trok een groot Frans leger bij Budel de 

Meierij binnen, waarna het verder noordwaarts trok. De Fransen legerden zich bij 

Lieshout en eisten in de omliggende dorpen voedsel en karren, waaronder in Erp.  

In de Oostenrijkse successieoorlog tussen 1741 en 1748 was Erp op eenzelfde manier 

benadeeld als tijdens de Spaanse successieoorlog. De inwoners van Erp moesten 

wederom goederen en diensten leveren. Daarbij zijn aan het einde van de Oostenrijkse 

successieoorlog, in 1745, twee boerderijen in Kraanmeer afgebrand. De gekwartierde 

buitenlandse soldaten in de boerderij op Kraanmeer 3 veroorzaakten met een oude 

snaphaan een brand die oversloeg naar de boerderij met huisnummer 5. Beide 

boerderijen werden volledig in de as gelegd en het hoornvee in de potstal kwam om.243  

Aan het einde van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw moest Erp 

weer hoge oorlogskosten dragen. In de eerste jaren van de oorlog met de Franse 

Republiek die in 1792 begon viel het nog mee, maar dat werd later meer, vooral in 1794, 

in 1795 en in 1810.244  

Bestuurlijke en administratieve achtergronden 

Van 1300 tot 1850 zijn de omstandigheden van het uitgeven van percelen uit de 

gemeynt niet steeds hetzelfde gebleven. Toen de hertog van Brabant in deze streken de 

scepter zwaaide, was het duidelijk tot wie het dorp zich moest richten. Na de tijd van de 

macht van de hertog van Brabant was het de Raad van State waar toestemming aan 

werd gevraagd. Vanaf 1648 registreerden de Raad en Rentmeester-Generaal der 

Domeinen de percelen. De hertogelijke grondcijnzen werden sindsdien aan de Staten-

Generaal betaald. De institutionalisering van de dorpssamenleving was een proces dat 

werd versterkt door de Tachtigjarige Oorlog. De perikelen die te maken hadden met de 

Tachtigjarige Oorlog, hadden een overlegstructuur noodzakelijk gemaakt. Toen dat 

later permanent werd, zijn daaruit rond het jaar 1600 regentencolleges ontstaan. Zo 

werden vergunningen voor de uitgiften vóór 1600 nog afgegeven aan de gezamenlijke 

inwoners en na 1600 aan de regenten van het dorp. Waarschijnlijk hebben in kleine 

plaatsen als Erp vóór 1600 regentencolleges nog niet bestaan.245  

 

241 BHIC Toeg.nr. 1107, inv.nr. 81. In het regest werd de ernst van de situatie aangeduid met de opmerking 
dat de klokkentoren zo slecht is dat de kerkklokken al tien jaar niet meer in gebruik zijn. 
242 De Erpse klokken zijn zeer oud, zij dateren uit 1381 en 1412. 
243 Meuwese, 1955, p. 99. 
244 Meuwese, 1955, p. 101. 
245 Van Asseldonk, 2003a, p. 96, 161, 165. 
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Vanaf 1795 volgden de staatkundige veranderingen elkaar snel op. Op 16 mei 1795 

werd in ’s-Gravenhage een verdrag getekend tussen Frankrijk en de Republiek der 

Verenigde Nederlanden, dat vanaf toen de Bataafse Republiek heette. De zittende 

regenten werden afgezet, waarna de kiesgerechtigde bevolking het bestuur van hun 

municipaliteit mochten kiezen. In de staatsregeling van 1798 werden de algemeen 

bestuurlijke ressorten ‘gemeenten’ genoemd.246 In 1810 werd het Koninkrijk Holland 

ingelijfd bij het Keizerrijk Frankrijk. Dat Erp toen bij het Keizerrijk Frankrijk hoorde 

blijkt ook uit het kadaster dat in 1811 in het Frans werd opgemaakt. De Franse periode 

duurde tot in 1815 het Koninkrijk der Nederlanden ontstond. Nadat Erp in 1810 een 

gemeente was geworden in de moderne zin duurde het nog tot 1851 totdat de 

bestuurlijke structuur overeenkwam met die zoals we nu kennen. Vanaf 1825 heette 

het hoofd van de gemeente ‘burgemeester’ en werd die aangesteld door de Koning. De 

Gemeentewet van 1851 bepaalde dat de gemeenteraad door de bevolking gekozen moest 

worden.247   

In het overzicht van de verleende rechten aan Erp zien we de overgang van de hertog 

van Brabant naar de Raad van State terug. 

Datum Verleend door Octrooi of vergunning voor / onderwerp 

13-9-1300 Hertog Jan II Gemeynt (uitgifte) 

20-11-1379 Hertogin Johanna Gemeynt: opstellen keuren en aanstellen 
functionarissen, verkoop delen uit de 
gemeynt 

3-1-1356 Hertogin Johanna Jacht (klein wild) 

21-11-1446 Hertog Philips de Goede Verkoop van 28 bunder uit de gemeynt 

21-11-1446 Hertog Philips de Goede Visserij in de rivier de Aa 

20-12-1464 Hertog Philips de Goede Gemeynt (uitgifte stukje restgemeynt) 

14-6-1649 Raad van State Gebruik van hout, pootkaart 

28-7-1712 Raad van State Verkoop van 60 bunder uit de gemeynt 

29-1-1745 Raad van State Vergroting voorpootrecht 

3-9-1784 Raad van State Verkoop tot een bedrag van ƒ 5.700,- 

12-10-1790 Raad van State Verkoop tot een bedrag van ƒ 4.500,- 
Tabel 4.1. Octrooiverleningen aan Erp. 

De meeste rechten verwierf Erp van Hertog Philips de Goede. Philips de Goede had in 

zijn geldzucht in 1462 beslag laten leggen op alle gemeynten. De gemeynten die geen 

titel van aankomst konden tonen, moesten een nieuwe uitgiftebrief aanschaffen tegen 

een ongunstiger tarief. De rentmeester in Den Bosch voerde deze operatie voor hem 

uit.248 Het administratief behandelen van domeinzaken lag in ieder geval in 1531, maar 

waarschijnlijk al eerder bij de Leen en Tolkamer te ‘s-Hertogenbosch. De oudste leden 

werden in 1509 vermeld. De Leen- en Tolkamer ontwikkelde zich tot een instituut dat 

 

246 Van Assedonk, 2003b, p. 356. 
247 Van Asseldonk, 2003a, p. 333. 
248 Vera, 2014, p. 219. 
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zich richtte op het algemeen en financieel toezicht op de dorpsbesturen van de Meierij, 

te vergelijken met de bevoegdheid der huidige Gedeputeerde Staten.249  

Keizer Karel V (1500-1555) was zowel koning van Spanje als hertog van Brabant.250 

Zijn opvolger was zijn zoon Filips II, die zich in zijn hoedanigheid van hertog van 

Brabant er amper liet zien. Hij beschouwde deze streek als een wingewest, had er 

weinig affectieve binding mee en sprak de taal niet.251 Na de val van ’s-Hertogenbosch 

kregen de dorpen in de Meierij, waaronder Erp, tot aan de Vrede van Munster in 1648 

te maken met zowel de Spaanse overheid als ook de Raad van Staten te Den Haag. Dit 

kwam omdat de Spanjaarden van mening waren dat het platteland van de Meierij niet 

bij de overgave was inbegrepen. De dorpen werden in die periode dubbel aangeslagen.252 

Na 1648 werden de hertogelijke grondcijnzen aan de Staten-Generaal betaald.253  

De Staten-Generaal legden een nieuwe cijnsadministratie aan die gebaseerd was op de 

oude cijnsregisters uit het hertogelijk archief. De gronden die de Staten-Generaal 

uitgaven, werden ook belast met grondcijnzen. Aan het einde van de achttiende eeuw, 

tijdens de Franse overheersing werd het hele systeem van grondcijnzen afgeschaft.254 

De Leen en Tolkamer werd in 1796 opgeheven.255  

In 1803 werd een nieuw gemeenteregelement ingevoerd. Er kwam een 

gemeentebestuur dat werd bijgestaan door raadslieden die samen een gemeenteraad 

vormden. Toen in 1810 het gebied van de voormalige Meierij tot Frankrijk ging behoren 

werd het bestuur van de gemeenten opnieuw gereorganiseerd. Elke gemeente, met aan 

het hoofd een maire en een adjunctmaire, kreeg een gemeenteraad die voor de duur van 

drie jaar werd benoemd. Verkoop van gemeentegronden was steeds vaker agendapunt 

tijdens gemeenteraadsvergaderingen, maar de geburen werden er niet meer bij 

betrokken. Wel zaten er afgevaardigden van de gehuchten in de gemeenteraad.256  

De gemene gronden werden in 1832 op naam van de gemeente geboekt.257 

 

 

 

 

249 BHIC, Toegang 8, inleiding. 
250 Het hertogdom Brabant was vanaf het begin van de zestiende eeuw onder Keizer Karel V gekomen en 
maakte onderdeel uit van de ´Bourgondische Kring’. Vanaf 1543 had Karel V vrijwel de volledige Lage 
Landen in zijn bezit. Hij deed troonsafstand in 1555 en stierf in 1558. Bron: Van Loo, 2019, p. 501, 515. 
251 Van Loo, 2019, p. 502. 
252 Van Asseldonk, 2003a, p. 46. 
253 Van Asseldonk, 1994, p. 81. 
254 Van Asseldonk, 1994, p. 81. 
255 BHIC, Toeg.nr. 8, inleiding. 
256 Van Asseldonk, 2003b, p. 531, 535. 
257 Van Asseldonk, 2003b, p. 541, 177. 
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4.3 Lijst van uitgiften 

Voor de reconstructie van de uitgiften uit de Erpse gemeynt zijn de cijnsregisters 

onderzocht. Een eerste en enige perceel waarvoor in 1340 cijns werd betaald aan de 

hertog is volgens het cijnsregister ARA Brussel Rekenkamer 45038-27vo dat van 

Arnoldus van Musenberghe. Hij betaalde daarvoor met twee hoenders. Dit komt 

overeen met 1 bunder.258  

Naam   Bron 
Jaar van 

vermelding 

Arnoldus van Musenberghe (cijns aan de 
hertog 2 hoenderen) 

Muisberg Erp ARA Brussel Rekenkamer 
45038-27vo 

1340 

We weten van dit perceel niet zeker of het hier om een nieuwe uitgifte gaat. Het kan 

zijn dat dit cijnsgoed al eerder uitgegeven was. Het kan zelfs uitgegeven zijn nog vóór 

de aankoop van de uitgiftebrief. Het is een verkeerde gedachtegang te veronderstellen 

dat eerst de gemeynt werd uitgegeven en dat pas daarna percelen uit de gemeynt 

werden verkocht. In Veghel bestaat een akte uit 1300 waaruit blijkt dat bepaalde 

personen grond tegen een jaarlijkse cijns van de hertog hadden verkregen, terwijl de 

gemeynt in 1310 werd uitgegeven.259 De mogelijkheid bestaat dat het hier toch om een 

uitgifte uit de gemeynt gaat.  

De volgende cijnsregisters worden onderzocht op de term uitvang. De grootte en de 

omschrijving staat erbij. Zo staat in het cijnsregister van 1418 een uitvang aan gheen 

muisakker met een grootte van 1 bunder vermeld. Dit is een uitgifte nabij de Muisberg. 

In 1450 en 1448 zijn hier in de buurt uitgiften gedaan. Uit de omschrijving en de 

omvang blijkt dat het om nieuwe uitgiften gaat. De betekenis van de naam muisakker 

hoeft niet met de naam van het dier verband te houden. Muis zou kunnen duiden op 

‘moos’, een woord dat in verschillende Germaanse talen de betekenis heeft van poel, 

moeras, slijk en modder.260 De namen van de overige uitgiften worden in een aparte 

paragraaf behandeld (paragraaf 4.5). 

Wanneer de registraties naast elkaar worden gezet, komen de nieuw uitgegeven 

percelen naar voren. In het register van 1418 staan 22 percelen die samen 17 bunders 

beslaan.261 Het zijn percelen die uitgegeven mochten worden op basis van het charter 

van hertogin Johanna uit 1379.262 In het cijnsboek uit 1448, dertig jaar later dus, staan 

dezelfde 22 percelen nogmaals opgesomd en daarbij nog eens acht nieuwe. Dit gaat zo 

door in de daaropvolgende cijnsregisters. De 28 bunder die volgens het octrooi in 1446 

 

258 Het tarief voor de hoendercijnzen kon aan de hand van de reconstructie van Veghel vastgesteld worden 
op 2 hoender per bunder, zie: http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie van Veghel/Asdonk/Asdonk 
percelen.pdf, perceelnummers 29-33. 
259 Van Asseldonk, 2003b, p. 369. 
260 Beijers & Van Bussel, 1996, p. 202. 
261 1 bunder= 13240 m2, 50 roede komt overeen met 1/8e bunder en dat is 1655m2, oftewel 1 lopens. 
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toegestaan werd te verkopen zijn als uitgifte teruggevonden in 1448, 1450 tot en met 

1487. 

Jaar 

cijnsregister 

Aantal 

tussenliggende 

jaren 

Aantal bunders  Aantal 

hectaren 

1314  139 * 184 * 

1340 26 1 1,324 

1418 78 17,1 22,6 

1448 30 3,81 5,05 

1450 2 26,19 3,64 

1499 49 1,37 32,84 

1542 43 3 3,97 

1628 86 66,64 88,23 

Totaal 314 119,11  
Tabel 4.2. Overzicht data cijnsregisters van vóór 1648, de tussenliggende jaren en de grootte van de 

uitgegeven gronden. De bunders en hectaren uit 1314 (*) zijn overgenomen uit Van Asseldonk, 1999. 

In de tabel waarbij de daadwerkelijke jaren van uitgifte onder elkaar zijn gezet komen 

uitgiftepieken duidelijk naar voren. De piekjaren zijn 1418, 1487, 1628, 1785 en 1850. 

jaar stuks Hoeveelheid 

grond in m2 

Gemiddelde 

perceelsgrootte 

in m2 

1400-1425 22 226321 10287 

1425-1450 8 50478 6310 

1450-1475 8 92250 1153 

1475-1500 24 272600 11358 

1500-1525 1 13240 13240 

1525-1550 1 26500 26500 

1550-1575 1 26500 26500 

1575-1600 2 11820 5910 

1600-1625 1 6350 6350 

1625-1650 74 894010 12081 

1650-1675 4 8673 2168 

1675-1700 6 31447 5241 

1700-1725 1 9931 9931 

1725-1750 
  

 

1750-1775 1 14300 14300 

1775-1800 17 320263 18839 

1800-1825 12 91373 7614 

1825-1850 140 984200 7030 

Tabel 4.3. Oppervlakte en aantallen uitgiften tussen 1400 en 1850. 
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Figuur 4.1. Uitgiften tussen 1400 en 1850 in aantallen hectaren 

Reflectie op de onderzoeksgegevens 

Het kan zijn dat er uitgiften zijn gemist. Zou het mogelijk zijn dat er op grote schaal 

illegaal is aangegraven? Het op grote schaal toe-eigenen van delen uit de gemeynt 

zonder instemming van dorpelingen en zonder toestemming van hogere functionarissen 

lijkt onwaarschijnlijk. In Erp is een geval uit 1430 bekend, toen Jan Gheert 

Claessoensoen van Boerdonck de gemeynt zonder toestemming had aangegraven. Er 

werd een notitie van gemaakt door de Raad en het Leenhof van Brabant. Uit deze 

notitie en andere getuigenissen van afpalingen bleek dat de procedure als volgt verliep: 

de Leenmannen van het Leenhof waren fysiek present als er delen van de gemeynt 

werden verkocht. Er werd ingemeten door een beëdigde landmeter. Ter plekke werd een 

soort rechtszitting gehouden waarin de gewijzigde eigendomsverhoudingen plechtig 

werden bevestigd. Tijdens het ritueel werden de betalingsverplichtingen benoemd ten 

overstaan van de Leenmannen en geburen, geleid door de vertegenwoordiger van de 

rentmeester van de domeinen.263 Tegen deze achtergrond lijkt het illegaal aangraven 

zoals Jan Gheert in 1430 had gedaan, geen factor van belang te zijn voor het 

onderzoek.264  

Een grootschalige fraude met instemming van de inwoners van Erp heeft wel 

plaatsgevonden. In verband daarmee was Erp in de beginjaren van de zeventiende 

eeuw verwikkeld geraakt in een procedure bij de Raad van Brabant. Erp had sinds 

1558 zonder vergunning gronden verkocht. In 1614 werd een minnelijke schikking 

getroffen tussen de ingezetenen van Erp en de Rentmeester-Generaal der Domeinen in  

 

263 Vera, 2014, p. 316. 
264 De percelen kleiner dan 1/8ste van een bunder kunnen wel uit het zicht zijn gebleven, omdat hiervoor 
geen cijns betaald hoefde te worden (zie hoofdstuk 3).  
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's-Hertogenbosch over de verkochte gronden. De schikking hield in dat de lopende 

procedure werd gestaakt en dat Erp de proceskosten en een boete van 300 gulden moest 

betalen. Blijkbaar heeft Erp het risico gelopen het verleende privilege uit 1379 te 

verliezen, want bij de schikking werd expliciet vermeld dat de door hertogin Johanna in 

1379 aan Erp gegeven 'caerte' van kracht bleef. In het vervolg zou Erp aan de 

rentmeester te Den Bosch opgave doen van alle vanaf 1558 verkochte gronden en 

voortaan zou de rentmeester gevraagd worden de te verkopen percelen af te palen.265 

Hiermee is het hiaat in de zestiende eeuw verklaard: sedert 1558 werden percelen uit 

de gemeynt verkocht, maar niet geadministreerd. Van deze zonder vergunning 

verkochte gemene gronden werd alsnog opgave gedaan. Waarschijnlijk is dit de 

achtergrond van het aangelegde grondgewincijnsboek (Bijlage 6) waar in hoofdstuk 1 

naar is verwezen. De originele scans van de Bijlage 6 laten zien dat vrijwel alle 

percelen in dezelfde periode zijn opgeschreven. De te betalen cijnsbedragen ontbreken 

en de namen kloppen soms niet. De bron was wel behulpzaam bij het lokaliseren van de 

percelen, omdat er meer gegevens bij staan. Daarnaast heeft het in deze fase van het 

onderzoek als controlemiddel dienst kunnen doen. Dat alle percelen uiteindelijk ‘met 

terugwerkende kracht’ na 1614 zijn geregistreerd, maakt dat ze niet goed te dateren 

zijn. Ze staan gegroepeerd in de piek van 1628. 

Erp stond met deze praktijken niet alleen. Vera trof tijdens zijn onderzoek meerdere 

dorpen aan, die fraudeerden met illegale uitgiften gedurende de eerste decennia van de 

Tachtigjarige Oorlog. Bij de afwikkeling daarvan gaf de Rekenkamer ook aan die 

dorpen goedkeuring aan de overeengekomen schikkingen.266  

Het valt niet uit te sluiten dat de verkoop van 1/8ste van een bunder zonder het betalen 

van cijns veel heeft plaatsgevonden.267 Omdat er geen cijns betaald hoefde te worden 

staan deze uitgegeven percelen ook niet op de uitgiftelijst. Om te bepalen in hoeverre 

het onderzoek naar de oppervlakte verkochte gronden uit de gemeynt afwijkt, kan een 

vergelijking met de Veghelse situatie uitkomst bieden. Van Asseldonk heeft aangetoond 

dat vrijwel altijd 12 penningen per bunder werden afgedragen.268 Voor Veghel werd een 

uitgiftetempo berekend van 0,4 bunder per jaar in de periode tussen 1314 en 1770. 

  
Tabel 4.4. Uitgiftetempo Veghel.269 

 

265 BHIC Toeg. nr. 1107, inv. nr. 219, 23 juni 1614. 
266 Vera, 2014, p. 301. In 1614 heeft Erp de boete van 300 gulden betaald aan de rekenkamer. 
267 Dit komt overeen met 1 lopens, oftewel 1.655 m2 
268 Van Asseldonk, 1999, p. 19, 21. 
269 Van Asseldonk, 1999, p. 29. 
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In Erp is het uitgiftetempo 119,1 bunder in 314 jaar (tabel 4.2), wat neerkomt op 0,38 

bunder per jaar. Het verschil is klein. 

Niet ingevulde octrooien en het aangaan van leningen 

In 1630 vroeg het dorp Erp een lening te mogen aangaan. In 1680 en in 1685 vroegen 

vertegenwoordigers van de gemeynt van Erp, de schepenen, borgemeesters, 

kerkmeesters en armmeesters, overigens zonder overleg met de geburen, nogmaals te 

mogen lenen. In 1680 sloten zij een lening af van duizend gulden, in 1685 vijfduizend 

gulden en in 1689 vierduizend gulden.270 In januari van het jaar 1709 wilde Erp weer 

geld lenen, maar men vond in juni een geldschieter. Pas in 1712, toen het echt niet 

anders kon, vroeg het dorpsbestuur van Erp octrooi aan om grond uit de gemeynt te 

mogen verkopen om de reparatie van de kerktoren te bekostigen. Het octrooi voor de 

verkoop van zestig bunder werd niet geëffectueerd.  

Vanuit de centrale overheid werden reeds vanaf 1660 maatregelen genomen om de 

uitgiften van gemene gronden te stimuleren. In dat jaar verscheen van de hand van de 

Raad van State de resolutie: “Ordre ende vrydom voor de geene die in de Meyerye van ‘s 

Hertogen-Bosch ongecultiveerde landen tot culture wil brengen”. Deze regeling bracht 

onder andere 10 jaar vrijstelling van alle landslasten: verponding, tienden, beden, 

bezaaide morgens en bij nieuw op te richten huizen ook vrijdom van hoorn- en 

zoutgelden en van alle dorpslasten.271 De vrijgestelde landerijen moesten na afloop van 

de vrijstelling nog minimaal 15 jaar bebouwd worden, om aan de voorwaarden te 

voldoen, tenzij dat niet kon in geval van oorlog of grote sterfte. De stimulans die van 

deze maatregel moest uitgaan, werkte echter niet, want die is niet terug te zien in de 

uitgiften vanaf 1660.  

In de jaren 1727 en 1728 had Erp 39.000 gulden schuld en stond daarmee op de 

twaalfde plaats in de ranglijst van dorpen in het Kwartier Peelland met een 

schuldenlast hoger dan f  25.000,-. Nog in 1740 kreeg Erp 25% korting op de quote, het 

te betalen aandeel in de landelijke belasting. Erp was binnen Peelland het enige dorp 

dat deze korting kreeg.272 Nadat financiële regelingen voor verlichting van de 

schuldenlast zorgden, was het schuldenprobleem omstreeks 1770 in nagenoeg alle 

plaatsen opgelost.273 

Het begin van een nieuwe periode van uitgiften uit de gemeynt 

In de tweede helft van de achttiende eeuw kregen de dorpen in de Meierij hun financiën 

steeds meer op orde. De overheid ging verder met het ontwikkelen van stimulerende 

maatregelen om gemene gronden voor ontginning te verkopen. Dit beleid werd actief 

ingezet ter bevordering van het creëren van nieuwe landbouwgronden om de welvaart 

te verbeteren. Het beleid bestond uit het toestaan van de verkoop van kleine percelen 

 

270 Van Zalinge-Spooren, 2018, p. 379. 
271 Vera, 2014, p. 220. 
272 Kappelhof, 1986, p. 355. 
273 Van Asseldonk, 2003a, p. 155. 
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buiten de rechthebbende gemeenschap om. Het besluit werd bij resolutie van 19 mei 

1786 door de Raad van State bekrachtigd. Er staat in dat de Raad van State 

bevoegdheid verleende aan de Leen- en Tolkamer te Den Bosch om haar 

Generaliteitsgronden naar eigen goeddunken te verkopen. Er hoefde geen reden tot 

verkoop meer gegeven te worden. Het ging om percelen van maximaal 8 tot 10 

lopense.274 Voor publieke verkoop van percelen uit de gemeynt tussen de tien en zestig 

lopensen moest advies gevraagd worden aan dorpsregenten. Een negatief advies van de 

dorpsregenten hoefde echter niet te worden opgevolgd.275 De cijns (1/2 stuiver per 

lopense jaarlijks) moest meteen worden afgekocht tegen 17 stuivers per lopense. 

Gronden die niet binnen drie jaar na de overdracht waren ingegraven, vielen terug aan 

de gemeynt waaruit ze genomen waren, zonder enige vergoeding.276 Ook werd de 

vrijstellingsregeling van belastingen, houtschat en tienden die vanaf 1660 geldig was 

verlengd van 10 naar 15 jaar.277 

De octrooiverlening van 1784 was van twee jaar vóór de resolutie, maar de kopers 

konden toch profiteren van de vrijstelling van de belastingen omdat de afronding van 

het uitgifteproces gedateerd is op 14 december 1787.278 

De verkoopronde van 1784 betrof een uitgifte voor maximaal 5.700 gulden. Er zou een 

schoolhuis, school en brandhuis gebouwd worden.279 Op 30 augustus 1785 werd een 

transport van 74 percelen aan de Leen en Tolkamer geadministreerd.280  

Een resolutie van de Raad van State met de datum 4-1-1787 bevatte de bepaling dat 

dorpsregenten toestemming kregen om 8 à 10 morgen (ca 8 à 10 ha.) in percelen van 

twee, drie of vier lopense te mogen verkopen.281  

Aan het oogluikend toelaten van het bouwen van een hut en het bewerken van een 

stukje grond door arme dorpsgenoten (het zogenaamde huttenvolk) kwam een einde 

omdat Raad van Staten hier eveneens regelgeving voor had ontworpen. Aan 

armlastigen mocht om niet kleine percelen tot vier lopense uitgegeven worden 

(resolutie 15 mei 1787).282  

Al een paar jaar na het transport van de percelen in 1785 vroeg Erp nogmaals percelen 

uit de gemeynt te mogen verkopen. De Raad van State stond op 12-10-1790 de verkoop 

tot een bedrag van ƒ 4.500,- toe voor de bouw van een Boter- en Raadhuis, voor het 

aanschaffen van een tweede brandspuit en voor reparaties aan de Coxsebrug.283 

 

274 Dit komt overeen met 13.240 m2 tot 16.551 m2. 
275 Van Zalinge-Spooren, 2018, p.45, 46, 398. 
276 Vera, 2014, p. 380. 
277 Vera, 2014, p. 220, p. 273. 
278 BHIC Toeg. nr. 8,inv. nr. 145, folio 60v.  
279 BHIC Toeg. nr. 8, inv.nr. 142. 
280 BHIC Toeg. nr. 8, inv. nr. 145, folio 8. 
281 Vera, 2014, p. 380. 
282 BHIC, Toeg. nr. 8, inleiding. 
283 Meuwese, 1955, p. 74. 
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4.4 Ligging van de uitgiften 

Inleiding 

Aan de hand van de muisakker kan de methode om de ligging van de uitgiften te 

bepalen duidelijk gemaakt worden. De vermelding was in 1418: ‘uno bonario vutfangs 

vel circiter sito aen ghenen muysecker’. Uno bonario betekent 1 bunder. In 1448 werd 

een halve bunder akkerland uitgegeven met de naam muisakker, in Bijlage 6 staat erbij 

vermeld dat dit aan de Hoolstraat is. Er staat dat bij de muisakker het Looheitsvelt 

gelegen is, zodat deze plek die voorkomt in het register van 1448 ook te lokaliseren is. 

In 1487 werd een perceel van 100 roeden uitgegeven aan de muisakker, dan staat er bij 

dat dit in het Looieind is. Zo zijn vier 15e eeuwse uitgiften uit de gemeynt opgespoord 

die in dezelfde hoek zijn uitgegeven, met telkens andere grootte, zodat zij alle vier als 

aparte verkochte percelen aan te merken zijn. Op deze manier zijn de gelokaliseerde 

uitgiften op kaart weergegeven. Door gebruik te maken van verschillende kleuren is 

onderscheid gemaakt in de vroegere en latere uitgiften.  

Lokalisatie van de uitgiften tussen 1400 en 1500 

De verspreide ligging van de uitgegeven percelen in 1418 zijn veelal gekoppeld aan 

belangrijke plekken zoals hoeven en voorden. Deze locaties zijn op de hoevenkaart in 

paragraaf 2.3 en de landschapskaart in paragraaf 2.4 aangegeven. Het Luitsgoet en de 

Mugheuvel zijn kleinere stukken die uitgegeven zijn. De uitvang in de Worm betreft 

een uitgifte van anderhalve bunder. Deze drie uitgiften liggen ten noorden van de Aa en 

ten zuiden van het Lankvelt aan de westgrens van de gemeynt.  

De uitgifte in Kraanmeer is ‘een uitvang bij Wilsfoort’. De twee uitgiften aan een voorde 

in Hoek zijn: ten oosten van de Hoofse hoeve en even verder stroomopwaarts percelen 

aan de Aa met het toponiem vonderbeemd. Van de locatie Hongerdonk is niet bekend of 

daar de Aa overgestoken kon worden. Tot slot bevond zich een concentratie aan 

uitgiften bij de oversteekplaats Cox.  

Er staan twee vrij kleine beemden vermeld: verrenbeemd (53 roeden) en molenbeemd 

(100 roeden). De molenbeemd is een beemd dat ingeklemd lag tussen de rivierarmen bij 

de watermolen. 

Dertien uitgiften bestaan uit flink grote ontginningen van één tot twee bunder. De 

ligging van grote ontginningen van tot twee bunder zijn gelegen op Kraanmeer (twee 

maal één bunder), aan de Aa (twee bunder) en aan de Astart in Keldonk (één bunder). 

Dergelijke grote ontginningsblokken zijn waarschijnlijk verder verkaveld. Het nieuwe 

ontginningsblok werd met behulp van gemerkte stokjes toebedeeld aan gegadigden. In 

het Middelnederlands heetten deze stokjes ‘cavelen’, waar ons huidige woord kavel van 

is afgeleid.284 

 

284 Spek, 2015, p. 231. 
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De twaalf uitgiften tussen 1448 en 1450 zijn min of meer een vervolg op die uit 1418. 

Voor het eerst uitgiften zien we uitgiften in Boerdonk. Concentraties van uitgiften 

liggen aan de Hoolstraat en nogmaals in Kraanmeer. Tot de uitgiftepiek van de jaren 

tachtig van de vijftiende eeuw komt ’t Lijnt, Blekkers in Keldonk en het gehucht 

Rijkerbeek tot ontwikkeling. Ook vinden we de uitgegeven restgemeynt terug in de 

cijnsregisters. In 1464 wordt twee bunder beemden uitgegeven in de polbeemd in 

Boerdonk.  

De strook percelen van ‘t Lijnt zou in verband gebracht kunnen worden met een 

versterking van de grenslijn, zoals op wel meer plaatsen is gebeurd.285 De naam lijnt 

zou betrekking kunnen hebben op de teelt van vlas voor lijnzaad. De vlas werd 

verbouwd op een omheinde akker op wat nattere gronden omdat het gewas een grote 

waterbehoefte had.286 Dit komt overeen met de wat nattere omstandigheden van de 

verspoelde dekzandvlakte waar het Lijnt ligt. Het zou betekenen dat in het gebied al 

vroeg aan de verbouw van dit oliehoudend gewas werd gedaan. 

In Keldonk zijn op de plaatsen Astart, Blekkerse hoek en Dieperbeek uitgiften gedaan. 

Dieperbeek houdt verband met de waterloop aldaar. Zowel Astart als Blekkers kunnen 

verwijzen naar een bosontginning. De betekenis van Astart is tweeledig. Het kan gaan 

om de plek waar essen staat en het deel ‘ert’ werd gebruikt voor weilanden. Blekkers is 

afgeleid van ‘blick’, wat in het Middelnederlands ‘open, oplichtende plek’ betekent. In 

het Drentsche Aa-gebied komt de veldnaam blickakkers vrij veel voor in de oude 

esontginningen. 287 De namen van de uitgiften komen in paragraaf 4.4 aan de orde. 

De ligging van de vroegste verkochte gronden uit de gemeynt vallen binnen het gebied 

met dikke plaggendekken, zoals figuur 4.2 laat zien. 

 

 

285 Van Asseldonk, 2003b, p. 596. 
286 Spek, 2015, p. 239. 
287 Spek, 2015, p. 231. 
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Figuur 4.2. Ligging van de uitgiften zoals vermeld in de (cijns)registers tussen 1418 en 1600. Rode stippen: 

eerste vermeldingen tot en met 1418. Bruine locaties zijn de uitgegeven percelen vanaf 1418 tot en met 

1499. De vijf gele plekken zijn de uitgiften tussen 1500 en 1600. 

De ligging van de uitgiften tussen 1500 en 1600 

De vermeldingen van na 1500 betreffen de locaties ‘in de roost’ (1 bunder), ‘bij de erpse 

steenoven’ (2 bunder), ‘in de nieuwe heikampen in Boerdonk’ (2 bunder), de 

‘Smeetsbeemd’ en ‘Vlinkert’ in Hoek (samen ca. 1 bunder). Met uitzondering van de 

Boerdonkse heikampen zijn het beemden.  
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De ligging van de uitgiften tussen 1600 en 1700 

De meeste uitgiften uit de cijnslegger van 1628 zijn kleine snippers. De grotere 

oppervlakten betreffen enkele weilanden, beemden en heivelden. Van de 69 percelen 

zijn 17 groter dan 1 bunder, wat neerkomt op ongeveer 25%. Van de zeventien grote 

uitgiften gaat het maar om één akker: ‘akker genaamd den kamp op Rijkerbeek’. 

Enerzijds zijn het uitbreidingen van bestaande ontginningen, zoals Den Craenmeer, 

een kamp aan het Kraanmeer. Een groot ontginningsblok van 4 bunder werd aan ’t 

Lijnt op de grens met Veghel uitgegeven.  

Na de 69 uitgiften uit 1629 worden nog wat losse ‘nieuwveldekens’ genoemd in het 

Rechterlijk Archief Erp.288 Zij staan geregistreerd als een ‘sekere hoek uitvang’ of een 

nieuwveld genaamd de Uitlegger (Hurkske). Met de vermeldingen van nieuwe velden of 

nieuw erf ligt de verwarring met de naamgeving op de loer. Er moet goed gekeken 

worden of het hier echt om een nieuwe uitgifte gaat. Het kan zo zijn dat het nieuwe erf 

een kleine uitbreiding van het bestaande eigendom betreft voor de bouw van een huis 

en schuur. De percelen van minder dan 50 roeden of kleiner zijn meestal de erven voor 

huis en schuur. Voor de grond moest drie gulden per roede betaald worden.289  

 

 

288 Toponiemencollectie Barten, BHIC Toeg.nr. 1573, inv.nr. 773. 
289 Van Zalinge-Spooren, 2018, p. 176. 
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Figuur 4.3 Ligging van de uitgiften tussen 1600 en 1700. 
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De ligging van de uitgiften tussen 1700 en 1800 

Omdat voor deze uitgiftegolf alleen de namen bekend waren per hoek lijkt het om grote 

ontginningsblokken te gaan. Hier kan niet met zekerheid van worden uitgegaan. Het is 

mogelijk dat het beeld meer versnipperd moet zijn. De plekken zijn zodanig gekozen dat 

de gemeynt zo groot mogelijk bleef en zo min mogelijk werd aangetast. 

 

 
Figuur 4.4 Ligging van de uitgiften tussen 1700 en 1800. 
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Ligging van de uitgiften tussen 1800 en 1850 

In de periode na 1800 zijn onmiskenbaar op de tekentafel strepen getrokken en 

planmatige blokken ontworpen. Bij het aanwijzen van de grotere eenheden heeft de 

ontwerper ervoor gezorgd dat de gemeynt zo min mogelijk versnipperd zou raken. 

 

 
Figuur 4.5. Uitgiften tussen 1800 en 1832. 
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De minuutplankaart van het grote noordelijke blok laat een indeling in twee delen zien 

(figuur 4.6). Tussen beide delen is een kaarsrechte lijn getrokken, duidelijk het werk 

van de landmeter. In het westelijke vlak met de lichtere kleur wijst de OAT op een 

andere eigendomssituatie ten opzichte van het oostelijke donkere vlak. Er zijn geen 

eigenaren die in beide delen een perceel bezitten, wat kan duiden op uitgiften in twee 

fasen. 

 

 

Figuur 4.6. Noordelijk ontginningsblok, fase 1 (donker) en fase 2 (licht). 

Interpretatie van de locatiekaarten 

Als alle vier de kaarten met de locaties uit de periode 1300-1600, 1600-1700, 1700-1800 

en 1800-1832 bij elkaar worden gezet dan is er een duidelijk verspreidingspatroon uit af 

te lezen. Het patroon is een in buitenwaartse richting groter wordende ontginningsring 

per periode. De kleine krans van rood wordt opgevolgd door een wat grotere van bruine 

en gele uitgiften. De kring met paarse plekken met de uitgiftepiek van 1628 vormt weer 

een grotere ontginningskring naar buiten toe. Aan de grens van de gemeynt vonden in 

die perioden in toenemende mate ontginningen plaats. In de perioden daarna zien we 

geen uitgiften aan de grens. Vanaf de uitgiftepiek van 1780 zijn planmatige blokken 

uitgezet en verkocht.  



104 

 

 

 

 
Figuur 4.7 Overzicht locatiekaarten 1300 tot 1832. 
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De ligging ten opzichte van de fysische ondergrond 

Uit onderzoek waarbij de historische bodemkaart met bovenstaande kaarten wordt 

gecombineerd, blijken vrijwel alle percelen op de zwarte enkeerdgronden (code E3) te 

liggen en de beemd-uitgiften op de beekeerdgronden (Gn4). Van de jongste uitgiften 

liggen een aantal op de laarpodzolgronden (code cHn3). Uitgiften op de 

veldpozolgronden zijn er vrijwel niet gedaan. Jonge uitgiften op de veldpodzolgronden 

(aH2 en Hn3) komen slechts voor in Boerdonk en het noordelijk ontginningsblok. Van 

een aantal rode stippen is de bodemsoort niet bekend omdat zij zich in het niet-

gekarteerde deel van de kom van Erp bevinden. 

Door de uitgiften uit alle perioden op de geomorfologische kaart te plaatsen, zien we dat 

de verkochte percelen zich bevinden aan de randen van de verschillende 

geomorfologische eenheden en dan met name aan de rand van de dekzandruggen, de 

dekzandwelvingen en de beekdalbodems (figuur 4.8). Voor wat betreft de concentratie 

in de Worm, daar lijkt het om alleen beemdgronden te gaan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 

 
Figuur 4.8. Geomorfologische kaart gecombineerd met de minuutplankaart 1811 en alle uitgiften uit de 

gemeynt, vervaardigd door auteur. 
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4.5 Namen van de uitgiften 

Inleiding 

De namen van de uitgiften schetsen een beeld van de terreingesteldheid ter plaatse ten 

tijde van de uitgifte. De beschrijvingen kunnen oud zijn, omdat de namen overgenomen 

werden uit oudere cijnsadministraties. De omschrijving bestond uit de naam zoals die 

bekend was in de streek en het nut (hooiland, akker, beemd of hof). Ook stonden de 

hoek waar het lag en de grootte erbij vermeld. Om percelen van elkaar te 

onderscheiden, werd er soms een extra aanduiding toegevoegd. In deze paragraaf 

worden de namen op een rij gezet, sommige namen zijn al aan de orde geweest en 

worden daarom kort meegenomen. Voor de meeste verklaringen en interpretatie van de 

namen is het naslagwerk van Beijers & Van Bussel gebruikt, tenzij anders aangegeven. 

Namen van de uitgiften tussen 1418 en 1450 

Naam Datum 
verm. 
cijns 
register 

Naamsverklaring 
 

Interpretatie 

Aabroek 1418 Broek aan de Aa. Laaggelegen 

hooilanden of moeras 

aan de Aa. 

Verrenbeemd 1418 Verren betekent in het 

Middelnederlands ver verwijderd, 

veraf gelegen, wijds of uitgestrekt.290 

De betekenis van ‘onvruchtbaar’ is 

denkbaar als ‘ver’ een variant is van 

‘vaar’. Dit soort benamingen komen uit 

de 14de en 15de eeuw. 

Verafgelegen beemd. 

Het kan een minder 

vruchtbare beemd 

zijn gezien de 

datering. 

Astart 1418 Plaats waar essen staan. Meestal werd 

‘ert’ gebruikt voor weilanden.  

Weiland waar eerst 

essen stonden. 

Boterhoek 1418 Boter kan wijzen op een hoog 

vruchtbaarheidsgehalte van de bodem. 

De volkse benaming voor drassige, 

modderige of slijkerige grond zou 

eveneens kunnen. 

Boterhoek 

(Kraanmeer) is een 

stuk drassige, 

modderige grond. 

Hongerdonk 1418 Het deel van de naam ‘donk’ staat voor 

een zandige opduiking in een 

moerassig terrein. Het Moeras-

kartelblad (Pedicularis palustris) ofwel 

Luiskruid of Fistelkruid kan er hebben 

gestaan, thuishorend in moerassige, 

venige gebieden. De plant is licht giftig 

en neemt hongergevoelens weg, 

waardoor vee ophield met eten en  

verhongerde.291 

Zandige opduiking in 

een moerassig, wat 

venig gebied. De 

ligging is aan de Aa 

in Hoek. 

 

290 Spek, mededeling februari 2022. 

291 Leenders, mededeling februari 2022. 
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Luitsgoet, 

Luisend, 

Luitshout 

1418 Een moerassig terrein met het 

Moeraskartelblad (Pedicularis 

palustris) oftewel Luiskruid. 

Begroeiing kan ook lis- of rietgras, of 

gele lis zijn. Ook andere planten met 

een blad gelijkend op dat van de gele 

lis werden wel lis of lies genoemd.292 

Varianten kunnen zijn lies, luus, lus, 

luis. Liesgras was rietgras, een grote 

grassoort dat op moerassige plaatsen 

groeide. Heeft mogelijk ook een 

betekenis als haveloos, slecht, 

armoedig land. Het element ‘luis’ kan 

optreden in namen van oude, 

uitgeholde grensbomen, bv. Luiseik. 

Een moerassig 

grensgebied aan de 

Aa in de Worm, 

begroeid met 

moerasplanten en 

grassen. 

Aanrost, 

aanschot, 

aanschoot, 

roost. 

1418 Aanschot betekent aangeslibde grond 

of aanwas. Het element ‘ros’ voorzien 

van het t-verzamelsuffix in de 

betekenis van plaats waar rossen of 

russen gestoken worden. Een 

nevenvorm is ‘roost’ met suffix-t: de 

plaats waar riet groeit. 

Plaats waar rossen 

gestoken werden, of 

waar riet groeit (aan 

de Aa). Eventueel 

aangeslibde grond 

(T)hu(e)usselaar 1418 Plaats van het huis of thuis. Het 

Hesselereinde is genoemd naar Hessel 

Hesselssoen. Het Hessels camp werd 

al genoemd in 1398.293 

Erf en huis in de 

Bolst. 

Mugheuvel 1418 Aanduiding van percelen waar veel 

muggen voorkomen in de directe 

omgeving van natte of moerassige 

plaatsen zoals vennen, poelen en 

plassen, natte weilanden. 

Perceel bij natte 

plaats of moeras. 

Worm 1418 Zou kunnen gaan om een keltische 

oorsprong als afleiding van * gorm als 

betekenis: de donkerkleurige rivier. 

Op basis van het germaanse wer = 

water, kan het gaan om een betekenis 

als ‘de beek met de kronkelende loop’ 

In Oost-Nederland is worm ‘slang’. 

Veldnamen met worm komen daar 

vaak in natte gebieden voor 

(Wormgoor etc.) en zouden betrekking 

kunnen hebben op plekken waar veel 

ringslangen voorkomen. 

Perceel aan de 

meander van de Aa, 

moerassig,  eventueel 

waar veel slangen 

voorkomen. 

Kraanmeer 1418 Aanwezigheid van kraanvogels die in 

de buurt van heidevennen tijdens hun 

jaarlijkse trek rust vonden. Ook zou 

een vormaanduiding mogelijk kunnen 

zijn i.c. een lang en smal perceel 

lijkend op een kraan. 

Gebied met vennen 

waar kraanvogels 

komen. 

 

292 Strijbosch, mededeling januari 2022. 
293 Meuwese, 1955, p. 130. 
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Kneedsel 1448 een variant van eeuwsel of eusel of  

‘ezel’ , wat een duiker kan zijn. Schrale 

zomerweide. 

Een minder 

productief hooiland 

dat als zomerweide 

werd gebruikt. 

 

Namen van de uitgiften tussen 1466 en 1788 

Naam Datum 
verm 
cijns 
register 

Naamsverklaring Interpretatie 

‘t Lijnt 1466 Lijnt kan verwijzen naar de 

lindeboom. Het zou kunnen gaan om 

leen, als in een leengoed. De 

vlasverbouw voor lijnzaad zou van 

toepassing kunnen zijn. 

Percelen voor 

vlasverbouw tbv 

lijnzaad aan de grens 

met de tuinen van 

Zondveld. 

Blekkers 1477 Onbegroeide hoge schrale 

zandgrond. Het glinsteren van 

blekken of blikken kan verband 

houden met een open oplichtende 

plek in het bos. Blekkers is afgeleid 

van blick, wat in het 

Middelnederlands ‘open, oplichtende 

plek’ betekent.294 

Bosontginning in 

Keldonk 

Wolfsmeer 1484 Wolf kan zijn het dier wolf, maar ook 

‘worf’ = waterwilg. Percelen kunnen 

overwoekerd zijn geraakt door de 

waterwilg. Past ook bij planten en 

kruiden zoals bv. wolfsgras afgeleid 

van ‘wolgras’ en wolfsput voor 

‘wolput’, gebruikt voor het wassen 

van de wol. Meerdere wolfnamen 

duiden op een grensligging. 

Perceel met waterwilg 

en/of wolfsgras. 

Ligging aan de grens 

van de Aa en 

Stijlenburg. 

Krijtenburg 1487 Het element staat voor ‘versterking’, 

versterkte hoeve of huis. Dit soort 

versterkingen stond vaak op een 

berg of een lichte verhoging. Volgens 

de Bont gaat het om een ‘borg’ 

omgeven door een staketsel van 

vlechtwerk. ‘Crijt’ staat voor kring, 

gebied, strijdperk, gerechtsplaats. 

Kreiten=kibbelen.  

Hoeve op een heuvel, 

omheind. Het perceel 

zou een omstreden 

stuk grond kunnen 

zijn. 

Bolst 1499 t-verzamelsuffix bij ‘bols’, 

genitiefvorm van ‘bol’ ? 

 

Hoeve Bolst. 

Hurkske 1499 Hurk, hork, horri(n)c(k) = hoek. Veel 

voorkomend in het oostelijk Noord-

Brabant. 

 

Perceel in een zekere 

hoek of gehucht. 

 

 

 

 

 

294 Spek, 2015, p. 231. 
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Vlinkert 1599 Vlinken’ in de betekenis van 

fonkelen, schitteren. Het element 

zou betrekking kunnen hebben op 

laagliggende percelen of bodem-

inzinkingen die regelmatig vol water 

stonden. ‘Vink’ = lichte turf.. 

Laagliggend venig 

perceel, vaak onder 

water staand (aan de 

Aa in Hoek). 

Raephoeksgeweer 1600 Visgeweer in de raephoek, daar waar 

raapzaad staat. Uit het raapzaad 

werd olie geperst of geslagen. Een 

toponiem als Rapeling kan een 

benaming zijn van een mindere soort 

turf, die je kon oprapen. 

Stuk venige bodem 

met turf (aan de Aa 

bij een visgeweer). 

Oversten 1628 De primaire betekenis is ‘aan de 

overzijde van’ of ‘aan de overkant 

gelegen’. Secundaire betekenis: hoger 

gelegen. 

 

Beemd in de Oversten 

(in Hoek), overzijde 

van de Hoirnkens 

beemd (?) 

Cauweusel 1628 Eeuwsel wordt verklaard als een 

droge zomerweide, veelal in 

particulier bezit en omheind, een 

schrale weide of een weide in de 

bossen. Het eerste lid ‘koud’ met als 

varianten cau, caude, kal(de), kolde 

of kolt, heeft te maken met percelen 

of perceelscomplexen waar sprake is 

van een koude, winderige of 

onbeschutte ligging of waar de koude 

noordenwind min of meer vrij spel 

heeft. Ook is gedacht aan koud in de 

betekenis van dood en verlaten, kaal 

en ruig. 

Onbeschut perceel, 

onbeschut of verlaten. 

Gezien de ligging 

misschien niet zo 

droog (akker en hei in 

Dijk). 

Lampelinge 1628 Er zijn diverse mogelijkheden: een 

afleiding van ‘lam’: jong schaap of 

een verwijzing naar Lambrecht / 

Lambert. Van Berkel geeft een 

mogelijke verwijzing naar de 

verering van St. Lambertus. 

Het perceel is een 

akker, verwijzing 

naar Lambert lijkt het 

meest waarschijnlijk. 

Bellaert 1650 Verwilderd akkerland of ‘aard laten’. 

Na verloop van tijd kreeg ‘aard’ zijn 

eigen vaste betekenis, zoals heide, 

akker, beemd, braakliggend, woest en 

vochtig terrein. Het woord was in 

gebruik voor afzonderlijke percelen 

van slechte kwaliteit. 

Braakliggend stuk 

land (lag in de Laren). 

Palsheike 1788 Het Palsheike is afgeleid van de 

Palsehoeve (eerste vermelding 1383), 

waarvan we vermoeden dat naam  

afkomstig is van de eigenaar, 

wellicht Peter Pels, of Paulus.  

Mogelijk een afleiding van ‘palis’, 

wat een hypothetische grondvorm 

zou kunnen zijn van paal + hees.  

Heiveld in het gebied 

genoemd naar de 

Palsehoeve. 
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Het is opvallend dat de vroegste toponiemen allemaal, op één na over natte en drassige 

gebieden gaan. Het zijn de begroeiingen van de moerassige gebieden waaraan deze 

uitgiften hun naam te danken hebben. Husselaar betreft een hoeve of een huis. 

De tweede reeks uitgiften gaat over een langere periode en de namen zijn gevarieerder. 

Ongeveer de helft van de toponiemenlijst gaat over relatief minder goede gronden, zoals 

de cauweeuwsel. Het toponiem eusel komt in de lijst uitgiften van de zeventiende eeuw 

vrij vaak voor. Eeuwsel wordt verklaard als een schrale, droge zomerweide, veelal 

omheind, maar het kan ook een weide in de bossen zijn. De verklaring van cauw in het 

toponiem cauweeuwsel kan het verlaten en ruig geworden stuk grond, een verklaring 

die ook bij Bellaert naar voren komt in dezelfde periode (ca. 1650). Slechts een enkele 

keer heeft het toponiem betrekking op een hogere ligging. Over het algemeen 

interpreteren we de namen van de uitgiften als duidend op ontginningen van vochtige 

en relatief minder vruchtbare gebieden. 

 

4.6 Bevolkingsontwikkeling 

Voor het onderzoek naar de bevolkingsontwikkeling in dit deel van Noord-Brabant 

staat de haardstedentelling van 1438 tot 1526 ter beschikking. Om de hoogte van de te 

betalen belasting per dorpsgemeenschap aan de centrale overheid vast te stellen, 

werden huizen en haarden geteld. De meeste boerderijen hadden één haard, alleen de 

rijksten hadden er twee of drie. Bijna alle huizen werden bewoond door één gezin, zodat 

het aantal haardsteden nauwelijks verschilde van het aantal huizen.295 In 1438 werden 

de huizen van de armen apart geteld, omdat vanwege de armen elke vijfde haardstede 

(op het platteland) in mindering gebracht mocht worden. Het systeem werkte in de 

hand dat dorpen op een zo laag mogelijk aantal haardsteden wensten uit te komen. 

Was de quote ten behoeve van de bede eenmaal vastgesteld, dan was het gunstig om die 

over een zo groot mogelijk aantal huizen om te slaan. De haardstedentellingen geven 

daarom eerder te weinig haardsteden aan dan te veel. Na 1526 werden geen nieuwe 

haardstedentellingen meer gehouden. 

Jaartal 1438 1464 1472 1480  1496 1526 

Totaal aantal haardsteden 234 267 207 239* 209 254 

Inwonertal op basis van 5 

personen per haardstede 

1.170 1.335 1.035 1.195 1.045 1.270 

Tabel 4.5. Aantal haardsteden in Erp tussen 1438 en 1526. Bron: Cuvelier, 1912. *In 1480 waren 39 

haardsteden van de 239 verbrand.296 

 

 

 

 

295 Van Asseldonk, 2003a, p. 349. 
296 Cuvelier, 1912, p 482, 483. 
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Jaartal 1736 1766 1771 1806 1815 

Totaal aantal haardsteden 266 286 284 326 329 

Inwonertal op basis van 5 

personen per haardstede 

1.330 1.430 1.420 1.630 1.645 

Tabel 4.6. Aantal haardsteden in Erp tussen 1736 en 1840.297 

Jaartal 1832 1840 1843 1849 

Aantal inwoners 2088 2155 2199 2207 

Tabel 4.7. Aantal inwoners in Erp tussen 1832 en 1850.298  

 

Figuur 4.9. Grafiek bevolkingsaantallen tussen 1400 en 1850. 

 

Uit de grafiek lijkt de periode van 1438 tot 1526 een onstabiele situatie weer te geven. 

De Gelderse oorlogen zijn de oorzaak van de schommelingen, blijkt uit onderzoek van 

Adriaenssen, waarin hij zag dat daar waar de Gelderse Oorlogen het hevigst waren het 

bevolkingsaantal meer afnam ten opzichte van elders in de Meierij.299 Het bloedbad uit 

1587, waarbij ongeveer 400 boeren uit de regio zijn doodgeslagen, komt in figuur 4.6 

niet naar voren. Het bevolkingsaantal nam vanaf 1496 gestaag toe. Tussen 1815 en 

1832 zien we een flinke sprong in de bevolkingsaantallen. 

Juist vanwege oorlog en armoede kunnen mensen op drift raken. Van buiten de grenzen 

van het studiegebied kunnen nieuwe inwoners zich in Erp hebben gevestigd. Dergelijke 

cijfers zijn niet voorhanden. De voor dit onderzoek gebruikte cijfers zijn 

momentopnamen. Zij geven toch een goede indruk van de aantallen en de groei van de 

bevolking. 

 

297 Meuwese, 1955, p. 73. 
298 Bron: Kadastertelling 1832, volkstellingen 1840, 1849, Topografisch Militaire Kaart 1836-1843.  
299 Adriaenssen, 2008, p. 71. 
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4.7  Uitgiften periode 1832 tot 1850  

Tussen 1832 en 1850 heeft een piek aan uitgiften plaatsgevonden waarbij 95,5 hectare 

werd uitgegeven. Er werden 135 percelen publiekelijk verkocht. Deze piek was erg 

groot vergeleken met de golfjes van voor die tijd. Met de opbrengst werd het 

kerkbestuur ondersteund bij de bouw van de kerk en de kerktoren.  

Het betreft een flinke strook aan het kanaal. De gemeynt ten westen van Dijk tot aan 

de Veghelse grens is dan geheel verkaveld. Bij de verkoop van de percelen is 

overeengekomen dat de koper voor een halve breedte een weg moest aanleggen en 

onderhouden. De koper van het tegenoverliggende perceel stond garant voor de aanleg 

en het onderhoud van de andere helft van de weg. De toegankelijkheid van de percelen 

werd op deze manier opgelost, zonder dat het de gemeente geld kostte.  

De Zuid-Willemsvaart die haverwege de jaren twintig van de negentiende eeuw in 

gebruik werd genomen zorgde voor een doorsnijding van de gemeynt tussen Boerdonk 

en Keldonk/Erp. Tegen het kanaal aan is een rand aan de gemeynt onttrokken. De 

gemeynt was toch al ‘bedorven’ zoals men zich toen wel eens uitdrukte. 

Was in de voorgaande periode nog maar één keer een groot blok ineens uitgenomen uit 

de gemeynt, nu is dat over de hele gemeynt gedaan. De ontginningsblokken waren met 

zorg uitgezet en gelijkelijk verdeeld over het gebied. Uit de afmetingen, de verspreiding 

en de ligging en ook de aanwijzingen voor de aanleg van kavelwegen, blijkt een 

planmatigheid vanaf de tekentafel. Aan het hoekige verloop van de ontginningsvlakken 

ten noorden van Erp lezen we af dat er een ontwerper aan te pas is gekomen. Het toont 

eveneens dat de bereikbaarheid gewaarborgd moest zijn.  

Sommige van deze percelen waren bebost. Enkele van deze bossen stonden er vijftig 

jaar later nog. Dit zou in een vervolgstudie verder uitgezocht kunnen worden. Er moet 

dan onder andere gekeken worden naar de eigenaar en het overheidsbeleid over 

bebossingen. De verkaveling was in de broekgebieden kleinschaliger dan in de 

voormalige grauwe heidegebieden. Daar was de verkaveling ook vaker blokvormig. 
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Figuur 4.10. Uitgiften tussen 1832 en 1850. 
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4.7 Conclusie 

Er zijn uitgiftepieken van verschillende aard te onderscheiden. De uitgiftepiek van 

1628 is in feite een verzameling van uitgiften uit de decennia daarvoor als gevolg van 

een inhaalslag in de administratie. De lijst laat ten onrechte vrij weinig uitgiften zien 

in de periode 1500-1628. De uitgiften van vóór 1500 volgen de octrooiverlening, zij het 

met een uitloop van een flink aantal jaren. 

Toch blijkt uit een oppervlaktevergelijking met de naburige gemeynt van Veghel dat de 

onderzoeksresultaten betrouwbaar zijn. Het kleine verschil in oppervlakte van 

uitgegeven gronden kan gelegen zijn in het feit dat in Veghel wat andere factoren 

hebben meegespeeld. Aan kleine verschillen kunnen plaatselijke kleine ontginningen 

ten grondslag liggen, omdat tot 1/8ste bunder niet opgegeven hoefde te worden. We 

nemen aan dat dit geen sterke beïnvloeding van de resultaten teweeg heeft gebracht. 

Het clandestien uitgeven en ontginnen is vrijwel uitgesloten, gezien de strikte 

procedure. Het geval van fraude op dorpsniveau is eenmaal voorgekomen en daarna 

niet meer. De organisatiestructuur met aangestelde gezworenen was gericht op een 

beheer ter behoud van de gemeynt en een eerlijke verdeling van gebruik. Deze 

beheersorganisatie zal het illegaal aangraven tot een minimum hebben beperkt. Ook 

het oogluikend toestaan van huttenvolk vond plaats met goedkeuring van de inwoners 

van het dorp. Dit sluit aan op de conclusie dat de plekken waar de gemene gronden zijn 

verkocht met zorg zijn uitgekozen. Dat blijkt uit het verspreidingspatroon: de uitgiften 

hebben de gemeynt zo min mogelijk aangetast. Men heeft steeds getracht de gemeynt 

aaneengesloten te houden.  

De kaarten met locaties naast elkaar bekeken laat een fraai uitwaaierend patroon zien. 

Erp heeft zich vanuit een krans rond het dorp kringsgewijs ontwikkeld, waarbij de 

kleinste kring overeenkomsten vertoont met de ligging van de hoeven. Het verband 

daartussen kan zonder nader onderzoek niet bevestigd worden. Een sterke 

ontginningsimpuls ging uit van de voorden en de beemden aldaar. 

De namen van de uitgiften wijzen naar moerasachtige, ruig begroeide en 

ongecultiveerde gronden. De ligging van de locaties op de geomorfologische kaart 

ondersteunen dit. De andere conclusie die getrokken kan worden uit de kaart is de 

randligging van de uitgiften, zij bevinden zich op de grens van geomorfologische 

eenheden. 

We hebben minder zicht gekregen op de namen van de kopers. Het zou interessant 

geweest zijn op welke manier het verkochte blok verder is verkaveld en onder hoeveel 

mensen het is verdeeld.  
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Het verband met de bevolkingsontwikkeling is niet opgehelderd. De 

bevolkingsaantallen laten schommelingen zien tussen 1400 en 1526, maar er waren in 

die periode een gestaag toenemend aantal uitgiften.  

Voor de periode van 1526 tot 1736 zijn te weinig gegevens voorhanden om conclusies te 

kunnen trekken.  

Vanaf 1736 groeide de bevolking en werden er toch geen gronden gekocht. Dat werd pas 

gedaan in 1784. 

In onderstaande figuur zijn aantallen uitgiften (reeks 2) en bevolkingsaantallen (reeks 

1) verenigd. 

 

Figuur 4.10. Gecombineerde grafiek bevolkingsaantallen (reeks 1) en uitgiften in aren (reeks 2). 

In de periode dat Erp in feite failliet was zijn er geen initiatieven tot ontginning 

genomen. We kunnen concluderen dat economische goede vooruitzichten bepalender 

zijn dan de factor bevolkingsaantal.  
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Hoofdstuk 5  

Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Eindconclusie 

De Erpse gemeynt werd binnen de vastgestelde buitengrenzen van de gemeynt 

ruimtelijk verkleind. Het kleiner worden was gerelateerd aan het groter worden van 

het aandeel particuliere gronden als gevolg van de uitgiften uit de gemeynt. Dit 

manifesteerde zich ruimtelijk in een patroon van een steeds groter wordende kern van 

uitgegeven gronden dat zich kringsgewijs uitbreidde. Bij elke nieuwe grotere kring van 

uitgegeven gronden schoof de buitenrand van de gemeynt op. De ontginningskern van 

waaruit dat gebeurde bevond zich op de rand van de oude open akkers. Hier lag een 

kralensnoer van hoeven uit de veertiende eeuw. Andere plekken met concentraties van 

uitgiften uit de gemeynt bevonden zich bij de voorden over de Aa en de Leigraaf. 

Na de uitgifte van de gemeynt in 1300 waren de Erpse ingezetenen genoodzaakt het 

beheer van de gemeynt goed te organiseren. In 1379 werden in dat verband belangrijke 

stappen gezet met behulp van het afgegeven handvest. Rond 1600 volgde een fase 

waarin regentencolleges gevormd werden. De oorzaak van het ontstaan van 

regentencolleges wordt gezocht in de Tachtigjarige Oorlog, omdat toen 

overlegstructuren noodzakelijk werden. De inbreng van de inwoners van Erp en de 

macht van de hertog van Brabant namen af en daarvoor in de plaats kwamen het 

dorpsbestuur en de Raad van State te Den Haag. 

Het uitgeven van percelen uit de gemeynt werd na een officieel verzoek en met opgave 

van een goede reden toegestaan. De Raad van State kondigde in de achttiende eeuw 

resoluties af die het mogelijk maakte gronden te onttrekken uit de gemeynt zonder 

noodzaak en zelfs zonder opgaaf van reden. Maar het Erpse dorpsbestuur bleef 

doorgaan met het opgeven van een reden. De genoemde redenen waren tot nut van het 

collectief. Dit sluit aan bij hetgeen in hoofdstuk 1 gesteld is over het recht doen aan de 

belangen van alle participanten. Volgens De Moor was immers een gelijkwaardig 

profiteren van de gemene goederen een basisvoorwaarde voor het overleven van de 

commons. 

In de periode van 1628 tot 1784 werden weinig gronden uitgegeven en juist die periode 

was een tijd van economische teruggang tot dorpsfaillissement aan toe. Daaruit blijkt 

dat een gunstige economische positie van potentiële kopers een drijvende kracht was 

voor het daadwerkelijk verkopen van gronden. Oorlog en economie lijken meer 

bepalend te zijn geweest dan ontwikkelingen in bevolkingsaantallen. 

Het onderzoek heeft een bijdrage geleverd aan de theorievorming over de groei van 

ontginningen in relatie tot de open akkers. Gebleken is dat gericht grote en minder 

grote locaties ter ontginning zijn aangeboden in een patroon dat zich herhaalde, 

namelijk in een ring om de vorige heen. De locaties waren niet lukraak gekozen, maar 

doordacht vrijgegeven. De ligging was zodanig dat de gemeynt zo min mogelijk werd 
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aangetast. De veronderstelling dat de akkergebieden groeiden door het organisch 

aaneen klonteren van geleidelijke, onopgemerkte uitbreidingen lijkt minder 

waarschijnlijk, ook gezien de strikte procedures die men hanteerden. De zorgvuldigheid 

waarmee delen van de gemene gronden werden uitgegeven, past ook bij de organisatie 

van het beheer. De Erpse beheersorganisatie die zoals gezegd al sinds 1379 bestond 

stelde jaarlijks keuren en breuken vast. Alle gerechtigden werden betrokken bij het 

besluitvormingsproces over de gemeynt.  

De onderzoeksmethode waarbij de cijnsregisters aan de basis staan voor de 

ontginningsreconstructie is een geschikte methode om de ontwikkelingsgeschiedenis 

van een dorp te onderzoeken. Door de gebrekkige cijnsadministratie in de zestiende 

eeuw is het niet goed mogelijk geweest die uitgiften een juiste datering te geven. Helaas 

viel dat ook samen met het tekort aan gegevens van de bevolkingsaantallen in dezelfde 

periode, wat tot een hiaat heeft geleid. Het lokaliseren van zoveel historische plekken is 

dermate tijdrovend dat onvoldoende tijd resteerde voor aanvullend archiefonderzoek. 

De landschappelijke uitwerking van het voorpootrecht op de gemeynt is niet 

aantoonbaar. De beplantingen zijn fysiek niet meer aanwezig en er zijn onvoldoende 

archivalische bronnen. Op de minuutplankaarten zijn de beplantingsstroken niet als 

aparte eenheid opgenomen, omdat ze te smal zijn. 

Opgemerkt moet worden dat het ontginningspatroon specifiek voor Erp van toepassing 

is en dat de gevonden uitkomsten niet overgezet kunnen worden naar andere 

gemeynten. Aangetroffen wetmatigheden voor het dorpsgebied van Erp kunnen niet 

naar andere dorpsgebieden gekopieerd worden, omdat de oorsprong niet hetzelfde is.300 

De oppervlakte van de gemeynt van Erp is in totaal 35.860.387 m2 of 3.586 hectare. We 

schatten in dat hiervan in het jaar 1832 nog 1672 hectare over was. Al in 1867 werd 

vergunning afgegeven voor nieuwe uitgiften uit de gemeynt. Er werd als reden 

opgegeven dat met de opbrengst de tienden werden afgekocht. 

Uiteraard bleef het daar niet bij. Bijna honderd jaar later, in 1953 was er nog 350 

hectare over, in het Hurkske en in het Lijnt. Dit zijn de restkernen die in 1912 werden 

bebost. Op de vraag aan de Gemeente Meierijstad wat de huidige stand van zaken is, 

kwam het antwoord dat de Gemeente Meierijstad nog 6.166.530 m2 (ca. 617 hectare) in 

bezit heeft aan gemeentegronden gelegen binnen de grenzen van de voormalige 

Gemeente Erp. Dit is inclusief de wegen en pleinen. 

 

 

 

 

300 Leenders, 1978. 
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5.2 Mogelijkheden voor nader onderzoek 

Naar het leengoed en het allodiaal goed dient nog verder onderzoek gedaan te worden, 

omdat vanuit die goederen, hoewel zij geen onderdeel uitmaken van de gemeynt, wel 

gebruik gemaakt werd van de gemeynt. Dit is tijdens het onderzoek te weinig aan bod 

gekomen. 

Ter verdieping van dit onderzoek zou een hoevenonderzoek aanbevelingsvaardig zijn, 

met name ter bevestiging of er een verband is tussen de kleinste kring uitgiften en de 

ligging van de hoeven. Ook de Palsehoeve, de verdwenen hoeve in Boerdonk en de beide 

hoeven van de Zusters van Orthen in Keldonk zijn goede kandidaten. Een 

onderzoeksthema zou kunnen zijn of er inderdaad een Waldhufe in Keldonk is 

opgespoord. 

Een ander thema is de theorievorming rondom de laatmiddeleeuwse transitie in relatie 

tot deze onderzoeksresultaten. Met name de vroegste ontginningsronde is daarbij 

relevant. Daarbij is de ligging van de vroegste verkopen in de gebieden met dikke 

plaggendekken interessant, omdat het inzicht kan geven in de ouderdom en de dikte 

van de plaggendekken. De verkochte percelen uit de zestiende eeuw dienen daartoe 

exact gedateerd te worden, evenals die van de periode 1800-1832. Bij het aanvullend 

onderzoek kunnen de kadastrale grondschattingskaarten behulpzaam zijn. De 

kadastrale werkzaamheden betroffen schattingen voor de grondbelasting in de eerste 

helft van de negentiende eeuw (BHIC Toeg.nr. 17, inv.nr. 4136), waarvoor door middel 

van proefputten de dikte van de laag met teelaarde van de akkers werd bepaald.  

Maar ook een onderzoek naar de namen van de kopers van de overige uitgiften is nodig 

om te achterhalen welke verdere verkaveling heeft plaatsgevonden en onder hoeveel 

mensen het verder is verdeeld.  

De smalle strook kavels aan de grenzen is een onderwerp wat nog onderbelicht is 

gebleven. We nemen aan dat de strook is gerealiseerd ter bescherming van de grens. 

Was dat ook zo? Hier lag een landweer, wat was de functie van de landweer op die plek? 

De proceskaart uit 1445 kan het vertrekpunt zijn voor dit onderzoek. 

Het is interessant onderzoek uit te voeren op één enkele bolvormige akker, bijvoorbeeld 

in de Laren. Daarbij alle genoemde bronnen betrekkend, aangevuld met een 

grondboring. 

Het verdient aanbeveling om onderzoek te doen naar het voorpootrecht en dan met 

name in hoeverre het, samen met de voorpootplicht, een voorbode was voor het uitgeven 

van percelen. De relatie met het beteugelen van stuifzanden kan hierin meegenomen 

worden. 

Het verband met de bevolkingsontwikkeling is niet opgehelderd, omdat er te weinig 

gegevens voorhanden waren. De bevolkingsaantallen als drijvende kracht achter de 

ontginningen kan verder worden uitgezocht. 
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De ontginning van het Hurkske, foto genomen in 1914. Ties Welten 

op de tractor en Marinus van de Laar achter de ploeg. De foto laat de 

heide zien voordat het een bosgebied werd.  
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Samenvatting  

Dat dorpsgemeenschappen het gebruiksrecht van de gemeynt verwierven, was voor de 

geschiedenis van dorpen in Brabant van groot belang. Toch weten weinig Brabanders 

wat een gemeynt is. Dit onderzoek start met de formele overdracht van de gemeynt van 

Erp aan de ingezetenen van Erp dat in het jaar 1300 plaatsvond. In het algemeen wordt 

aangenomen dat het een bevestiging van een bestaande situatie was, zodat de gemeynt 

dus ouder was. 

Het onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeynt van Erp gedurende 

ruim vijfhonderd jaar begint met de situatie waarin de laatmiddeleeuwse transitie 

waarschijnlijk is afgerond. Door de gang van zaken te doorgronden en te ontdekken hoe 

de ontginningen zich ruimtelijk manifesteerden kan deze scriptie wellicht inzicht geven 

over die voorgaande periode. 

Om te komen tot een reconstructie van de gemeynt van Erp en de gemene gronden 

binnen de gemeynt is daartussen een tweedeling gemaakt. Eerst kijken we naar de 

gemenyt van Erp binnen de vastgestelde grenzen. Dan volgt detailonderzoek naar de 

ontwikkeling van de gemene gronden binnen de gemeynt.  

De scriptie kent de volgende opzet: 

• Korte omschrijving van het landschap: fysisch-geografische ondergrond en het 

cultuurlandschap (hoofdstuk 2). De rangschikking van de landschappelijke 

eenheden komen naar voren. Het landschapsonderzoek leidde tot een 

basisstructuur bestaande uit een krans van hoeven aan de buitenrand van de 

akkers met daar omheen de heide en de broekgronden (de gemene gronden). De 

ligging aan de Aa met de beemden en de voorden over de Aa en de Leigraaf 

horen bij de basisstructuur. 

• Onderzoek naar de gemeynt van Erp gericht op de thema’s begrenzing, gebruik, 

organisatie en het voorpootrecht (hoofdstuk 3). Het bestuderen van de 

begrenzing van de gemeynt leverde tegelijkertijd een landschapsverhaal op. Uit 

de beschrijving van de gemeynt van Erp blijkt het belang van de gemeynt 

binnen het bestaan van de inwoners van Erp. 

• Onderzoek naar de uitgiften uit de gemeynt. In hoofdstuk 4 worden de 

resultaten van het onderzoek naar de achtergronden van de verkoop en het 

gedetailleerd opsporen van de gelokaliseerde uitgiften uiteengezet.  

De inwoners van Erp waren afhankelijk van de gemeynt. Zij hadden er veel voor over 

om de gemeynt veilig te stellen en kochten daarom de uitgiftebrief. Na het verkrijgen 

ervan moest daarna nog jaarlijks een bedrag aan de hertog worden betaald. Als gemene 

gronden uit de gemeynt werden verkocht, moesten de kopers daarvoor jaarlijks betalen. 

De betalingen werden bijgehouden in cijnsregisters en die registers zijn de voornaamste 
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bronnen voor het opsporen van uitgiften uit de gemeynt. De ruimtelijke ontwikkeling 

van het dorpsgebied Erp kon daarmee tot 1628 gevolgd worden. 

De ingezetenen waren genoodzaakt de gemeynt goed te beheren. De organisatie van het 

beheer nam concreet vorm aan toen in 1379 daartoe een handvest werd afgegeven. Het 

verkopen van delen uit de gemeynt werd eveneens daarmee geregeld. Vanaf die tijd 

evalueerde het dorpsbestuur in die zin dat het complexer werd en werden de 

dorpsbewoners minder bij beslissingen betrokken. Aanjager van de institutionalisering 

was de Tachtigjarige Oorlog, omdat de oorlog een overlegstructuur noodzakelijk 

maakte. Door alle oorlogshandelingen van legers die in de Meierij moesten vechten 

stond Erp financieel aan de rand van de afgrond. Dit had gevolgen voor de uitgiften uit 

de gemeynt. Na de uitgiftepiek van 1628 zijn er tot 1784 zeer weinig uitgiften 

aangetroffen. Oorlog en slechte economische omstandigheden waren bepalende 

factoren. Een verband met de bevolkingsaantallen is uit dit onderzoek niet gebleken.  

Tegen het einde van de zeventiende eeuw werden van overheidswege maatregelen 

genomen om de uitgiften uit de gemeynt te stimuleren, maar die hadden geen effect 

omdat er geen kopers waren die dit konden betalen. Nadat de dorpsfinanciën van de 

dorpen in de Meierij rond 1770 op orde waren, ging de overheid verder met het actief 

stimuleren. De achterliggende reden was de wens om nieuwe landbouwgronden te 

creëren ter verbetering van de welvaart. Er hoefde bijvoorbeeld geen reden meer 

opgegeven te worden om te mogen uitgeven.  

In Erp vonden vanaf 1780 weer uitgiften plaats. Er werden vanaf die periode meer en 

vaker gronden uit de gemeynt verkocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 

 

Gepubliceerde bronnen en literatuur  

Aarts, B. (red.), R. Gruben (red.). Het Brabants kasteel Heeswijk-Dinther. Tilburg (Vereniging 

Vrienden van Brabantse Kastelen), 2020. 

Adriaenssen, L.. Staatsvormend geweld. Overleven aan de frontlinies in de meierij van Den 

Bosch, 1572-1629. Tilburg (Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg), 2008. 

Arts, N.M.A.. Stad en platteland op het zand. Tilburg, 2020. 

Asseldonk, M.M.P. van. Licht op Peellands verleden. Het graafschap Rode en de cijnskring 

Peelland. Helmonds Heem, nr. 1 / 2, 1994. (p. 7-88). 

Asseldonk, M.M.P. van. Census domini ducis. De cijnzen van de hertog van Brabant in de 

Meierij van 's-Hertogenbosch. Noordbrabants Historisch Jaarboek, nr. 16, 1999. (p. 33 – 95). 

Asseldonk, M.M.P. van. De Meierij ontrafeld. Plaatselijk bestuur, dorpsgrenzen en bestuurlijke 

indeling in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, circa 1200-1832. Tilburg (Stichting Zuidelijk 

Historisch Contact Tilburg), 2003a. 

Asseldonk, M.M.P. van. De Meierij van ’s-Hertogenbosch. De evolutie van plaatselijk bestuur, 

bestuurlijke indeling en dorpsgrenzen, circa 1200-1832. Tilburg (Stichting Zuidelijk Historisch 

Contact Tilburg), 2003b. 

Asseldonk, M.M.P. van. Veghel, een goet ende vet dorp. Het ontstaan van Veghel, de 

ontwikkeling van landschap en samenleving, 600-1810. Nieuwe instrumenten voor de 

historische geografie. Woudrichem (Pictures Publishers), 2016. 

Asseldonk, M.M.P. van. De laatmiddeleeuwse transitie en de oorsprong van gemeintes en 

heerlijke rechten op de wildernis in de Meierij van ’s-Hertogenbosch. In: Noordbrabants 

Historisch Jaarboek, 2013. 

Balen, R. van. Peelrandbreuk en Maashorst. In: Grondboor en Hamer, nr. 6, 2009. (p. 155-160). 

Ball, E.A.G., R. Berkvens, H. van Haaster, A. Huijbers, R. Jansen en L.A. Tebbens. Boerderijen 

in beweging. Drieduizend jaar wonen, begraven en akkeren in oostelijk Noord-Brabant (1500 

voor tot 1500 na Christus). In: Archeologie in Nederland, 2019. 

Ball, E.A.G. en R. Jansen (red.). Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-

Brabant. Synthetiserend onderzoek naar locatiekeuze en bewoningsdynamiek tussen 1500 v.Chr 

en 1500 n.Chr op basis van archeologisch onderzoek in het Malta-tijdperk. Amersfoort, 2018. 

(Nederlandse Archeologische Rapporten 61). 

Barends, S. et al.. Het Nederlandse Landschap. Een historisch-geografische benadering. Utrecht 

(Uitgeverij Matrijs), 2010.  

Beijers, H., G-J. van Bussel. Van d’n Aabeemd tot de Zwijnsput. Toponiemen in de cijnskring 

Helmond vóór 1500 in naamkundig en nederzettingshistorisch perspectief. Helmond, 1996.  

Berkel, G. van, K. Samplonius. Nederlandse plaatsnamen verklaard. 2018. 

Beusink, A.. Gemeente Veghel. Actualisatie van de gemeentelijke archeologische 

verwachtingskaart inclusief beleid. ’s-Hertogenbosch. (BAAC Onderzoeks- en adviesbureau), 

2014. 

Bisschops, J.H.. Toelichting op de Geologische kaart van Nederland 1:50 000. Blad Eindhoven 

Oost (51 O). Haarlem (Rijks Geologische Dienst), 1973. 



124 

 

 

 

Blerck, H. van., M. Pothoff, H. Harsema. Canon van het Nederlandse landschap. Wageningen 

(Uitgeverij Blauwdruk), 2008. 

Bont, C.H.M. de. '... Al het merkwaardige in bonte afwisseling...'. Een historische geografie van 

Midden- en Oost-Brabant. Waalre, 1993.  

Brinkkemper, O., T. van den Hurk, J.-W. de Kort, P. Maas, J. Timmers, D. Vangheluwe, J. 

Verspay, D. Zweers. `t Goet te Arle, de Aarlese Hoeve, de Armenhoef, de Amelrijck Booth Hoeve, 

meer dan zeven eeuwen een boerderij. Woudrichem (Pictures Publishers), 2015. 

Broertjes, J.P. De geologische ontstaanswijze van het gebied van de Oisterwijkse Bossen, de 

Drunense Duinen en de Peel. In: Heemkronyk jaar, nr. 2, 1980. (p 53-61). 

Bruijn, M.W.J.. de. Cnodingen en Dicbieringen. De bezitters van grote huizen in de stad ’s-

Hertogenbosch en hun entourage. Deel 1. Het geslacht van den Bosch. Utrecht, 2015. (Intern 

rapport 314). 

Buitenhuis, A., S.J. Kluiving, G.W. de Lange, R.W. de Waal, H.P. Wolfert. De geomorfologische 

gesteldheid van Midden- en Oost Noord-Brabant. Wageningen (Staring Centrum), 1991. 

(Rapport 121). 

Burny, J.. Bijdrage tot de historische ecologie van de Limburgse Kempen (1910-1950). 

Tweehonderd gesprekken samengevat. Maastricht (Natuurhistorisch Genootschap Limburg), 

1999. 

Camps, H.P.H.. Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. Deel I, De Meierij van ’s-

Hetogenbosch (met de heerlijkheid Gemert). Den Haag, 1979.  

Cate, J.A.M. ten, G.C. Maarleveld. Geomorfologische kaart van Nederland schaal 1 : 50.000. 

Toelichting op de legenda. Wageningen (Stichting voor Bodemkartering Wageningen, Rijks 

Geologische Dienst, Haarlem), 1977. 

Caspers, T., H. Stam. Historische topografische Atlas Noord-Brabant, 1836-1843. Tilburg, 2008. 

Crijns, A.H., F.W.J.Kriellaars. Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-

Brabant 1800 - 1885. Tilburg, 1987. 

Cuvelier, J..Les dénombrements de foyers en Brabant (XIV-XVI siècle). Brussel, 1912. 

Dirven, G., G. van den Oetelaar, F. Jansen. Erfgoed in de Meierij. Bijgebouwen op boerenerven. 

Woudrichem (Pictures Publishers), 2010. 

Doesburg, J. van, M. de Boer, J. Deeben, B.J. Groenewoudt, T. de Groot. Essen in zicht. Essen en 

plaggendekken in Nederland: onderzoek en beleid. Amersfoort (RACM), 2007. (Nederlandse 

Archeologische Rapporten 34). 

Enklaar, D. Th.. Gemeene gronden in Noord-Brabant in de Middeleeuwen. Werken der 

Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht, derde reeks 9. Utrecht, 

1941. 

Ginkel, E. van, L. Theunissen. Onder heide en akkers. De archeologie van Noord-Brabant tot 

1200. Utrecht (Matrijs), 2009. 

Groenewoudt, B., & Spek, T.. Woodland Dynamics as a Result of Settlement Relocation on 

Pleistocene Sandy Soils in the Netherlands (200 BC–AD 1400). Rural Landscapes, 3(1), 2015. 

(p.1-17). 

Hagen, J.W.. De hoeve van de zusters van Orthen in Wintelre. (p. 81-90). 



125 

 

 

 

Halder, P-H. van. Watermolens in Noord-Brabant. Vroeger en nu. ’s-Hertogenbosch, 2010. 

Heeswijk, W. van. Buurtschap Hoek ’n rijke historie. Erp, 2013. 

Heiden, M. van der, J. Verspay. Conclusies: Akkerdekonderzoek in de toekomst. In: De 

archeologie van de Brabantse akkers. Toegelicht aan de hand van het onderzoek van de 

Universiteit van Amsterdam in Veldhoven. Amsterdam (Diachron), 2011. (p. 208-215). 

Hendrikx, J.A.. Natuurpark “De Maashorst”. Landschapsplan voor de ontwikkeling van 

natuurschoon en recreatie. Delft, 1977. (Proefschrift Technische Hogeschool Delft). 

Heringa, J.. De buurschap en haar marke. Drentse historische studiën V. Assen, 1982. 

Hollenberg, P., C.E.H.M. Peters. Ontginningen in de Noordbrabantse Peel in de 19e eeuw. 

Tilburg (Stichting Zuidelijk Historisch Contact), 1980. 

Huijbers, A.M.J.H., F. Theuws, C. L. Nyst. De archeologie van een nat cultuurlandschap. 

Onderzoek in het tracé van de pw205, provincie Noord-Brabant (Helmond, Aarle-Rixtel, Beek en 

Donk). Amsterdam (Amsterdams Archeologisch Centrum UvA.), 2006. 

Huijbers, A.M.J.H..”Een en al gras". De archeologie van een Middeleeuws cultuurlandschap 

Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout. Amsterdam (Instituut voor Pre- en Protohistorische 

Archeologie. Universiteit van Amsterdam), 1993. 

Huijbers, A.M.J.H..Metaforisering in beweging. Boeren en hun gebouwde omgeving in de volle 

middeleeuwen in het Maas-Demer-Scheldegebied. Amsterdam, 2007. 

Jong, T. de., S. Peters, I. Vossen. Verwerkt verleden. Helmond vanaf prehistorie tot nieuwe tijd. 

Leiden (Sidestone Press), 2015. 

Kappelhof, A.C.M.. De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de 

Generaliteitsperiode (1648 - 1730). Tilburg, 1986. (Diss. RUU). 

Kappelhof, A.C.M.. De hoeven van het Bossche geefhuis. Opbouw, beheer en liquidatie van een 

omvangrijk hoevenbezit. In: Jaarboek Historische Vereniging Brabant, nr. 1, 1984. 

Kappelhof, A.C.M.. Een slechte tijd. Een economische depressie in de Baronie van Breda in de 

achttiende eeuw. In: Jaarboek De Oranjeboom, nr. 63, 2010, p. 43-52. 

Kasse, K., S. Bohncke. Weichselian Upper Pleniglacial Aeolian and Ice-cored Morphology in the 

Southern Nether lands (Noord-Brabant, Groote Peel). In: Permafrost and Periglacial Processes, 

Vol 3: 327-342. Amsterdam (Institute for Earth Sciences UvA), 1992. 

Keyzer, M. de. The common denominator. The survival of the commons in the late medieval 

campine area. Antwerpen, 2014. (Diss. UA). 

Klep, P.M.M.. Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch grensgebied. Tilburg, 1973. 

Krabbenborg, A.J.. De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied “Veghel-Erp”. 

Bennekom (Stichting voor Bodemkartering Wageningen), 1963. (Rapportnr. 597). 

Laban, C.. Breuken in het Limburgse en Brabants landschap. In: Grondboor & Hamer, nr. 4, 

2006. (p. 87-91).  

Leenders, K.A.H.W.. Akkers en bochten in Bergeijk en Eersel (NL). Handelingen van de 

Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, nr. 86, 2014. (p.153 – 184). 

Leenders, K.A.H.W.. Boekweit: wat een plantennaam ons leert. Handelingen van de Koninklijke 

Commissie voor Toponymie en Dialectologie, nr. 87, 2015. (p.111-134). 



126 

 

 

 

Leenders, K.A.H.W.. Datering zandverstuiving in Zand-Brabant. Den Haag, 2015. (Alleen op: 

https://www.academia.edu). 

Leenders, K.A.H.W.. De Duizelse Elzenbroeken. Landschapsgeschiedenis van een beemd die 

akker werd. 2013. (Alleen op: http://www.academia.edu/KAHWLeenders). 

Leenders, K.A.H.W.. De dynamische hoeve. Veranderingen in boerderijgebouwen en hun 

omgeving in de Meierij van ’s-Hertogenbosch 1662-2015. Woudrichem (Pictures Publishers), 

2015. 

Leenders, K.A.H.W.. Gemeyntenkaart voor het Maas-Demer-Scheldegebied. Den Haag, 2021. 

(Alleen op: https://www.academia.edu). 

Leenders, K.A.H.W.. Het Schijndelse cultuurlandschap. Een detailstudie. Schijndel, 1994. 

Leenders, K.A.H.W.. Nederzettingsonderzoek. In: Brabants Heem, nr.30, 1978. (p.118-124). 

Leenders, K.A.H.W.. Riel tussen Baronie en Meierij. Den Haag, 2018. 

Leenders, K.A.H.W.. Van Gemeynten en vroonten. Jrb. De Oranjeboom, nr. 40, 1987. (p. 44-78). 

Leenders, K.A.H.W.. Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde. Ontginnings- en 

nederzettingsgeschiedenis van het noordwesten van het Maas- Schelde – Demergebied (400-

1350). Een poging tot synthese. Walburg Pers, Zutphen, 1996. 

Loo, B. van. De Bourgondiërs. Aartsvaders van de Lage Landen. Amsterdam, 2019. 

Maes, B. Bossen van Veghel. Cultuur- en natuurwaarden van vier boscomplexen in de gemeente 

Veghel. Utrecht, 2009. 

Meuwese, A.P.M.. Erp. Gemeente en parochie. Erp (Heemkundekring ‘Erthepe’), 1955. 

(Heruitgegeven 2006). 

Moor, T. de. Avoiding tragedies: a flemish common and its commoners under the pressure of 

social and economic change during the eighteenth century. In: The Economic History Review, 62 

nr. 1, 2009. (p. 1-22). 

Moor, T. de. The dilemma of the commoners: understanding the use of common-pool resources in 

longterm perspective. Cambridge, 2015. 

Moor, T. de.‘What do we have in common? A comparative framework for old and new literature 

on the commons’. In: International Review of Social History, nr.57, 2012. (p. 269-290). 

Provincie Noord-Brabant. Van beekdal tot stuifduin. Aardkundige waarden in Noord-Brabant. 

Putten, M. J. van, et.al. Gemeente Meierijstad. Archeologische inventarisatie- en beleidskaart, 

een actualisatie. ’s-Hertogenbosch (BAAC Onderzoeks- en adviesbureau), 2021. 

Renes, J.. Landschappen van Maas en Peel. Een toegepast historisch-geografisch onderzoek in 

het streekplangebied Noord- en Midden-Limburg. Leeuwarden (Uitgeverij Eisma/ Maaslandse 

Monografieën, Maastricht), 1999. 

Royal Haskoning DHV. Landschapsanalyse Meierijstad. Eindhoven, 2019. 

Roymans, J.A.M. Een cultuurhistorisch verwachtingsmodel voor Brabantse 

beekdallandschappen: een mogelijke toekomst voor het verleden van de beekdalen. Amsterdam, 

2005. 

 



127 

 

 

 

Scheepers, F., M. Strijbosch. Ruilverkaveling Veghel-Erp, 1947-1986. Drijvende kracht achter 

veranderingen in de lokale agrarische samenleving na de Tweede Wereldoorlog. Erp 

(Heemkundekring Erthepe), 2021. 

Spek, T.. Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch-geografische studie. Utrecht 

(Uitgeverij Matrijs), 2004.  

Spek, T., H. Elerie, J. Bakker, I. Noordhoff (editors). Landschapsbiografie van de Drentsche Aa. 

Groningen (Koninklijke Van Gorcum), 2015. (p. 182-243). 

Stichting voor Bodemkartering. Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50 000. Toelichting bij de 

kaartbladen 45 Oost 's-Hertogenbosch en 46 West-46 Oost Vierlingsbeek. Arnhem (Van der 

Wiel-Luyben b.v.), 1976. 

Stichting voor Bodemkartering. Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50 000. Toelichting bij de 

kaartbladen 51 Oost Eindhoven. Arnhem (Van der Wiel-Luyben b.v.), 1981. 

Stouthamer, E., K.M. Cohen, W.Z. Hoek. De vorming van het land. Geologie en geomorfologie. 

Utrecht (Perspectief uitgevers), 2020. 

Thelen, T. D’n Broekkant. Geschiedenis van landschap en bewoning. Beek en Donk (Stichting 

Geschiedschrijving Broekkant), 1998. 

Theuws, F., M. van der Heiden (red.), J. Verspay. De archeologie van de Brabantse akkers. 

Toegelicht aan de hand van het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam in Veldhoven. 

Amsterdam (Diachron), 2011.   

Timmers, J.. Het kasteel van ridder Willem van Den Bosch in Erp. Publicatie in voorbereiding. 

Gemert, 2021. 

Tol, A.J., E. Heunks, L.I. Kooistra, L. Meurkens, J.P.W. Verspay. Tussen Aarlese weg en 

Broekstraat. Archeologisch onderzoek van een historisch cultuurlandschap in Aarle, gemeente 

Best. Leiden, 2017. (Archol Rapport 280). 

Veenstra, M.E.. Erp Steengraaf. De Twee Torens. ’s-Hertogenbosch, 2015. (BAAC rapport A-

13.0260). 

Vangheluwe, D., T. Spek. De laatmiddeleeuwse transitie van landbouw en landschap in de 

Noord-Brabantse Kempen. In: Historisch-Geografisch tijdschrift 26 nr 1, 2008. (p 1-23.) 

Vera, H.L.M.. ... dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkopen. Gemene gronden in 

de Meierij van Den Bosch tussen hertog en hertgang 1000 - 2000. Woudrichem (Pictures 

Publishers), 2014.    

Verhoeven, S.. Grensconflict met Erp. In: De Wanmeule, heemkundekring Sint Achten op 

Boekel, nr. 43, 2012. (p. 29-50). 

Verspay, J.P.W.. Brabantse akkers, gezegende grond. Archeologische begeleiding van 

munitiesanering en onderzoek naar het gebruik en de beleving van de Oerlese akkers, gemeente 

Veldhoven. Amsterdam (Diachron), 2014. 

Verspay, J.P.W.. On Heath and Fields. The transformation of the rural landscape of the 

Bailiwick of ‘s-Hertogenbosch during the Late Middle Ages and Early Modern Period (ca. 1200-

1550). Pilsen, 2020. (Diss. University of West Bohemia in Pilsen). 

Verspay, J.P.W., A.M.J.H. Huijbers, H. van Londen, J. Renes, J. Symonds. Village Formation in 

the Netherlands during the Middle Ages (AD 800-1600) An assessment of recent excavations 

and a path to progress. Amersfoort (RACM), 2018. (Nederlandse Archeologische Rapporten 056). 



128 

 

 

 

Vries-Oosterveen, A. de, H. de Mars, S. Dehing. Onderzoek watermolenlandschappen 

Waterschap Aa en Maas. Eindrapport. Rijksdienst Cultureel Erfgoed Amersfoort, 2016. 

Wever, B.. Foreestrecht in Drenthe. In: Waardeel nr. 2, 2016. (p. 19-27). 

Witteveen & Bos. Nadere inventarisatie wijstgebieden. Eindrapportage. Almere, 2007. 

Woud, A. van der. Het landschap de mensen. Nederland 1850-1940. Amsterdam (Prometheus), 

2020. 

Zalinge Spooren, L. van. Gemeint en gemeenschap. Jaargeboden in Peelland, circa 1300 - 1795. 

Tilburg - Hilversum (Stichting ZHC en Uitgeverij Verloren), 2018. 

    

Geraadpleegde archieven        

BHIC te ’s-Hertogenbosch 

Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 

RHC Eindhoven 

Fotoarchief Heemkundekring Erthepe 

 

Geraadpleegde personen 

Martien van Asseldonk (heemkundige en onderzoeker, proefschrift: De Meierij 

ontrafeld). Website: oudzijtaart.nl 

Ria Berkvens (Regio Archeoloog Omgevingsdienst Zuidoost Brabant). 

Theo de Jong (stadsarcheoloog Gemeente Helmond). 

Marius Strijbosch (Heemkundekring Erthepe). 

Jan Broertjes (gepensioneerd geoloog). 

Jan Timmers (historisch geograaf, heemkundige uit Gemert). Website: 

jantimmerscultuurhistorie.nl.   

 

Geraadpleegde websites 

AHN.nl 

Allemolens.nl 

BHIC.nl 

Cultureelerfgoed.nl 

Delangevonder.nl 

Dinoloket.nl 



129 

 

 

 

DONB.nl 

Easy.dans.knaw.nl 

Etymologiebank.nl 

Hdl.handle.net 

Henkbeijersarchiefcollectie.nl 

Hertogdombrabant.nl 

Historischegeografiebrabant.nl 

Houseofhorne.com 

Images.wur.nl 

Jantimmerscultuurhistorie.nl 

Kennis Centrum Landschap.nl 

landesgeschichte.uni-goettingen.de/handelsstrassen (Viabundus) 

Leenders@bart.nl 

Meierijstad.nl 

Nationaalarchief.nl 

Noord-brabant.maps.arcgis.com 

Oudzijtaart.nl 

RHC-eindhoven.nl 

Resources.huygens.knaw.nl   

Topotijdreis.nl     

Wikipedia.org 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

 

 

Bijlagen 
Bijlage 1 Uitgiftebrief. Bron: Enklaar, 1941, p. 94. 

1300 september 13  

Jan II, hertog van Brabant, geeft aan de lieden van Erp gemene gronden uit binnen 

nader omschreven grenzen tegen een jaarlijkse erfcijns van 6 pond leuvens en een 

voorlijf van 100 mark. 

Wij Johannes bij der gratien Godts hertog van Lotrijck Brabant ende Limborgh, doen conct dat 

wij tot profijt ende gerief van ons ende onsen luijden van Erp deselve luijden hebben gegunt 

ende gegeven de naar beschreven gemeente, te weten  

beginnende bij Kervenheester (1) ende haer verstreckende tot het eijnde van den Langen Dijck 

naar Erp (2) toe ende in de lengde voorts haer streckende van het eijnde van den Langen Dijck  

tot den tuijn van Sontvelt (3) ende tot Sweenslaegen (4), item van Keeldonk (5) uuijter Aa haer 

streckende tot Moirvelt (6),  

van Moirvelt tot Hapvoirt, (7) van Hapvoirt tot Weltvoirt (8), van Wetvoirt door ’t gore de Heerijt 

lancx (9) tot het eijnde van Schoer (9), van Schoer tot in Rodenrijt (10),  

item van Rodenrijt lancx de Aa tot Gemerdergeweer (11), van Gemerdergeweer door de lenen 

van de Aa tot Kervenheester (1) toe,  

om gehouden te worden van deselve luijden der voors. Prochie van ons ende onse successeuren 

eeuwelijk ende te hebben onder eenen jaerlijcxen ende erffelijcken cijns van ses ponden 

Lovensche alle jaer aan ons ende erffgenamen te betalen altijt te Kersemisse etc. Ter oirconde 

ende getuijgenisse van welcx wij onsen segel aan deesen tegenwoordigen hebben doen hangen. 

Datum anno duijsent driehondert, dijnsdach voor heijlich Cruijsverheffinghe.  

Vee van onze ontvanger uit Den Bosch, Walter Toyart, mag zijn vee op de gemeynt laten grazen. 

Henric Snavel moet worden uitgesloten omdat aan dezelfde Henric dit recht is verleend. Ten 

slotte het vee van Arnold Heyme van het Haneveld in Veghel zal worden geaccepteerd in de 

genoemde gemeynt. 
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Bijlage 2 Oorkonde hertogin Johanna, gegeven te Brussel, 20 november 1379. Akte op 

perkament. Zegel verloren; akte gerestaureerd. BHIC Toeg.nr. 7687, inv.nr. 21. 

 

1379 november 20  

Oorkonde, waarbij Johanna, hertogin van Luxemburg, van Lotharingen, van Brabant en 

Limburg, markgravinne van het Heilige Rijk, aan haar goede lieden van Erp vanwege de vele 

onenigheden, toestaat:  

dat de schepenen jaarlijks op onsen Vrouwendach Purificatio (Maria Lichtmis, 2 februari) of 

binnen 8 dagen ervoor of erna, 3 gezworenen mogen aanstellen, die toezicht op het gebruik van 

de gemeynt houden en samen met de schepenen en geburen keuren mogen vaststellen en boeten 

tegen het onrechtmatig gebruik, waarvan de opbrengst komt voor 1/3 aan de hertogin, 1/3 aan 

de kerk en 1/3 aan de dorpskas. De uitvoering kan worden afgedwongen met hulp van de schout 

van Peelland of de vorster van Erp, die daarvoor een vergoeding ontvangt van 12 penningen per 

aanslag. Ook mogen de gezworenen een schutter aanstellen, te beëdigen door de schout van Den 

Bosch, of twee schepenen, of door twee leenmannen van de hertogin. Als de rechter moet 

optreden in plaats van de schutter of vorster komt de daartoe behorende vergoeding aan de 

rechter, 2/3 voor kerk en dorp. Als de boete niet binnen 3 dagen betaald is, hebben de 

gezworenen het recht om uit te panden en het pand door de rechter te laten verkopen, waarbij 

de kosten van vertering in rekening kunnen worden gebracht. Als een hogere opbrengst 

resulteert, kan die gelijkelijk voor 1/3 worden verdeeld zoals boven is omschreven. Jaarlijks na 

Maria Lichtmis wordt door gezworenen rekening afgelegd van het afgelopen jaar. Indien straten, 

stegen of gemeynten worden afgegraven, zal dat op last van de rentmeester van Peelland 

worden hersteld. Evenzo kan dat geschieden met betrekking tot het afpalen van particuliere 



132 

 

 

 

eigendommen. Gebruikers van ongeweerde hofsteden binnen de gemeynt worden geweerd, tenzij 

die naar evenredigheid bijdragen in de lasten. Gezworenen kunnen de gemeynt uitgeven bij 

besluit van de meerderheid van schepenen en geburen tegen een jaarlijkse cijns van 1 ouden 

groot. 

BHIC Toeg.nr. 7687, inv.nr. 22. Brussel, 20 november 1379. 

Johanna, hertogin van Luxemburg, van Lotharingen, van Brabant en Limburg, markgravinne 

van het Heilige Rijk heeft benoemd Lucas van Possendael, Willem Lucaszoen van Erpe, Henric 

Navel, Jacob van Dieperbeke, Heinric Louyszoen ende Gheert Heinricssoen van den Eynde, die 

een openbare eed voor de schout van Den Bosch of van Peelland afleggen en vóór Vrouwendach 

Purificatio gemachtigd zijn de schade te herstellen en de overtreder te vervolgen, evenzo 

veroorzaakt door de ongeweerde hofsteden, waarvan zij rekening en verantwoording opmaken in 

de kerk voor de schepenen, geburen en andere goede lieden. Als iemand zich daartegen verzet 

wordt de schout van Den Bosch of van Peelland bevolen de taxatie uit te panden; evenzo voor het 

afpalen van particuliere erven. Als een van bovengemelde personen verhinderd is, zullen de vijf 

overige daartoe ook gerechtigd zijn.  
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Bijlage 3. Samenvatting bepalingen keuren en breuken. Keuren en breuken 1622, 

BHIC Toeg.nr. 7687, inv.nr. 40; Keuren en breuken 1732, BHIC, Toeg.nr. 7687, inv.nr. 

42. Bron: Meuwese, 1955, p. 30, 31. Van Zalinge-Spooren, 2018. 

• Niemand der particuliere geërfden op onze gemeynt zal mogen poten noch planten dan 

alleen tegen zijn erve en zulks maar veertig voeten buiten zijn erve. 

• Dat de eikels van de op de voorhoofden groeiende bomen gemeenschappelijk zijn en 

mogen door de ingezetenen geraapt of geweid worden. De eikels mogen niet met stokken 

of enig ander instrument worden afgeslagen of geworpen op straffe van zeven stuivers. 

• Niemand mag een omheining plaatsen of aangraven, noch een plaats betimmeren op de 

gemeynt zonder eerst het recht daartoe verkregen te hebben op straffe van zes gulden en 

daarboven moeten de greppels (gragten) op eigen kosten gedicht worden en het 

getimmerde geruimd. 

• Het plaatsen van bouwsels was toegestaan mits de grond was gekocht tegen minstens 

1½ gulden per roede. Voor tot eigen erf maken met de bouw van een huis, schuur en 

schop moest drie gulden per roede betaald worden. 

• Eenieder is gehouden zijn hekken te hangen in de straten en stegen ter plaatse daar 

waar het hoort en van ouds gebruikelijk is, telkens en van jaar tot jaar op de 

negentiende dag van Maart. De hekken moeten in goede staat gehouden worden tot zo 

lang paarden en hoornbeesten hun uitgang hebben op straffe van zeven stuivers bij 

iedere overtreding. 

• Niemand zal op onze gemeynt enige ruiige schapen, snotterige paarden of paarden met 

wormen of enige andere overdadige beesten (?) of hengsten mogen weiden op straffe van 

twaalf stuivers telkens als men die vindt. 

• Niemand zal meer dan zes ganzen en één gent (mannetjesgans) mogen houden voor 

ieder huis op de gemeynt, op straffe van inbeslagname van de overtallige ganzen en 

genten. 

• Voor ieder vreemd paard, koe of ander beest, gevonden op de gemeynt, van lieden van 

buiten die niet gerechtigd zijn, moet voerkosten worden betaald boven op een boete van 

zeven stuivers. 

• Niemand mag koeien- of paardenmest rapen, wegbrengen of vervoeren met zak, korf of 

kruiwagen of anderszins op straffe van zeven stuivers en de zak, korf, of ander 

instrument wordt in beslag genomen. 

• Niemand zal enige beesten hoeden of weiden op Empeldonk, behalve op zijn eigen erve, 

op straffe van zeven stuivers. 

• Niemand zal met wagens en karren aarde halen op het broek aan de Dijk. Voor het 

maken van straten mag geen aarde en russen gehaald worden in het broekven aan de 

Dijk, wel buiten het broek op de hei. 

• Niemand zal mogen turven of vlaggen in de groese of vroenten in deze gemeynt waar het 

ook zoude mogen wezen, op straffe van drie gulden. 

• Niemand mag zonder schriftelijke toestemming van schepenen of gezworenen rossen 

steken in voors. groese ende vroenten om daarmee hun huis of waterput te maken op 

straffe als voor. 

• Dat niemand zal mogen turven, vlaggen of heidemaaien dan alleen op de afgesproken 

dagen op straffe van een oude schilt en de turven, vlaggen en heide worden in beslag 

genomen.  

• De schepenen en gezworenen van deze gemeynt en andere, onder ede staande, zullen 

vóór de gestelde dagen mogen turven, om aldus op voors. geprefigeerde dagen, elkaar te 

helpen deze gemeynt te vreeden. 
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• Dat niemand op onze rivier de Aa zal mogen vissen, dan de ingezetenen van dit dorp, op 

straffe van vijf schellingen en inbeslagname van de netten en vissen, uitgezonderd het 

visrecht aan de molen toebehorend.  

• Niemand zal de vis, binnen ons dorp of de rivier de Aa gevangen, in Helmond, Gemert of 

elders mogen verkopen, tenzij dit eerst voor de duur van een uur vóór de kerkdeur 

binnen ons dorp ten verkoop is aangeboden, op straffe van zeven stuivers per keer dat 

dit is geconstateerd en met inbeslagname van de vis. 
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Bijlage 4 Proceskaart Erp-Boekel 1808, A. Coppens, BHIC Toeg.nr. 343, inv.nr. 96. 
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Bijlage 5 Overzicht verkochte percelen 
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