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AARDDIJK – 1785 – RH111, 202

Een perceel zaayland: den Eerdyk, anderhalve bunder.

Eerd ’aard’ + dijk? (twee medeklinkers achter elkaar werd meestal geschreven als één, dus 

Eerddyck werd geschreven als Eerdyck). Een dijk is een wat hoger liggende weg, door moeras 

of heide of een ‘echte’ dijk langs de rivier de Mark. Maar het betreffende objekt is een stuk 

zaailand. Eer kan ook horen bij eren’ ploegen’ (verband houdend met eergetouw). In 1526 

wordt er gesproken van geen belet te doen ‘int eggen oft int eeren’, R705, fol. 71. Zou het 

dan een wat hoger liggend langgerekt perceel zijn, lijkend op een dijk, dat geploegd werd? 

Rondom de percelen met de naam Eerdijk ligt een weg: zou de naam dan oorspronkelijk 

aan deze weg gegeven zijn?

Kadastraal percelen G 215, 215A, 212, 226.

ABROEK – 1424 – ND8974, F398

Opden Eemer int Abroeck.

ABROEK – 1525 – R705, F37V

Int Aabroec.

ABROEK – 1529 – R706, F7

Int Aabroeck.

ABROEK – 1571 – R714, F51

Stuck riethils oft beemden in dAabroeck buytensdycx tegens Belcrom over, westwaerts aen

den gemeynen dyck en voorts omgaens aende Marck. 

ABROEK – 1609 – R719, F140V

In d’Abroeck.

ABROEK – 1631 – R723M, F23

In d’Aabroeck oostwaerts aende Paters der sociietyt Jehsu bynnen Breda.

ABROEK – 1634 – P124, F77V

in d’Abrouck.

ABROEK – 1637 – R723, F170V

In d’Abbroeck.

ABROEK – 1653 – R725, F102

Corn. Cornelissen van de Leur en Corn. Godert Robs, beyde als dyckgrave vande Polder 

d’Abroeck kopen het overschot van een stuck beemden van Jan Henricx, brouwer te Seven

bergen.

4.22 emer
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ABROEK – 1668 – R539, F55V-57

Regelement oft ordere loopende over de polders d’Abroeck ende de Donck, onder Hage en 

Breda, loopende alsoo oostwaerts langs de reviere de Merck tot op den Cadyck van den Polder 

genaemt den Eemer. Ingelanden: Corn. van Godewyck, Hendrick van de Leur, Jan de Larue, 

Johan Denys, Johan Beekemans, Adr. Vereijck, Adr. Goderts, Johan van Meel, J. Stickers, 

Adr. Pietersse Strengh, Peeter Adr. Lodders, Corn. Corn. Robs, Corn. J.J. Schrauwen, J.J. Bas

tiaenssen, Adr. Claes Jacobs, Jan Mercx, J.J. Dielis Rombouts, Adr. van der Schoot, Corn. van 

Bergen, Michiel Godert Robs. 

ABROEK – 1708 – R735, F58

Ontrent den Eemere aen ’t D’Abroeck.

ABROEK – 1750 – GP287, F116

Abroek.

Broek ’moeras, poel, laag land’.1 Hoeufft schrijft: ’Broek beteekent eene moerassige plaats, 

welke, op de bovenste, al min of meer vaste, oppervlakte, reeds eenig kreupelhout tevoorschijn 

brengt. Het woord is thands alleen in het Nederlandsch en PlatDuitsch bekend, In het Hoog

duitsch heeft Bruche die beteekenis alleen bij de jaagers behouden’.2 In het Engels heeft 

brook de betekenis ’beek’. Broek ’Oorspronkelijk moeras, laaggelegen dras land, waterland, 

dat telkens door het wassen van nabijgelegen rivieren of beken onderloopt, begroeid met kreu 

pelhout, biezen, lisch, riet enz.’3 

De broeken zijn in de Baronie meestal zeer vroeg in cultuur gebracht (het zijn vruchtbare 

bodems). Na ontwatering kunnen de broeken dienen tot weiland en zelfs bouwland. Hier 

ge legen aan de Aa, waarmee de Mark wordt aangeduid. Aa was als toponymisch element 

vooral actief in de tijd van de volksverhuizing.4 Vergelijk namen als Overa, Asterd, Breda en 

diverse andere met het element A. 

Te Merksem kende men circa 1530 het toponiem het dAbroec.5 

ABROEKSTRAATJE – 1784 – RH282, 109

Den Voorsten akker, oost dAbroekstraetje.

ABROEKSTRAATJE – 1785 – RH111, 198v

Den Voorsten akker, oost het Abroeks Straatje.

Straatje naar het Abroek. Identiek met de Leegstraat?

ACHTERSTE EMER – 1680 – R729, 129V

Opden Achtersten Eemere.

ACHTERSTE EMMER – 1880 – GP1914

Den achtersten Emmer.

Achteraan gelegen deel van de Emer (meest noordelijk).
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ACHTERSTRAAT – 1744 – RH279, 182

Een perceel weyde: de Agterstraat, oost de straat, noort de watersloot, een gemet.

Was dit oorspronkelijk een straat? Achteraf gelegen ten opzichte van de Emerstraat? Of moe

ten we denken aan Ackerstraet?

AKELEIENDONK – 1450 – ND1650

Dat beemdeken: Akeleyendonck, gelegen aldaer (bij dat Cortlant).

Bijzonder zeldzaam is het verschijnsel dat een fraaie wilde plant in een toponiem genoemd 

wordt: hier de Akelei, Aquilegia vulgaris, een soort van bossen en andere beschaduwde plaat

sen. De beemd waar deze plant voorkwam zal mogelijk rondom met schaarhout begroeid 

zijn geweest, waar de akeleien onder groeiden. De plant is tegenwoordig uiterst zeldzaam en  

komt in de Baronie niet meer in het wild voor. De plant akelei wordt voor het eerst in 1225/

1250 in het Nederlands vermeld.6 Een donk is een opduiking in moerassig gebied. Een beemd 

is hooiland in particulier bezit in tegenstelling tot de meeste maden. 

De Vries noteert bij donk: ’Hoogterug in een moerassig terrein, soms ook moeras, Verge

lijk mnl. donc: onderaardse kelder dienende om te weven of om graan in te bewaren; hoger 

gelegen woonplaats in een laag gebied. Voor de betekenisontwikkeling zal men moeten 

uitgaan van ‘mest, mesthoop’. Nu berichten ons Tacitus, Germania c. 16 en Plinius, Nat. Hist, 

19, 1 dat de Germanen onderaardse vertrekken als voorraadruimten voor de warmte met mest 

bedekten. Deze werden ook voor het weven gebruikt en zo kon de betekenis ‘vrouwenver

trek’ optreden. Op het erf tekende zich dit halfonderaardse vertrek als een heuveltje af; zo 

kon men ook lage zandopduikingen in een venig gebied op dezelfde wijze benoemen’.7

AKER – 1419 – ND1077

Eenen riethil gheleghen inden Aacker.

AKER – 1419 – DROSS 289

Riethil inden Aacker aende Merc. 

Boerderij van de 
familie Van de Riet, 
Achter-Emer. Uit: 
Tachtig schetsen van
boerenhuizen in 
Nederland door Her-
man van der Kloot-
Meijburg, Rotterdam 
(1908), p. 55.
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AKER – 1430 – AMB1, L4

Beemden inden Aker; beemden heyt den Aker (idem f12a).

AKER – 1440 – Den, 65

Beemden heyt den Aker.

AKER – 1450 – ND1650

Dat beemdt geheyten den Aker.

AKER – 1472 – CB1, F5

Ten Ameren in den Aker bi die Bleicstat. 

AKER – 1505 – R416, F193V

beemden en weyden achter den Eemer inden Aker (...) aende Marck.

AKER – 1533 – R706, F184V

Beemden aenden Aker. 

AKER – 1555 – R712, 67

Vier bunder beemden: de Akers, opten Eemeren, oostwaerts aende Marck, noortwaerts aen 

Ruttenacker

AKER – 1555 – R460, F32

Stuck beemden: den Aker, 2½ bunder opten Eemeren. 

AKER – 1634 – P124, F86V

Saeylant en inslach, 395 roeden: den Akere, oost den Watersloot. 

AKER – 1640 – RH274, 4

Drye stucken weijlandts en zaeijlandts met houtwassen by den Eemeren: d Aeckeren, drie 

bunder, 54 roeden.

AKER – 1665 – R726, 11V

Den Aecker.

AKER – 1667 – GP280, 57V

Den Aker, zes gemet.

AKER – 1681 – R729, 205

Een perceel saeylants: den Aecker, drie gemet.

AKER – 1687 – RH276, 11

Een perceel wylants den Aker, op ter Emeren, twee bunder (leen). 

AKER – 1699 – P127, F496

Een perceel zaylants en een bosken, 395 roeden: de Aekers, den watersloot oost. 

AKER – 1703 – R734, F42V

Een perceel saeylants: den Aacker, een bunder, aen dAbroeck. 

AKER – 1708 – R735, F52

Een perceel saylants: den Aecker, een bunder in d’Abroek. 

AKER – 1738 – RH101, 182

Een perceel zaayland: den Aker, twee gemet 

AKER – 1791 – RH113, 19

Een perceel zaayland: den Aker, aan de oostzyde van de straat (vijf stuivers heerenchyns).
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AKER – 1805 – RH283, 241

Een perceel zaayland: de Aker, een bunder. 

AKERS – 1551 – R711, 155

Drie bunder lants en weyde: dAeckers, opten Eemere.

AKERS – 1560 – R713, 103V

Vier bunder weyden: de Akers, oostwaerts aende Marck.

Aker (boom) kan de naam voor de eik zijn, maar dan vooral in het noorden van het land, niet in 

de Baronie.8 In Oerle komt wel het toponiem Akert voor.9 Dit zou verklaard kunnen worden 

als ‘plaats waar eiken groeien’, hoewel men ook zou kunnen denken aan een waternaam.10

Akeren is ’het eikels zoeken voor de varkens’.11 Een andere betekenis van aker is ’eene 

soort van koperen melkemmer’.12 Men zou dan kunnen denken aan een speelse variant op 

Emer, dat in sommige jongere schrijfwijzen wel als Emmer voorkomt. Emer staat in het mnl. 

voor ‘wateremmer’.13 Aker zou ook een vormaanduiding kunnen zijn voor een perceel gelij

kend op een emmer. Tenslotte zou in sommige gebieden van Nederland aker kunnen staan 

voor akker, bijvoorbeeld te Hedel: de Akeren.14 Maar in de Baronie is deze vorm onbekend. 

Aker is een slechts eenmaal voorkomend toponiem in de Baronie. 

AKKER – 1500 – R415, F148V

Twee bunder weyen gecregen van onse genadigen Heeren van Nassouw achter den Eemeren 

midden inde Acker, met een eynde opte Marck. 

AKKER – 1663 – RH274, 63

Stuck zaeylandts, opten Emer op d’Acker. 

AKKER OVER DE STRAAT – 1687 – RH276, 3

Drye gemet: den Acker over de straet. 

AKKER OVER DE STRAAT – 1710 – R736, F24

Een perceel saeylant: den Acker over de Straet, een bunder. 

AKKER, ACHTERSTE – 1606 – R719, 22V

Stuck lants: den Achtersten Acker.

AKKER, ACHTERSTE – 1668 – GP263, 56V

Den Achtersten Acker, drie gemet.

AKKER, ACHTERSTE – 1771 – RH108, 206

Een perceel zaayland: den Agtersten Akker, een bunder, naast de kant van d’Abroek.

AKKER, ACHTERSTE – 1784 – RH282, 109

Een perceel zaayland: den Agtersten Akker, een bunder, inden Polder van Hintelaken.

AKKER, ACHTERSTE – 1790 – RH282, 209V

Een perceel zaayland: den Agtersten Akker, een bunder, naast de kant van d’Abroek.

AKKER, GROTE – 1599 – R718, 95

Erve: den grooten Acker.

AKKER, GROTE – 1669 – R727, 305V

Een perceel lants: de Groot Acker, op d’Emerse Acker.
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AKKER, GROTE – 1716 – RH277, 28V

Een bunder, 68 roeden: den Grooten Acker.

AKKER, GROTE – 1901 – BREDANAAR20, 100

Het noordelijk deel van den Grooten Akker, G 260, groot 1,38 hectare.

AKKER, HOGE – 1680 – R729, 121V

Een perceel saeijlants: den Hogen Acker. 

AKKER, HOGE – 1716 – RH277, 28V

Een bunder, 126 roeden saeylant: den Hoogen Acker (leen).

AKKER, HOGE – 1738 – RH279, 31

Een perceel zaeyland: den Hogen Akker, een bunder.

AKKER, HOGE – 1768 – RH108, 109

Een perceel zaayland: den Hogen Acker, twee bunder, waeronder twee halve buynderen smalle 

leenen zyn.

AKKER, HOGE – 1784 – RH282, 109

Een perceel saayland: den Hoogen Akker, 2½ bunder.

AKKER, HOGE – 1785 – RH111, 199

Een perceel zaayland: den Hogen Akker, 2½ bunder, west de straat.

AKKER, HOGE – 1794 – RH283, 59V

Een perceel zaayland: den Hoogen Akker, twee bunder (twee halve bunder is leen van Burgst).

AKKER, HOGE – 1855 – N 13, 313

Het Hoogakkertje, bouwland, 58 roeden (G 114).

AKKER, KLEINE – 1716 – RH277, 28V

280 roeden Lants: de Cleijne Acker.

AKKER, KLEINE – 1919 – BREDANAAR38, 113

Een perceel bouwland: de Kleine akker, G 87, 88, groot 63 are.

AKKER, LAGE – 1662 – RH274, 39

Stuck zaeylandts: den Leegen Acker, schaers een buynder. 

AKKER, LAGE – 1694 – RH196, 37v

Den Leegenacker.

AKKER, LANGE – 1906 – BREDANAAR25, 283

Schaarhout in de Langen akker.

AKKER, MIDDELSTE – 1606 – R719, 22V

Stuck lants: den Middelsten Acker.

AKKER, MIDDELSTE – 1633 – RH180-3

Den Middelacker daer (het Ketelken) oost aen gelegen, over den Schuijtsloot.

AKKER, MIDDELSTE – 1644 – RH128, 13V

Het Havervelt, west den Middelsten Acker.

AKKER, NIEUWE – 1716 – RH277, 28

Een bunder, 196 roeden, nu: de Hooge Weyde, voor desen: den Nieuwen Acker, aende syde 

van t straetje daer de Esseboomen staan (Leen).

AKKER, NIEUWE – 1919 – BREDANAAR38, 113

Een perceel bouwland: de Nieuwen Akker, G 86, groot 62 are.
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AKKER, NIEUWE – 1855 – N 13, 313

Bouwland: den Nieuwen Akker, een bunder, 33 roeden op den Achtersten Eemer (G 219).

AKKER, SMALLE – 1905 – BREDANAAR24, NR. 279

Schaarhout op het Smal akker.

AKKER, VOORSTE – 1668 – R727, 214V

Stuck saeijlant: de Voorste Acker, een bunder achter de stede.

AKKER, VOORSTE – 1668 – GP263, 25B

den Vorstenacker, drie gemet.

AKKER, VOORSTE – 1668 – GP263, 25B

Den Voorsten Acker, drie gemet.

AKKER, VOORSTE – 1742 – GP272, F9V

Drie gemet land: den Voorensten Acker.

AKKER, VOORSTE – 1784 – RH282, 109

Een bunder saayland: den Voorsten Akker, oost dAbroekstraetje.

AKKER, VOORSTE – 1785 – RH111, 198v

Een bunder zaayland en houtwasch: den Vorsten Akker, oost het Abroeks straatje.

Akker is de meest voorkomende aanduiding voor het bouwland. Met akker bedoelde men 

speciaal de dorpsakker, behorend bij een nederzetting. Dit is het oudste complex cultuurgron

den bij elke nederzetting. Veel percelen in de dorpsakker worden op hun beurt met bijvoor

beeld Lange Akker, Klein Akkerke etcetera aangeduid. Akker betekent mogelijk ’het omheinde 

veld’: dat past goed bij de situatie van de dorpsakker, die altijd omgeven was door een wal 

+ heg (om loslopend vee buiten te houden).15

Dorpsakkers werden meestal genoemd naar de plaats waar ze bij lagen, bijvoorbeeld 

Stuivezandse Akker, Emerakker, Ticheltse Akker etcetera.

De Emerse dorpsakker lag dicht tegen de Mark. 

AKKERSTRAAT – 1680 – R729, 121V

Stuck saeijlants, half bunder: Keymenacker, suytwaerts en westwaerts aende Ackerstrate.

AKKERSTRAAT – 1878 – P401, 1640

Het Akkerstraatje, lang 2324 meter, lopend langs de percelen H 1148, H 154 en H 211.

Straat in de dorpsakker van de Emer en in de Huifakker. Slechts een paar meter breed, genoeg 

voor één kar. 

AKKERVEKEN – 1510 – R419, F63V

dAckerveken.

AKKERVEKEN – 1551 – R711, 72

Aen dAckerveecken.

AKKERVEKEN – 1570 – R715, F34V

Stede (...) opten Eemeren aent Ackerveken, oostwaerts aende Marck. 
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Veken ’hek van palen en gevlochten takken’, hier om de dorpsakker af te sluiten. 

AKKERWEG – 1530 – R706, F65V

Inde Huyfacker, westwaerts aenden Ackerwech. 

Weg in de dorpsakker. Identiek met Akkerstraat. 

ALKMAAR

Boerderij aan de Achteremer. Zou deze naam bezitten vanaf eind achttiende eeuw. In 1650 

bezit van Cornelis Cornelissen van Caem.

Genoemd naar de (onbekende) bezitter, afkomstig uit Alkmaar?

ANTONISBOS, HENDRIK – 1716 – RH277, 28

139 roeden: Hendrieck Antonis Bosch.

ANTONISBOS, HENDRIK – 1770 – RH108, 202V

Hendrik Anthonis Bosch, nu: t St. Anna bosch, west den steenakker, noort t Vennenbosch.

Bos in bezit van Hendrik Antonis. 

ASTERD, HOOG – 1569 – R714, F245

Weyde in Hoochastaert. 

Hoog deel van het verder laaggelegen Asterd. Asterd < A + steert, dus een langgerekt smal 

gebied gelegen tegen de Aa = Mark.

ASTERDDREEF – 1900 – BREDANAAR19, 279

Opde Astersche dreef.

Zie onder Asterd.

AVEELVELD – 1694 – RH196, 38

Heggen rontsom het Aveelvelt met de heggen rontom de Achterste Weyde.

AVEELVELD – 1744 – RH279, 181

Een perceel saayland: het Aveelvelt, drie gemet.

AVEELVELD – 1900 – BREDANAAR19, 279

Schaarhout op het Anneelsveld.

AVEELVELD – 1906 – BREDANAAR25, 283

Schaarhout in het Anneelveld (!).

Aveel is een soort raapzaad, Brassica Rapa oleïfera, die voor de winter gezaaid werd en in 

het voorjaar ging bloeien.16 Veld ‘woeste grond’, na ontginning ook het in cultuur gebrachte 
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land. Op de Emer werd in tegenstelling tot vrijwel overal elders een zaadtiende geheven (van 

koolzaad, raapzaad en aveelzaad). In 1549 werd er voor de saetthiende vier Rijnsgulden 

betaald, R710, f196v. 

AVEELWEIDE – 1640 – RH274, 2

Stuck weijden: de Aveelweijde, vier gemet.

Aveel is een soort van raapzaad, Brassica Rapa oleïfera 17, die voor de winter gezaaid werd 

en in het voorjaar ging bloeien. Werd het gezaaid in een gescheurde weide?

AVEN – 1634 – P124, F89

Weyden in d’Aeven.

AVEN – 1699 – P127, F429

Een heivelt in dâven, opden Emeren. 

A + ven, dus een waterplas bij de Aa. Of ven ’moergrond’? Aa zal hier betrekking hebben 

op de rivier de Mark. 

BAARDWIJK

Boerderij die tussen 1918 en 1940 is afgebroken. Was rond 1650 bezit van Cornelis Graeuw

mans. Bezit van iemand uit Baardwijk of met de familienaam Van Baardwijk? Of verband met 

volgend toponiem?

BAARSWIJK – 1474 – D, F23

In Baerswyc.

BAARSWIJK – 1474 – D2100, 23

Beemde in Baerswijc.

BAARSWIJK – 1521 – R428, 228

Anderhalf bunder beemden achter den Emeren: Baerswijck.

BAARSWIJK – 1527 – R424, 143v

Beemden in Baerswyck achter den Eemer, oostwaerts aende Marck.

]BAARSWIJK – 1533 – R706, F167V

Een bunder beemden achter den Eemeren: Baerswyck. 

BAARSWIJK – 1543 – R709, 164v

Beemden in Baerswyck.

Een wijk is een zijtak van een turfvaart (hier van de Mark, die ook wel met de Vaart werd 

aan geduid). Is Baars de vissoort of een familienaam? De familienaam Baars komt frequent 

in NoordBrabant voor, maar ook in Hage?18 In 1613 wordt genoemd Christiaen Baers, 

ND8974, fol. 332v.
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BAKKERSHEINING – 1694 – RH196, 37v

Heggen rontsom de Backersheijninge.

BAKKERSHEINING – 1715 – RH277, 19V

3½ gemet lant en bosch: Backersheijninge. 

BAKKERSHEINING – 1744 – RH279, 181

Een perceel saayland: Backersheyninge, drie gemet.

BAKKERSHEINING – 1906 – BREDANAAR25, 283

Schaarhout langs Bakkersheining.

Heining van de familie Bakkers. Vergelijk Cornelis Goris Backers alias Paters, 1634, P124, 

f24v.

BASTAARDBLOK – 1572 – R714, F75

Vyf bunder beemden: den bastaertblock in Hintelaken, noortwaerts aende watersloot. 

Bastaard is een mengsel van zand en klei ’basterdgrond’. Maar Bastaard kan ook wijzen op  

het bezit van dit perceel door een bastaard, een natuurlijk kind van een edele. Vergelijk Jouf

frouw Barbare en Adriane wylen Jans de bastaert van Nassau natuerlycke dochteren, 1537, 

R708, fol. 14.

BEEMDEN – 1668 – R727, F205V

Op den Emere voor in de Beemden.

A.E. Deleaulne, 1560: 
hooigras maaien. 



Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage emer 2155

Beemd < banmade ’het gemeentelijke hooiland’. Beemden waren in tegenstelling tot maden 

al in de late middeleeuwen in particulier bezit: ze waren met sloten omgeven. Een betere 

verklaring zou dan zijn ‘hooiland, waar alleen de eigenaar in gerechtigd was, dat voor ande

ren verboden was’. Het hooi werd in juni gemaaid, soms nog een keer in augustus (de toe  

maat). Nadat het zwad gebroken was, werd het gekeerd en in oppers gezet. Als het re

gende werden de oppers weer uit elkaar gegooid en liet men het hooi opnieuw drogen. De 

beemden brachten relatief weinig hooi op en de kwaliteit liet ook veel te wensen over. De 

beemden werden vrijwel niet bemest. Veel beemden waren zo venig van bodem, dat ze met 

kar en wagen niet te begaan waren: het hooi moest dan op burries uit het land gedragen 

worden. Boeren uit de zanddorpen kochten of pachtten wel hooiland in de noordelijke ge

bieden van de Baronie (Etten, Princenhage), waar de beemden veel meer hooi opleverden. 

De beemden bij de Mark werden elk jaar in de winterperiode bedekt met een dun laag be  

zinksel uit het overspoelende water. De dijken hielden in de winter immers lang niet alle 

water van de rivier tegen. Met de vloed kwam water bij Breda dat veel kleideeltjes bevatte 

en dat de beemden vruchtbaarder maakte. De boeren waren er dus helemaal niet zo rouwig 

om dat de beemden in de winter blank stonden.

‘Beemd wordt bij Kiliaen vertaald met pratum, ager ex quo foenum percipitur en die 

betekenis heeft het ook elders. In de Middeleeuwen en later was het voornamelijk grasland, 

hetzij weiof hooiland, vaak met het denkbeeld aan of bij het water te zijn gelegen’.19 In de 

Baronie waren beemden oorspronkelijk hooilanden: na ontwatering werden ze geleidelijk 

aan steeds meer gebruikt en ook aangeduid als weiland. De oudste vermelding van een 

beemd dateert uit 12081209.20

BEENDERMANSLAND – 1713 – R736, F4V

Een perceel saeylant: Beendermanslant, twee gemet.

Land ’bouwland’, hier van de familie Beendermans. Uitgestorven familienaam. 

BERG – 1547 – R710, F120V

Huysinge, schure (...) opten Eemeren opte Berch.

BERG – 1559 – R713, 81V

Stuck erfs onder weyden en landt: den Bergh, vier bunder.

BERGEN – 1545 – RH120, 40

Drie bunder lants: de Berghen.

BERGEN – 1550 – R711, 6v

Stuck erfs onder landt en weyde: de Berge, drie bunder.

BERGEN – 1551 – R711, 66

Drie bunder goets: de Berghen.

BERGEN – 1553 – R711, 193v

Landt en weyde, drie bunder opte Berghe achter den Eemeren.



2156

BERGEN – 1562 – R713, 207v

Stuck erfs: de Bergen, onder land en weyde,. vier bunder.

BERGEN – 1620 – GP260, F120V

De Berghen.

Berg ’zandige opduiking’, vaak stuifzand en dikwijls in de buurt van een rivier gelegen. Iden

tiek met de Emersebergen?

BERKENDREEF – 1694 – RH196, 37v

De Berckedreeve t’eynden den Hoogen Acker.

Dreef ‘weg met bomen’, hier met berken. Een dreef is oorspronkelijk een weg waarlangs het 

vee naar de weidgronden wordt gedreven. 

BERTENAKKER – 1464 – Ysseling, 157

Stuck lants: den Beertenacker, vier lopensaet, in Huyfacker.

BERTENAKKER – 1514 – R422

Land: Bertenacker, in de Huyfacker.

Land van de familie Berten of een persoon Bert. Vergelijk Adriaen Adriaen Huybrecht Berten, 

1503, R416, fol. 49v; Gertrudis Berten, 1478.21 

BEUKENDREEF – 1906 – BREDANAAR25, 283

Schaarhout langs de Beukendreef.

Dreef ‘weg waarlangs vee gedreven wordt’, later een laan. Hier beplant met beuken. De beuk 

kwam veel minder voor dan de eik, omdat beuk een mindere kwaliteit hout levert. Beuken 

hebben ook wat betere grond nodig dan eiken.

BEVERENSHOEVE –  1602 – R501, F67V

Niclaes Aert Niclaessen en Jan Adriaenssen, synen swager, hueren van Jouffr. Arnolde van Eyck, 

weduwe Joncker Johan Robbrechts de Bevere de hoeve, goeden en erffenisse mette toebeh. 

opten Emeren, zoals die by Mathys Jan Dirven gehuert is. Vyer jaer om tweehonderd Karolus

gulden. Te betalen Bamis, vry gelt en tachtig maten boteren, bredaesche maten, inden toe  

maet oft sporrietyt. Huerder betaelt schattingen en dorpslasten en alle vernielingen en ha

gelslaegen. Komt verhuerdersse met peert oft peerden dan moeten se by zomerdach in de 

weyde, in de winter moeten se hooy en haever krijgen. Tot Spelgelt oft vereering geven 24 

Rijnsgulden Bredaesch gelt. 

BEVERENSHOEVE – 1603 – R718, 222V

Beverenshoeve.
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Hoeve ’grote boerderij’ van de familie Van Beveren, hier de hoeve bij huis ten Emer? Verge

lijk Joncker Robbrecht van Beveren schure, 1620, GP260, fol. 18; Joncker Joan Robbrechts 

de Beveren lant, 1620, GP260, fol. 75. In het pachtcontract is sprake van ‘vrij gelt’, da wil zeg

gen dat de verhuurder niet bij hoeft te dragen in de belastingen. De boter moest gele verd 

worden in de toemaet oft sporrietyt; spurrie gaf de boter een speciale, erg gewaardeerde 

smaak. De spurrietijd viel in september. De term spelgeld komt in bijna geen enkel ander 

huurcontract voor. 

BIESWEIDE – 1647 – RH274, 9V

Drie percelen weijde: de Biesweijde, de Smeire en den Leemacker, opten Huijffacker, drie 

bun der.

BIESWEIDE – 1713 – R737, F47V

Twee parcelen, d’eene saeylant, d’andere weylants: de Bieseweijde, vier gemet inden Polder 

van Hintelaken. 

BIESWEIDE – 1738 – RH102, F29

Een perceel hooyland: de Bieseweyde, in d’Abroeck, anderhalve bunder.

Met bies werd in de zeventiende eeuw een aantal verschillende plantensoorten aangeduid: 

de mattenbies, de stekende bies, pitrus, pijptorkruid ( = welriekende waterbiese) en zwanen

bloem ( = bloeijende waterbiese) en mogelijk nog andere. Sommige biezen leverden nuttig 

materiaal voor de mens, zoals de mattenbies (voor stoelen) en pitrus (pitten voor kaarsen).22 

Biesweide kwam ook als appellatief voor: 1773 Een hoogveldeken off Biesweydeken, R609, 

f224v.

BIETENVELD –  1918 – BREDANAAR37, 129

Verpachting van hooigras in het Bietenveld

Een perceel waar voederbieten of suikerbieten verbouwd werden? Bevreemdend is het feit 

dat het perceel in 1918 hooigras opleverde. 

Velden worden meestal naar een gewas genoemd omdat dit er jaar na jaar op geteeld 

werd. Maar bieten kunnen ook niet gedurende meerdere jaren op hetzelfde perceel verbouwd 

worden. Lag er misschien een bietenkuil op dit perceel?

BINNENDIJK – 1936 – DE BOER 33, NR. 2

Schaarhout aan den Binnendijk, aan de Oude Mark.

BINNENDIJK, OUDE – 1900 – BREDANAAR19, 279

Schaarhout aan den Ouden Binnendijk.

Oude dijk die niet meer dicht bij de Mark lag.
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BINNENWEIDE – 1694 – RH196, 37

Heggen gestaen rontsomme de Binnenwaeye.

BINNENWEIDE – 1939 – DE BOER 36, NR. 52

Schaarhout op de Binnenwei.

BINNENWEIDE, ACHTERSTE – 1715 – RH277, 19V

Vijf gemet lant: de Aghterste Binnenweyde.

BINNENWEIDE, VOORSTE – 1715 – RH277, 19

Vier gemet lant en dries: de Voorste Binnenweij.

Binnen: binnen de aanstede van de boerderij gelegen. In de buurt van de Mark kan binnen 

ook duiden op ligging binnen de dijk, in tegenstelling tot de buitendijkse hillen. Opmerkelijk 

is de vorm waeye voor weyde in 1694. 

BLEEKSTAD – 1430 – AHB1, L4, 12a

Beemden ten Ameren in den Aker bi die Bleicstat; bij die Bleycstat, idem, L24.

BLEEKSTAD – 1472 – CB1, F5

Ten Ameren in den Aker bi die Bleicstat. 

Stad ’plaats’, dus hier een plaats waar stoffen gebleekt werden, op ramen. Vergelijk voor stad: 

hofstad, molenstad. Vergelijk een stuck beemden dwelc nutertyt een bleycvelt is, een bun

der inde Donck, 1524, R430, fol. 119. Het bleken kon gebeuren door het zonlicht, maar ook 

door spoeling met houtas.

BLOK, LAGE – 1694 – RH196, 25v

Vijf gemet hoylants: den Leegen Block.

Bleekveld
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Blok ’omsloten perceel’, hier waarschijnlijk met sloten omgeven omdat het hooiland was. 

BOCHTEN – 1616 – R515, F122V

Beemt: de Bochten, vijf bunder.

BOCHTEN – 1668 – GP263, F54V

Landt opten Emeren ontrent de Bochten.

BOCHTEN – 1708 – R735, F52

Een perceel hoylants: de Boghte, een bunder, agter Gageldonck. 

BOCHTEN – 1742 – GP272, F137V

3½ gemet omtrent de Bogten: Piete weijde.

Bocht: perceel zo genoemd naar de gebogen vorm van de omheining, maar in de landbouw 

een afgepaald stuk grond. Bocht kan ook een aanduiding voor slechte kwaliteit zijn. Verge

lijk te Rijen: een parcheel nieuw ingenomen erve oft santboght’, 1667.23 

Het element komt in de Baronie lang niet zo veel voor als in Kempenland en de rest van 

de Meierij, waar het erg populair was. 

Op de Emer stond ook een bocht, een schutskooi, voor vee dat losgebroken was. Deze 

stond in 1665 bij de boerderij van Jan Jan Adriaen Stevens, P400, 3, fol. 1v. Mogelijk was 

het deze bocht waar de ontsnapte koeien van A. Lodders in Halle naar toe gedreven werden 

om daar gestald te worden. De koeien liepen in de weide van Cornelis van Riethoven. Toen 

de vorster en ondervorster met de koeien in de Kruisstraat kwamen werden ze tegengehou

den door twee vrouwen, waaronder de dochter van Lodders. Die vroegen waar ze met de 

koeien heen gingen. Naar de bocht. De vrouwen begonnen te vloeken en zeiden ’al waert 

gyluy met ze 25 ende nogh soo sterk soo sult gij de beesten niet met U krijgen’. Ze zetten 

de beesten op stal, RH138, fol. 94v.

BOMEN – 1646 – R710, F41V

Stuck lants: de Bomen, een bunder.

Perceel met enkele opvallend grote bomen in de heg. 

 

BOOMGAARD – 1717 – RH277, 33V

Een bunder saylant: den Bogaert, aende Planck opten Emeren.

Gelegen bij een boomgaard? Voor een (voormalige) boomgaard is het stuk land wel erg 

groot, een bunder. 

BOSJE AAN DE PLANK – 1855 – N 13, 313

Een perceel hooiland, schaarbosch: het boschje aan de Plank, 67 roeden (G 23).

Genoemd naar de Plank, zie aldaar.
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BOSWEIDE – 1569 – R715, F98V

Stuck lants inde Huyfacker, oostwaerts mette strate aent stuck weyden: de Bosweyde. 

BOSWEIDE – 1574 – R478, F147

Stuck weyden: de Boschweyde, by Huyfacker. 

BOSWEIDE – 1636 – GP261, F202

Joncker Robbrecht van Beveren (bosch), is nu weijde ende genaemt de Boschweijde.

BOSWEIDE – 1716 – RH277, 27V

Een bunder, 170 roeden weyde: de Bosweyde, agter de Doelweyde.

BOSWEIDE – 1856

Weiland bij kasteel de Emer, sectie G 340.

BOSWEIDEN – 1577 – R715, F251

Stuck lants: de Boschweyden, anderhalve bunder inde Huijfacker. 

BOSWEIKE – 1668 – R727, 214

Half bunder weyden in de Vennen: ‘t Boschweijken, oost d’Emersche straet.

Weiland ontgonnen uit bos of gelegen bij bos. 

BOVENHEINING – 1530 – R706, F65

Een bunder lants: de Bovenheyninghe. 

Hoog gelegen heining. 

BRAAK – 1430 – AHB1, L12

Stuc goets: die Brake.

BRAAK – 1472 – CB1, F6

Item ten Ameren een stuc goets heit die Brake. 

BRAAK – 1512 – R420, F104

Stuck lants: de Braeck, een bunder.

BRAAK – 1512 – R420, F82

Stuck lants; de Braick, een bunder.

BRAAK – 1617 – R720, 163

Stuck lants: de Braeck, met de huijsinge (…) daer op staende., een bunder.

In toponiemen is het weinig waarschijnlijk dat braak zou slaan op het braak liggen van 

grond. Eerder moet men denken aan geploegd, gebroken, dus ontgonnen land. Braak komt 

zeer verspreid voor in de Baronie. Het gaat vrijwel steeds om akkers; vaak liggen ze in de 

dorpsakker, hetgeen wijst op hoge ouderdom. 

Braak heeft in de Baronie dus vrijwel altijd betrekking op ontginnen: breken = ploegen.24 

Het verband met braakliggend land? Als land in de zwarte braak lag werd het herhaaldelijk 

geploegd om het onkruid kwijt te raken. Naar dit breken = ploegen werd het land dus braak 

genoemd. Het scheuren van weiland werd ook als breken aangeduid. Het ploegen gebeurde 
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vroeger veel vaker dan tegenwoordig: voor een akker waar rogge op gezaaid werd ploegde 

men ook wel twee of drie maal, vooral met de bedoeling onkruid kwijt te raken. In 1667 

wordt door schout en schepenen van de Hage een resolutie aangenomen, waarin de inge

zetenen aangespoord worden hun nieuwe ontginningen op te geven voor de verponding: 

’wie ennige van henne eijgene heyblocken hebben gebroecken ende gebetert, oyck ennige 

heijde hebben vercijnst, ingenomen, gebroecken ende tot lant gemaeckt, dat sij de groote van 

deselve soo die hemelsbreet geleegen sijn ter secretarij over te brengen hebben’, GP3, fol. 12v.

Het drieslagstelsel, waarbij één jaar een wintergraan werd verbouwd (meestal winter

rogge dan wel tarwe), één jaar een zomergraan (bijvoorbeeld haver of zomergerst) en het derde 

jaar de grond in zwarte braak lag werd in Vlaanderen in de veertiende eeuw al niet meer 

toegepast. Maar op de magere gronden van de Kempen zou het systeem langer in zwang 

zijn gebleven.25 In de Baronie horen we vrijwel niets over de zwarte braak: alleen bij pacht

contracten wordt in de zestiende tot in de negentiende eeuw vaak bedongen dat in het 

laatste jaar één derde van de grond braak moest blijven liggen. Maar dat was uiteraard een 

maatregel die voor de verpachter van belang was om de grond niet uit te putten. Boven

dien gold dit braak liggen maar voor een korte periode: de pachter kon na aankomst op de 

hoeve, meestal half maart, al meteen zomergraan zaaien op de braakliggende gronden van 

de hoeve. 

BRAAKBROEK – 1430 – AMB1, L11a

2 lopensaet land bi den Gheer van Braecbroec.

BRAAKBROEK – 1440 – Den60

‘t goet van Braecbroeck; die hoeve ghelegen boven den Amer gheheten Braecbroeck, ghe

leghen aen Gagheldonc.

BRAAKBROEK – 1472 – CB1, F5V

Lande bi den Gheer van Braecbroec heyt die Voertacker.

Broek dat ontgonnen was. Broek ‘moeras’. In Drenthe zou een broek de grondbetekenis ‘ge  

sloten moerasbos’ bezitten en niet ‘laaggelegen moerasland’; de in Drenthe veel voorko

mende toponiemen Elsbroek en Aschbroek zouden dit aannemelijk maken.26 In de Baronie 

komt broek als simplex ook tientallen malen voor: er groeiden waarschijnlijk niet perse elzen 

of essen in een broek, maar bijvoorbeeld ook wilgen en berken. Broek ’Oorspronkelijk moe

ras, laaggelegen dras land, waterland, dat telkens door het wassen van nabijgelegen rivieren 

of beken onderloopt, begroeid met kreupelhout, biezen, lisch, riet enz’.27 Breken wordt 

gezegd van heide, maar ook van weiland. 

BRABANTSEAKKER – 1668 – GP263, 159

Brabantschen Acker, drie gemet.

BRABANTSEAKKER – 1688 – RH276, 11

Een perceel lants: den Brabantschen Acker, een bunder.



2162

BRABANTSEAKKER – 1725 – RH277, 147

Drie gemet: den Brabantsen acker.

BRABANTSEAKKER – 1742 – GP272, 115V

den Brabantsen Acker.

BRABANTSEAKKER – 1742 – GP272, 338V

Drie gemet: den Brabandsen Acker.

BRABANTSEAKKER – 1770 – RH108, 204

Een perceel zaayland: de Brabandsen Akker.

BRABANTSEAKKER – 1773 – GT135, 193V

Den Brabandsen Acker, een bunder.

BRABANTSEAKKER – 1789 – RH282, 191

Een perceel zaayland: den Brabandschen Akker, een bunder.

BRABANTSEAKKER – 1791 – rh113, 17V

Een perceel zaayland: den Brabandsche Akker, west de gebuuurstraat (een duyt heerenchyns).

Bezit van een familie Brabanders. Vergelijk Merten Brabanders, 1504, R416, fol. 213; Cornelis 

Brabanders, 1514; Godevert Brabants, 1415; Claeus Henrick Godert Brabants, 1517; Wouter 

Seben van Brabant, 1484.28 

BRABANTSEWEIDE – 1519 – R426, 166

Weyde geheyten de Brabantsche weyde, achter den Emeren, vijf bunder, zuytwaerts shee

ren strate.

BRABANTSEWEIDE – 1547 – R710, F121

Zekere weyde: de Brabantsweyde, achter den Eemeren, vijf bunder.

BRABANTSEWEIDE – 1560 – R713, 103V

Vijf bunder weyden: de Brabantsche weyde, suytwaerts aende Gebuerstrate.

BRABANTSEWEIDE – 1601 – R718, 162V

Stuck lants: de Brabantsche weijde, een bunder, noortwaerts aende Achterste Brabantsche 

weijde.

BRABANTSEWEIDE – 1668 – GP263, 159

De Brabantsche Weijde, zeven gemet.

BRABANTSEWEIDE – 1668 – GP263, 98

De Brabantsche weijde, zeven gemet.

BRABANTSEWEIDE – 1695 – RH196, 109v

Verkoop van schaerhout: de koper moet laten staen de eenspillige eesterkens, item ypen, 

olmen, esse en kersseboomkens die (...) na de laeste houw uytgeloopen zijn (...) in de Bra

bantsche weyde.

BRABANTSEWEIDE – 1738 – RH279, 33V

Een perceel weyland: de Brabandse weyde, een bunder, oost de gebuerstraat.

BRABANTSEWEIDE – 1742 – GP272, 338V

Zeven gemet: de Brabandse Weijde.
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BRABANTSEWEIDE, ACHTERSTE – 1633 – RH180-3

De Achterste Brabansche weye, behorende bij het Huis de Emer. 

BRABANTSEWEIDE, KLEINE – 1599 – R718, 81V

Stuck lants: de Cleyn Brabantsche Weijde, een bunder.

BRABANTSEWEIDE, KLEINE – 1604 – R718, 262V

Stuck lants: de Cleyne Brabantsche Weijde, een bunder, oostwaerts aende Voorste Brabant

sche weijde, noortwaerts aende moeren behorende aen den huyze van den Emeren.

BRABANTSEWEIDE, KLEINE – 1713 – R737, F115V

Een perceel saylant: de Cleijne Brabantsche Weijde, een bunder.

BRABANTSEWEIDE, KLEINE – 1694 – R732, 29

Een perceel saeijlants: de Cleijne Brabantsche weijde, een bunder.

BRABANTSEWEIDE, VOORSTE – 1603 – R718, 234

Een perceel lants: de Voorste Brabantsche Weijde.

BRABANTSEWEIDE, VOORSTE – 1606 – R719, 28V

Stuck lants: de Voorste Brabantsche Weijde, een bunder.

BRABANTSEWEIDE, VOORSTE – 1688 – RH276, 22V

Een bunder saeylant: de Voorste Brabantsche Weyde, een bunder.

Weiland van de familie Brabanders. Zie Brabantseakker. In 1856 werd de Brabantse weide 

(sektie G 360) verkocht door de eigenaar van kasteel de Emer aan Jan Cornelis Lips.29 In 

1730 verklaren Cornelis Cornelis Leenders alias Rijnvaens, vijftig jaar oud en zijn broer Adri

aen, 46 jaar oud, dat zij zijn geboren op den gront van een parceel lant en erve, van ouds 

genaamd de Voorste Brabantse Weijde, een buynder, opten Emeren, alwaer voor desen een 

huijs op heeft gestaan. Het schaarhout staande op de gracht aan de zuidoostzijde van dit 

perceel hoorde altijd bij de Voorste Brabantse Weyde. Dit schaarhout hebben zij wel vijf ach

tereenvolgende ‘hacken’ zien bosschen door de eigenaar van dit perceel, zonder oppostie 

van Cornelis sGraeuwen of Cornelis Flooren, RH140, fol. 34v, 35. Een ‘hack’is een houw, 

waarbij het schaarhout afgekapt wordt. Vijf maal een ‘hack’ zal ongeveer 25 of 35 jaar zijn.

BRAND – 1500 – R415, F148V

Drie buynder weyen gelegen voir de hoeve: den Brant (...) dLeechvenne gelegen ombegra

ven op dander side. 

BRAND – 1638 – R723, F186V

Weylants achter de Eemeren aenden Brandt. 

BRAND – 1657 – RH132, 97

Seecker perceel moeren aende Brant.

BRAND – 1667 – R727, 118

Zaylants achter den Eemer aenden Brant.

Brand ’Brandstof’.30 Dus een perceel waar brandstof, turf of heischabben, gehaald kon wor

den. Turf, afkomstig van de heide, brandde langer maar minder fel dan klot of moer (er zat 
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veel zand in dat bleef gloeien). Vergelijk de Brant bij de Sterkselse hoeven van Averbode, die 

als winplaats voor brandstof gekenschetst werd.31 In de Baronie is Brand een algemeen voor

komend toponiem en ook komt het woord als appellatief voor brandstof veelvuldig voor. In 

de Limburgse Kempen stak men begin twintigste eeuw ‘brandzoden’ speciaal op plaatsen 

waar veenmos groeide of anders waar dopheide groeide, in de vochtige heide dus. Na een 

korte termijn van slechts twee of drie jaar kon men dan op dezelfde plaats weer komen om 

de zoden te steken: bij het steken met een vlik met krom blad bleef telkens wat veenmos op 

de grond achter en groeide de vegetatie weer snel dicht.32 

Hout als brandstof gebruikte men alleen voor de oven (musterd) : verder was hout te 

schaars. Turf en klot was in redelijke hoeveelheden te vinden in de Hage: turf op de talrijke 

heidevelden en klot in de vennen en moerige beemden.

BRANDSEAKKER – 1742 – GP272, F339

Vanden Brantsen acker.

Akker in bezit van de familie Brand. 

BRANDSVEN – 1505 – R416, F193V

drie buynder voer den Eemeren: Brantsvenne, noortwaerts neven tLeechvenne.

BRANDSVEN, JAN – 1699 – P127, F486

Ven: Jan Brantzven, opten Emeren (cijns vier denarie, drie ort). 

Ven dat voormalig bezit was van Jan Brands. Ven in de zin van waterplas in de heide of veen

grond?

In 1415 komen voor Jan Brant en Peter Brant, G, fol. 

50, fol. 61. 

BREDASEPOLDER – 1606 – R719, F23V

2½ bunder lants inden Bredaeschen polder: den Hencxt.

Is bedoeld een deel van het Abroek, dat onder Breda 

viel?

BROEKAKKER – VM

Kadastraal perceel G 339.

Akker gelegen bij een broek ’moeras’. 

BRUGVELD – 1694 – RH196, 38

Heggen rontsom het Brughvelt met de steijlen opde 

Dreeve. Turfriek en turfschop.
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BRUGVELD – 1744 – RH279, 181V

Een perceel weyde: het Brugvelt, drie gemet, oost de Merk., west de straat.

Veld bij een brug gelegen. In elk geval niet over de Mark, want die was hier veel te breed. 

Steylen uit 1694 zullen wel stammetjes zijn; Vergelijk staalkanten voor heggen. 

BULK – 1678 – R729, F31V

Stucxken erven: den Bulck, half gemet, by Papevonder.

Bulk, nevenvorm bij bolk ’omsloten perceel’, meestal van geringe kwaliteit. 

BUNDER – 1603 – R718, 234

Een beemt: d’Buijnder achter thuijs vanden Emeren.

BUNDER, KLEIN – 1584 – R486, 148V

TCleyn Buynder verhuurd voor zeven Karolusgulden en tien stuivers per jaar. 

BUNDER, KLEIN – 1601 – R499, F229

Beemdeken: het Cleyn Buynder.

BUNDER, KLEIN – 1607 – R719, 37V

Stuck weijden: ‘t Cleijn Buynder, twee gemet.

BUNDER, KLEIN – 1636 – GP261, F167

’t cleijn Buynder, met het Kievitsweyken.

BUNDER, LANG – 1698 – R733, F2

Een perceel hoylants: t Lang Buynder, een bunder, in d’Abroeck, oostwaerts de Riviere de 

Marcke, westwaerts Lans Wouter Lansloot Aertsen erve.

BUNDERKE – 1599 – R718, 95

Stuck erffs: d’Buynderken, een bunder, achter Sr. Wynants huys oft slot, oostwaerts aende 

Marck, suijtw. comende met een bijlken aen d’erve: den grooten Acker.

BUNDERKE – 1603 – R718, F207

Stuck lants: het Buynderken, opten Emeren, oostwaerts aende Merck, westwaerts aen Jan 

Adriaen Geerytssen alias Laprock.

BUNDERKE – 1606 – R719, 28V

Stuck beemden: het Buijnderken, een bunder Achter t huys oft Slootken van den Emeren.

BUNDERKE, KLEIN – 1654 – RH132, 31

Stuck weylandts, somtyds ten deele nu gesaeyt wordende: het Cleyn Buynderken.

Bunder is een zeer bekende oppervlaktemaat die tot de invoering van het metrieke stel

sel in 1820 in gebruik was. Een bunder mat 1,29 hectare. Bunder werd vooral gebruikt bij 

grote percelen die uit de heide of moeras ontgonnen waren. Vandaar dat men met buynder 

ook wel eens woeste grond zonder meer bedoelde: 33 ’die buynre ende wildernis’ wordt in 

1388 een gebied tussen Geertruidenberg en Oosterhout genoemd.34 Bunder gaat terug op 

mlat. bonnarium < Gallisch *bunna, nevenvorm van *bunda, waarvoor men vergelijkt Iers  

bonn ’grond’.35 
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Het Kleine Bunderke werd in 1654 voor een deel als bouwland gebruikt. 

BUNDERBOS – 1851 – N 9, 66

Een perceel hooiland: het Buinderboschje, in den Rietdijk, een bunder, drie roeden (G 1).

Het perceel wordt in 1851 ruim een bunder groot genoemd, maar we moeten er rekening 

mee houden dat met bunder in 1851 een hectare bedoeld werd. Het perceel was dus kleiner 

dan een bunder van voor 1820, want een dergelijke bunder is 1,29 hectare Maar het zou 

kunnen zijn dat het perceel na 1820 ontgonnen is en dat men het toen bunder noemde, 

terwijl er hectare bedoeld werd. Men duidde in de negentiende eeuw een hectare namelijk 

heel vaak met de oude naam bunder aan. Kort na 1820 (enkele decennia) sprak men ook 

wel van een bunder, Hollandse maat, waarmee een hectare werd bedoeld. 

BURGSTSEWILDERT – 1502 – R415, F375

De Moeren, neven de Borghstwildert erve westwaerts en suytwaerts, neven de Gageldoncxe 

wildert noortwaerts (...) oestwaerts (...) de Eemersche Berge. 

Wildert ’wildernis, woestenij’, ruig begroeid en hier toebehorend aan Burgst.

BUURSESTRAAT – 1768 – RH108, 108

De Buerse straat.

Is bedoeld de Buurstedensestraat?

DIELENLAND – 1659 – RH274, 28

Stuck zaeylandt: Dielenlant, anderhalve gemet, op de Huyffacker.

Bouwland van de familie Dielen. Vergelijk Jacob Dielen, 1452.36

DIJK – 1603 – R718, F233

Inden Putoir oostwaerts aenden Dijck.

DIJK – 1653 – R725, F100V

Beemden in d’Abroeck, oist den Dyck.

Dijk in traditionele zin van waterkering, tegen de Mark. 

DIJKBLOK – 1504 – R416, F216

Stuck erfs: tDycblock, 2½ gemet, opte Eemersche bergen, de Rytdyck westwaerts.

DIJKBLOK, VOORSTE – 1499 – R415, F125

Stuck beemden: tVoirste Dyckblock, een bunder.
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Blok ’omsloten perceel’, hier gelegen aan een dijk, namelijk de Rietdijk. 

DOELWEIDE – 1668 – GP263, 98

De Doelweijde met den Geer daerachter, zeven gemet.

DOELWEIDE – 1668 – GP263, 159

Doelweijde, zeven gemet.

DOELWEIDE – 1716 – RH277, 27V

Een bunder, 140 roeden weyde: de Doelweyde, int Dreefke naer Gageldonck (leen).

DOELWEIDE – 1742 – GP272, 338V

Zeven gemet van de Doelweijde met den Geer daar achter.

Stonden hier schuttersdoelen? Dat lijkt zo ver van het dorp niet waarschijnlijk. Dan moeten 

we eerder denken aan doel ’greppel’. 

In 1662 worden wel Schuttersdoelen genoemd, maar of die op de Emer danwel in het 

Dorp liggen is niet duidelijk, RH274, 53v.

DOMEINDREEF – 1934 – DE BOER 31, NR. 1

Schaarhout langs de domeindreef.

Bezit van de Domeinen? Maar waar hadden die bezit op de Emer?

DOMENSWEIDE – 1580 – R716, 62

Stuck weyden: Domensweijde.

DOMENSWEIDE – 1601 – R499, 229

Een perceel lant: Doomensweyde.

DONENSWEIDE – 1627 – R722, 66V

De weyde: Doonensweyde.

Domen is een familienaam. Vergelijk Huybrecht Jan Domen, 1665, GH 647, fol. 2; Domis Jan 

Domen, 1665, GH 647. Is Doonensweyde een foutieve vorm?

DOORNTUIN – 1754 – RH106, F145

Een perceel saeylant op de Emersse akkers aenden Doorentuijn.

Een doornentuin is een heg van doornstruiken, zoals meidoorn en sleedoorn. Stond deze 

heg op de wal rondom de Emerseakker?

DRIES – 1738 – RH102, F32V

Een perceel zaeylant: den Huysacker en den Dries, vijf gemet.



2168

Dries ’uitgeputte akker’, later ook ’huisweide’. In het noordwesten van de Antwerpse Kem

pen werd dries wel omschreven als ’De weide die haast aan de hoevegebouwen paalt, nooit 

wordt gehooid en gewoonlijk langer blijft liggen (d.i. zonder omgedaan te worden) dan een 

andere weide. In tijden dat er veel werk op de boerderij was werden de dieren makkelijk 

op de dries te grazen gezet.37 Een dries die op een uitgeputte akker werd aangelegd, werd 

enkele jaren als grasland gebruikt: het vee liet er zijn uitwerpselen achter en de natuurlijke 

vruchtbaarheid herstelde zich hopelijk. In Princenhage komt het element dries vergeleken 

met de zanddorpen heel weinig voor. 

‘Dries wordt, in de Baronie, genaamd de grond in het gemeen en het met gras bezette 

land in het bijzonder, twelk binnen eene boerenhofstede besloten is; men verstaat er som

tijds door hetgeen, dat men elders noemt de boerenwerf. Eigenlijk is het driesch, dreesch, 

in NederSaksisch driesch en beteekent akkerland, dat rust en niet bebouwd wordt; daarvan 

dat dries, driesch op sommige plaatsen in ’t algemeen eene weide beteekent, omdat het 

driesche land doorgaans tot weiland dient’.38 

De etymologie van het woord is niet helemaal duidelijk. Het woord kent men alleen in de 

Nederlanden en Westfalen, mogelijk komt het uit een substraattaal.39

EIK – 1742 – GP272, 37

Een gemet op den Huyfacker: den Eyck.

Blankaart schrijft over deze boom: ’De wilde (eik) werd dikmaals veel hooger (dan de tam

me?), zig met veele takken verre uitspreidende. De stammen werden dikwyls wonderlyk dik: 

ik heb er in Braband een gesien welke van drie mannen niet konde omvaamt werden…Hoe 

ouder boom, hoe harder hout, dat geelagtig is, hard en vast; maar het hout naast de bast is 

witter (...) De bast dient om het leder mede te bereiden en swart te maken; het hout om te 

verwerken en het al te dunne om heete vuuren aan te leggen.’40 Die dikke eik uit Brabant 

moet ongeveer 3 X 1,70 m = 5,1 meter omtrek gehad hebben.

EIKAKKER – 1541 – R709, 30v

Stuck lants, twee lopensaet: den Eyckacker, inde Huyfacker, suytwaerts aenden waterloop.

EIKDIJK – 1544 – R128, F11

Het Havervelt, noort met den Eijckdijck. 

Vergilius: Georgica,  
heruitgave, zestiende 
eeuw. Eikelen. 
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EIKDIJK – 1580 – R716, 62

Twee leege beemdekens teynde den Eyckdijck.

EIKDIJK – 1601 – R499, F228V

Aenden Eyckdyck.

EIKDIJK – 1627 – R722, 66V

Lege beemdekens t’eynden den Eyckdyck.

EIKDIJK – 1658 – RH132, 31

Het Kivitsweycken neven den Eyckdyck.

Dijk ‘enigszins hoger liggende weg door moeras of heide’, hier aan de zijkanten beplant met 

eiken. In Oosterhout heette de weg naar Dorst de Eikdijk. De Eikdijk begint aan de Emerse

straat en loopt naar het oosten, richting Mark. 

EIKENDREEF – 1906 – BREDANAAR25, 283

Schaarhout langs de eikendreef.

EIKVELD – 1524 – R430, F125V

Stuck beemden, een halve bunder: dEycvelt, int Aabroeck.

EIKVELDEN – 1716 – RH277, 28V

Twee bunder, 37 roeden: de Eykevelden, synde den eerste block van de straat (leen).

EIKVELDEN – 1841 – II I-86, 6408, NR. 30

Een perceel hooiland: de Eikvelden, op den Achtersten Emmer, een bunder, drie roeden (G 1) ;  

een perceel schaarbosch, zynde het tweede perceel van de Eikvelden, een bunder, veertien 

roeden (G 2) ; een perceel hooiland, zynde het derde perceel van de Eikvelden, in de Rietdijk, 

een bunder, 88 roeden (G 3) ; een perceel hooiland, zynde het vierde perceel van de Eikvel

den, een bunder, 44 roeden (G 4) ; een perceel hooiland, zynde het vyfde perceel van de 

Eikvelden, een bunder, 29 roeden (G 5).

EIKVELDEN – 1851 – N 9, 66

Een perceel hooiland in de Rietdijk, zijnde het eerste gedeelte der Eikvelden, tegen het 

Bosch, een bunder, 88 roeden (G 3). Het Tweede gedeelte in de Eikvelden, een bunder, 44 

roeden (G 4).

Velden met eiken er omheen. 

ELDENERSHIL – 1607 – R719, 34V

Weijden, de Weelen, in Hintelaecken, oostwaerts met een spieken hiertoe behorende, aen 

Mathijs J. Henrick Zibs erve: Eldeners Hil.

Hil ’aangeslibd land’, hier van de familie Eldeners. In NoordBrabant en Vlaanderen is deze 

familienaam uitgestorven. 
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EMER – 1415 – G, F1V

Over die Brugghe ten Ameren waert. 

EMER – 1424 – nd8974, F398

Opden Eemer.

EMER – 1430 – AHB1, L4, 12

Beemden ten Ameren, after den Amere, Ten Aemer.

EMER – 1440 – Den60

Aenden Amer; t’eynden den Amer; boven den Amer. 

EMER – 1440 – Den59

Beemd ten Aemer. 

EMER – 1440 – Den65

Die stede ten Nemeren met huys en hoven (...).

EMER – 1440 – ND1010, 123

Aenden Amer.

EMER – 1468 – Reyg7

Opten Eemer.

EMER – 1474 – D, F11V

den Emeren.

EMER – 1504 – R416, F216

Opte Eemeren.

EMER – 1597 – R718, F29V

Achter den Emeren.

EMER – 1633  – R723, F63V

Opten Eemeren.

EMER – 1634 – P124, F24

op den Ameren.

Kaartje van het landgoed 
Burgst, achterzijde van 
toegangsbewijs, 1898 SAB 
1972-27.
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EMER – 1664 – R726, 299

Opden Emmer.

EMER – 1667 – R727, 91

Achter den Emmeren.

EMER – 1668 – GP263, 98

Opden Emeren.

EMER – 1669 – R727, 253

Opden Eymeren.

EMER – 1713 – R737, F2V

Op d’eemer.

EMER – 1738 – RH279, 30V

Juffr. Elisabeth van de Brandelaer laat na. Eerstelyk een casteeltje van plaisance: t slotje van 

den Emer met de boerewoning, brouwerye, schure, stallinge, kooye, hof, boomgaard en erve, 

twee gemet, in zyn water gestaan en gelegen + den Hogen Akker en circa twintig percelen, 

allen leen van de Staten Generael als representant van den hartog.

EMER – 1762 – RH281, 85

Johanna Elisabeth Noordberg, douariere van Gen. Major des Mestral, laat taxeren: eene hee

ren huysinge, stallinge en verdere timmeragie: de Huysinge van Plaisance of Casteelje met 

72 gemet land en erve, met de dreeven, opden Eemere + vijf gemet beemden in de Lange 

Buyn ders, twaalf gemet in Hoogastert en dertien gemet in Hintelaken. 

EMER – 1790 – RH282, 209V

Opden Emmer.

Erfdeling Frans Leyten X Margaretha Schipperen: Een bouwhoeve: den Eemer, bestaande in 

huis, schuur en erve (G 168).

Emer ’nat land op de oever van een beek’ of ‘werf langs een rivier’ dan wel ‘kaai’.41 Het ge bied 

lag tegen de Mark. Er meerden wel eens schepen af, vooral met lading voor Gageldonk. 

Soms komt men ook tegen dat er lading getransporteerd moet worden naar de Emer, bij

voorbeeld eikenbomen uit het Liesbos. Het toponiem Emer komt verspreid in de Baronie 

voor en ligt altijd aan een water. In 1665 wordt door schout en schepenen een resolutie 

aangenomen dat er aan het Hoofd op de Emer geen mestschepen uit Holland mogen aan

leggen, omdat daar een besmettelijke ziekte heerst (pest), GP3, fol. 9. Hier aan de Mark lijkt 

Emer dus wel op een aanlegplaats voor schepen aan te duiden, maar voor een toponiem als 

de Emer te Bavel, aan een smal beekje, kan deze verklaring toch moeilijk opgaan. 

EMERAKKER – 1900 – BREDANAAR19, 55

J. Neefs verkoopt een hovenierderij: Emmerakker. H 1550, 1551.

Gelegen op de Emer. Zie onder Emerseakker.
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EMERLUST

Boerderij die in 1650 in bezit van Peter Joris was.

Wanneer de naam ontstaan is is niet bekend, mogelijk pas in de twintigste eeuw. 

EMERSEAKKER – 1497 – Weesk. 541

Land in de Emersschen acker.

EMERSEAKKER – 1601 – R718, 163V

By den Eimerschen acker.

EMERSEAKKER – 1648 – R724, F290V

Saeylants op d’Emeracker, oost het clooster van Ste. Bernaert.

EMERSEAKKER – 1665 – RH274, 76V

Stuck zaeylandt op Emeracker, twee gemet, belast met 6 ellen lynwaet, zes lopen evie, vier 

cappuynen, synde sleght goet. 

Reconstructie van een 
kaart van de Emer door  
C. Dirven, 1653.
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EMERSEAKKER – 1671 – R728, 6

Opden Eijmersen acker.

EMERSEAKKER – 1699 – R733, F48

Aende Emersche acker.

EMERSEAKKERS – 1514 – R421, F106

Inde Eemersche Ackers.

EMERSEAKKERS – 1642 – R724, F53V

Opde Emers Acker te Buerstede.

EMERSEAKKERS – 1662 – R726, 208V

Saeylants op oft ind d’Emersche ackers.

EMERSEAKKERS – 1710 – R736, F42

Saeylants op d’Emerse Ackers. 

EMERSEAKKERS – 1738 – RH102, F30V

Het Schip op de Emerse akkers.

Akkergebied op de Emer, de dorpsakker. Open akkergebied dat vanouds waarschijnlijk om

geven was met een wal en waarbinnen geen wallen of heggen lagen. Sloot aan bij de open 

akker van Gageldonk. De cijns die in 1665 genoemd wordt als drukkend op een perceel in 

de Emerakker lijkt zeer oud te zijn, gezien het voorkomen van lijnwaad, evie en kapoenen. 

Was het een Gageldonkse cijns?

EMERSEBERGEN – 1502 – R415, F375

Die Moeren (...) oestwaerts neve (...) de Eemersche berge.

EMERSEBERGEN – 1504 – R416, F216

Opte Eemersche bergen, den Rytdyck westwaerts.

Kaart van de Emer,  
1653 (ARA Brussel) 
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EMERSEBERGEN – 1529 – R706, F4

Lant en weyde opte Eemersche Berghe.

EMERSEBERGEN – 1541 – R709, 35

Twee bunder erfs opte Emersche Berghe, noort, oost en westwaerts aen s’heerenstrate.

EMERSEBERGEN – 1616 – R720, 130

Stede (...) Opte Eemersche Bergen.

EMERBERGEN – 1529 – R706, F4

Erfs (...) opte Eemersche berghe. 

Bergen ’zandige hoogten’, hier gelegen op de Emer. Aan de overzijde van de Mark, onder 

Teteringen, lag de Emelenberg: 1280 Emerberge.42 In 1302 komt deze voor als Amerberg

he,43 en in 1474: beemden gelegen by Emelenberge over de Marcke, D, fol. 21. Onder Etten 

en Hoeven lagen de Ettense en Hoevense Amer. Onder Bavel lag een toponiem Emelenberg 

aan de Lei aldaar. Ook bij Effen kende men een toponiem Emer. 

De Emerbergen lagen ten noorden van Gageldonk.

EMERSESTRAAT – 1634 – P124, F22

De Hondoncxsche straete gelegen tusschen de Nemersche straet en t’rietdonxsche veken.

EMERSESTRAAT – 1645 – RH128, F35

de Emersche strate.

EMERSESTRAAT – 1667 – R727, F123V

West d’Eemersche strate.

EMERSESTRAAT – 1680 – R729, 143

Een stuck soe vroente als groese: de Emersche Straet, driehonderd roeden, in de Emersche 

straet, suyt en westwaerts ‘s Heeren Baen.

EMERSESTRAAT – 1710 – R736, F45

De Eemersse straet.

Straat naar het gebied de Emer. Zie ook Emerstraat.

EMERSEWEG – 1510 – R419, F60

Lants, met eenen winckelhaeck op de gemeyn acker, daer men vaert en gaet van Buersteden 

ter Emeren waert.

EMERSEWEG – 1563 – R713, 279v

Stuck lants daer den Eemerschenwech door loopt in de Huyfacker.

EMERSEWEG – 1667 – R727, F141

In de Vennen, oostwaerts den Emerschen wegh.

EMERSEWEG – 1731 – RH100, F95

Zaaylant op Steenacker, oostwaerts den Emersenwegh. 

EMERSEWILDERT – 1533 – LvB19, 405v

Aenden Emersschen Wildert.
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Wildert ’woestenij, wildernis’, meestal ruig begroeid. 

EMERSTRAAT – 1634 – P124, F22

de Nemersche straet.

EMERSTRAAT – 1668 – GP263, 85V

De Emerse strate.

EMERSTRAAT – 1669 – R727, 241

d’Eemersche Strate.

EMERSTRAAT – 1680 – R729, 122

Een stuck soe vroente als groese: D’ Emersche strate, twee bunder, 88 roeden in de Emer

sche straet. 

EMERSTRAAT – 1699 – R733, F67

De Weelen in Hintelaecken, westwaerts sHeeren ofte d’Emersche straete. 

EMERSTRAAT – 1710 – R736, F45

Inden Polder van Intelaken, suytwaerts en westwaerts de Eemersse straet. 

EMERSTRAAT – 1719 – RH96, 72

De Welen, westwaerts de Emerze straate.

Zie Emersestraat. De vermelding uit 1634: de Nemersche straet heeft door verkeerde split

sing een voorgevoegde –n (Den Emer > den Nemer).

ERENDIJK

Hoorde in 1856 bij kasteel de Emer (sektie G, nr. 215), 2½ hectare. Waarschijnlijk identiek 

met Aarddijk, zie boven. 

ESKENSAKKER – 1939 – DE BOER 36, NR. 52

Schaarhout op Eskensakker.

Bezit van de familie Eskens. 

Boerderij van de  
familie Goossen. 
Tachtig schetsen  
van boerenhuizen  
in Nederland door 
Herman van der 
Kloot-Meyburg,  
Rotterdam (1908), 
p. 58.
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FIJENBLOK – 1616 – R515, F122V

Den block beemden, 3 br: Otten oft Feyenblock, omtrent den Eemeren. 

FIJENBLOK – 1616 – R515, 123

Den block beemden drie bunder: Otten oft Fyenblock.

Blok ’omsloten perceel’, hier van de familie Fijen. Vergelijk Adriaen Willem Fyen, 1519, R426, 

fol. 207. Deze blok zal wel met sloten omgeven zijn geweest. 

FRAAIBOS – 1668 – GP263, 138V

Fraeybosch inde Huyffacker.

Een bos van ‘plaisancie’? Dergelijke bossen werden wel aangetroffen bij buitenplaatsen of 

rijke boerderijen. Maar hier in de Huifakker?

Er bestond ook een familienaam Fraaye.44

FRANKENVELD – 1744 – RH279, 181V

Een perceel weyde: het Frankenvelt en Buytenland, 4½ gemet, oost de Mark, west de Straat.

Veld ’woeste grond’, na ontginning ook de naam voor cultuurland (vanaf de dertiende eeuw). 

Hier van de familie Franken of een persoon Frank. 

FRANSENAKKER

Hoorde in 1856 bij kasteel de Emer, verkocht aan Jacobus Christ van Mierlo. Sektie G 142, 

Weg van Gageldonk 
naar de Mark, 1653. 
SAB 1972-558.
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145, groot ongeveer een hectare.

Genoemd naar een familie Fransen of een persoon Frans. 

GAGELDONKSESTRAAT – 1601 – R718, 176V

Opten Emeren aen den Hasenberch, westwaerts aende Gageldoncksche strate.

Straat naar het nabijgelegen Gageldonk. 

GAGELDONKSEWEG – 1563 – R713m, 279v

Stuck lants daer den Eemerschenwech door loopt in de Huyfacker, westwaerts aenden Ga

geldoncxenwech.

GAGELDONKSEWEG – 1617 – R720, 158

Inde Huyfacker oft Eemersche acker, westwaerts, aenden Gageldoncxen wech.

GAGELDONKSEWEG – 1746 – RH280,21V

De Vennen, een bunder by Gageldonk, west de Gageldonkseweg.

Identiek met Gageldonksestraat. In 1655 gingen drie schepenen de nieuw gemaakte weg 

bekijken die Roeland van den Brandelaer gemaakt heeft voor Petrus d’Assigny, heer van 

Gageldonk. De weg liep van de Emersestraat tot het diep van de Mark ’goet ende bequaem, 

hooch, wyt ende hert genoech om met wagens, kerren ende andersints gevoechlyck te con

nen gebruycken, jae doorgaens wel soo breet off breeder dan tselve steegsken, gelyck wy 

oyck goet, wijt en groet genoech bevonden hebben den opslach opten Merckant gemaekt, 

bequaem genoech tottet laden en de lossen van enniche goeden en weijnen en keeren van 

wagens ende kerren’. RH132, fol. 40, 40v.

Boerderij Gagel-
donkseweg 49. Foto: 
K. Leenders, 1969.
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GAGELDONKSEWILDERT – 1502 – R415, F375

Die Moeren, neven de Borghstwildert erve westwaerts en suytwaerts, neven de Gageldon

cxe Wildert noortwaerts., oestwaerts neven (...) de Eemersche Berge. 

Wildernis behorend bij het domein Gageldonk. Moerassig gebied met struiken, plassen, zeg

genbulten. Vergelijk de namen Emersewildert en Burgstsewildert. 

GAGELWEIDE – 1667 – R727, 141

Weyden inde Vennen, west de Gagelweyde.

GAGELWEIDE – 1669 – R727, 259

Weijden, oostwaerts den Eemerschen wech, westwaerts de Gagelweijde.

GAGELWEIDE – 1670 – R727, 327

Weyden in de Vennen, westwaerts aen de Gagelweyde.

GAGELWEIDE – 1684 – R730, 90

Stuck weijden: de Gagelweijde, in de Vennen.

GAGELWEIDE – 1713 – R737, F2V

Een perceel hoij ofte weijlant, half gemet: de Gagelweijde, inde Venne. 

Weide waar gagel groeide. Gagel is een aromatisch ruikende struik, die vroeger vooral ge

bruikt werd bij de bierbereiding (de gruyt). Ook wel om ongedierte uit matrassen te weren. 

Vroeger zeer algemeen, nu nauwelijks meer aanwezig omdat de vochtige, zure heivelden 

vrijwel verdwenen zijn. Gagel werd al in de IJzertijd in de winter wel gevoerd aan het vee.45

Volgens een aantekening van Van Mieris zou men uit de bessen van gagel vet of was stoken 

om kaarsen van te maken.46 

Blankaart schrijft over dit gewas: ‘Het is een klein heestertjen van wel twee voeten hoog, 

hebben veele harde bruine rysjes. De blaadjes zyn breedagtig lang, hard, uit den geelgroe

nen, niet in gedaante, maar in reuk (die wel soo sterk is) met de Myrtus ( = mirre? Of blauwe 

bosbes?) overeenkomende. (...) In Nederland heb ik het op veenagtige waterige plaatsen ge

vonden. (...) De reuk bewyst genoeg, dat dit gewas en voornamelyk de vettigheid der zaden, 

uit fyne en werkelyke deelen bestaat, want het bier daar mede gebrouwen maakt iemand 

seer haast dronken, voornamelyk soo het belegen bier is. In de kassen gelegt bewaart het de  

kleederen enz. voor de motten. In de wyn gedaan, doet die een aangenamen geur krygen.’47 

Dat deze heester maar twee voet hoog zou zijn is wel een onderschatting: de struik wordt 

makkelijk twee meter.

GALGWEIDE – 1729 – RH100, F21

Stuck wijde: de Galgewijde, honderd roeden, 

in de Vennen. 

Corrupt voor Gagelweide, Vergelijk de ligging: 

beide in de Vennen. 
Gagel met blad, knop-
pen en bloemen. 
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GEER – 1529 – R706, F65V

Twee lop. lants: de Gheer. 

GEER – 1545 – RH120, 40V

half bunder lants: de Gheere.

GEER – 1603 – R718, 212V

Stuck weyden: den Geer, een bunder. 

GEER – 1617 – R720, 148

Stuck lants: den Geer, half bunder byden Eemeren.

GEER – 1646 – R710, F41V

Stuck lants: den Gheer, twee lopensaet.

GEER – 1652 – RH274, 10V

Stuck hoijlants, twee gemet In d’Abroeck: de Geer oft Spie.

GEER – 1668 – GP263, F78

Lant: de Geer, anderhalve gemet.

GEER – 1742 – GP272, F107

anderhalve gemet opten Emere: den Geer.

GEER – 1856

De Geer of Maasakker, behorend bij kasteel de Emer, sektie G 382.

GEER – 1855 – N 13, 313

Bouwland: de Geer, 77 roeden (G 244).

GEER VAN BRAAKBROEK – 1430 – AHB1, L11a

land bi den Gheer van Braecbroec.

GEER, GROTE – 1505 – AHB2, 8

Dees block (...) : den Grooten Gheer.

GEREN – 1550 – R711, 7v

Stuck landts: de Gheeren, half bunder inde Huyfacker.

Geer: perceel met twee niet evenwijdige overstaande zijden. Bij het ploegen kreeg men dan 

op een gegeven moment hele korte stukjes waarbij de ploeg vaak gedraaid moest worden. 

Met ossen ging dat zeer langzaam en kostte veel tijd. Men kon ook het overblijvende stuk 

spitten, maar dat nam nog meer tijd in beslag. Vergelijk een geerken saeylants, 25 roeden, 

inden Huysacker, 1669, R727, fol. 269.

GEERBOSKE – 1662 – RH274, 51V

Stuck zaeylants: Vennenacker mettet Geerbosken, twee gemet.

GEMEENTE VAN DE EMER – 1634 – P124, F23

De gebueren opden Eemeren onder twelff steden vande gemeene weyde aldaer. 

GEMEENTE VAN DE EMER – 1699 – P126, F93V

De gebueren op den Eemere over twaalf steden van gemeene weyde aldaer, zes denier Lovens, 

betaelt 1679. Dood als blyckt by attestatie overgeleght op de rekening van het jaar 1698.
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Een gemeynte, waarvan twaalf boerderijen gebruik maakte. Er stonden in 1634 (of al veel 

eerder, want cijnsboeken zijn zeer archaïsch) dus twaalf boerderijen op de Emer, als we ten

minste aannemen dat zij allemaal gerechtigd waren in die gemeynte. Voor het gebruik ervan 

werd slechts zes denier Lovens betaald. Als men rekent tegen het gewone laatmiddeleeuwse 

tarief van een denier per lopenzaad, zou die gemeynte maar een bunder groot geweest zijn. 

Dat zou er op wijzen dat er op de Emer in de late Middeleeuwen maar zeer weinig woeste 

grond over was, omdat alle geschikte gronden al onder de ploeg lagen. 

Een gemeynte is een stuk vroente, dat speciale gunstige eigenschappen bezat, zoals de  

aanwezigheid van leem, moer, gras, veel veenmos etcetera. De oude boerderijen waren steeds 

gerechtigd in een gemeynte, de later opgerichte boerderijen kregen slechts een half aandeel 

of minder of helemaal niets. De vroente was in tegenstelling tot een gemeynte voor elke 

in woner van een nederzetting toegankelijk: dus ook de armen konden hier heide maaien, 

vlaggen steken, een geit laten grazen etcetera.

GEMEENTE VAN GAGELDONK – 1634 – P124, F96

Een weyvelt in Hiltelaecken oft Hylaer, westwaerts aende Gemeente van Gageldonck. 

GEMEENTE VAN GAGELDONK – 1699 – P127, F432V

Weivelt in Hiltelaken oft Heilaer, westwaerts aende gemeente van Gageldonck. 

Gemeynte toebehorend aan Gageldonk. Restant van de woeste gronden behorend bij het 

domein Gageldonk. Hoe groot deze gemeynte was blijkt niet. 

GEMENE WEG – 1528 – R705, 190V

Den gemeynen wech, 4½ lopensaet.

Gemeenschappelijk gebruikte weg: blijkbaar was de weg ook in gebruik als landbouwgrond, 

want de oppervlakte wordt opgegeven. 

GENTSHOFSTAD – 1504 – CB2, F2

Beray Gentsen hoofstat aen Rynskens hof. 

Een hofstad is een stuk grond waar een hof, een boerderij, staat of stond. Hier genoemd naar 

de eigenaar Beray (?) Gentsen.

GOD – 1668 – GP263, 10

Lant opden Emeren: den God.

Verschrijving voor Goed? Maar dan is het lidwoord bevreemdend. In Vlaanderen komt het 

element ook voor: een wijk van Ouckene heet Ouden God en een andere God; een wijk te 

Paschendale heet ook Ouden God, terwijl bij Moorslede een waterloop de Oudegodbeke 

wordt genoemd. Ook aldaar een voetpad genaamd Oudegodswegel.48 Zou men kunnen den
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ken aan bezit van een kerk? Verband met het Duitse Gotte < Gosse, ’waterloop’ lijkt hier 

niet mogelijk, want er ligt geen waterloop in de buurt van het betreffende perceel, althans 

niet genoemd in de attestatie.49

GOED VAN DE RIJT – 1472 – CB1, F6V

Item Elengoet van der Rijt in Dierixleen vander Merwe. 

Goed ’onroerend goed’ in bezit van Eel van der Rijt. Vergelijk Henrici videlicet dicti de Rijt, 

1295; Heyn van de Ryt, 1435.50 

GOED, LAAG – 1537 – R708, 28V

int Leech goet.

Laaggelegen land. 

GOOR – 1554 – R712, 53

Twee perceel lants oft weyden, d’een: tGhoir, een veertelsaet opde Leursche pat, d’ander: 

den Scherpacker.

GOORKE – 1440 – Den60

Van den Goerken teynden den Amer; bi ‘t Goerken. 

GOORKE – 1440 – ND1010, 124

dat Goerken.

Goor, ’moeras met venige bodem’, na ontwatering vaak goede grond. 

GORISSENLAND – 1704 – R734, F43

Een perceel saeylants: Corn. Gorissenlant, een bunder.

Bouwland in bezit van Cornelis Gorissen. 

GOUDEN LEPELTJE – 1918 – BREDANAAR37, 129

Verpachting van hooigras in het Gouden Lepeltje.

Mogelijk een klein, vruchtbaar perceel. 

GOUWBERG – 1537 – R708, 5V

Stuck lants: den Gouberch, suytwaerts en noortwaerts aende hoeve van Gageldonc erve.

Gouw kan niet genoemd zijn naar een waterloop Gouwe, die in Holland en Friesland wel 

voorkomt, want deze naam is in NoordBrabant onbekend.51 Wel is mogelijk een benoeming 

naar gelt, ’onvruchtbaar, van dieren’, een woord dat zeer waarschijnlijk ook van toepassing 
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was op landerijen.52 Het WNT geeft voor gelt ‘onvruchtbaar, niet melkgevend, ook met be  

trekking tot land gebezigd’.53 Gouw is dan een nevenvorm bij gelt. Het element gouw vin

den we in de Baronie bijvoorbeeld in de Gouwberg, Zandgouwen, Gouwblok etcetera. Het 

woord heeft vrijwel steeds betrekking op hoge zandgronden. Men zou ook kunnen denken 

aan de kleur van de bodem (geelachtig) of aan begroeiing met goudsbloemen (gele ganzen

bloem), die vaak akkers geheel geel kleurde. Kadastraal perceel G 339.

GRASDRIES – 1716 – RH277, 28V

144 roeden lants: den Grasdries (leen).

Dries, ’uitgeputte akker’ dan wel ‘huisweide’. Begroeid met gras zoals gewoonlijk. 

In 1655 verklaren enkele inwoners van de Emer dat er bij de hoeve van Cornelis van der Locht 

liggen ’vele brede driescanten, dewelcke midts de leechte, natticheyt ende ongeleechentheyt 

nyet en connen gebrocken oft besaet worden’, RH132, fol. 36.

GRAVE – 1518 – R425, F161

Een stuc ryethils ende erfs, half bunder, over de Marck, opte Grave, westwaerts aen Jacop 

Go derts van Besooyen huysfrouw erve, noortwaerts aen Henric Montens, rentmeester tot 

Breda erve, ende voorts omgaens aen d’Oude Marck. 

Zie Klein Grave. Het perceel lag vast aan Teterings territorium, aan de overkant van de Mark. 

Hier had de rivier dus zijn loop verlegd. 

GRAUWMANSLAND – 1668 – GP263, 83

Lant en weijde: Graumanslant, vier gemet.

GRAUWMANSLAND – 1742 – GP272, 272

Vier gemet bij de Keetweyde: Graumans land.

Vergelijk Henrick Anthonis Graeuwen, 1546, R710, fol. 23v; Aernout de Grawe, 1343; Jan 

die Grauwe, 1350; Heyl tsGrawen, ca. 1350.54 

GRAUWMANSWEIDE – 1580 – R716, 62

Stuck weyden: Graeumans weyde, het cleyn Weyken, (...) Domensweijde.

GRAUWMANSWEIDE – 1601 – R499, 229

Weyde: Grauwmansweyde met twee beemdekens daer neffens.

GRAUWMANSWEIDE – 1607 – R719, 37V

Stuck weijde: Grauwmans Weijde, vier gemet.

GRAUWMANSWEIDE – 1627 – R722, 66

Stuck weyden: Graeuwmansweyde.

GRAUWMANSWEIDE – 1660 – RH274, 29V

Stuck zaeij oft weijlandts: Graumansweijde, teynden den Eyckdijck.
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De familienaam De Graauw komt nog voor in Princenhage; verder Grauwmans, Graauw

mans in Breda.55 

GRENADIER – 1899 – BREDANAAR18, 131

Verkoop van een landbouwbedrijf: de grenadier, aan de Leegstraat, nabij de Kwakkelhut, 

groot 1,37 hectare. Kad. nr. H 1487.

Was de eigenaar grenadier geweest? Of hadden die er ingekwartierd gelegen?

GRIFFIERSAKKER – 1668 – GP263, F73

Lant: de Griffiersacker, twee gemet.

Bezit van een griffier van een rekenkamer, rechtbank? Op de Rith lag het Griffiersheiveld, dat 

bezit was geweest van griffier en waterstaatkundige Vierlingh. 

GRINTVELDJE – 1667 – R727, 128V

Een stuck hoy oft weylants en moerputten: t’Grindtvelleken, twee gemet, in de Croeten.

Grint ’bindwilg’, Salix viminalis, een soort met bijzonder buigzame takken die daardoor zeer 

geschikt was voor allerlei vlechtwerk zoals voor weegten, voor manden en voor leggeerden. 

Grint, grient stond bij de meeste boerderijen. In Chaam had Henrick Corn. Snijers illegaal 

grint afgesneden op een boerderij die hij daags daarna verkocht: het waren 16 of 17 bus

seltjes, R820, fol. 137. Toch konden de boeren de legbanden voor herstel van het dak (die 

voor een belangrijk deel ook uit wilgen, bindwilg bestonden) overal straffeloos snijden. 

GROENE WEG – 1522 – R529, 52

Den Gruynen wech, vijf lopensaet.

GROENE WEG – 1526 – R705, F82V

Stuck lants: den Gruynenwech, inde Huyfacker, half bunder, den gemeynen wech opte dan

der zyde. 

GROENE WEG – 1537 – R708, 27V

Stuck lants: den Gruenen Wech in Huyfacker.

GROENE WEG – 1538 – R443, 56

Den Gruenen wech, 4½ lopensaet.

Met gras begroeide weg in de dorpsakker en daardoor opvallend tussen de geploegde akkers. 

‘Een groenstraat of groene weg is een straat of weg die over braak liggend (groen) land 

loopt en jaarlijks verlegd wordt over het gedeelte van de drieledige akker dat onbebouwd 

blijft’.56 Deze omschrijving, die betrekking heeft op Belgisch Brabant, klopt voor de Baronie 

niet: hier was de dorpsakker niet verdeeld in drie stukken, waarvan er steeds één braak lag 

(waarover de groene weg zou lopen). De wegen in de dorpsakker waren vast; de grond lag 
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bijna nooit braak. Het gras op de karresporen was meestal Engels raaigras, een plant die 

goed tegen betreding bestand is.

HAGAARTSBERGEN – 1547 – ND1158-1, F121

Hooge wijde en onnutte bergen, daer eenen weel in legt, t’ijnde den Rietdijk: Hagarsbergen, 

daer eenen weel in legt: de Plancke.

Bergen genoemd naar de familie Hagaarts. In 1415 komen voor: Ans Aggaerts, Heyn Ag

gaerts en Noyden Aggaerts, G, fol. 7, fol. 47, fol. 8v.

HALF BUNDERKE – 1612 – R719, 292

Stuck saeylants: ‘t Halff Buynderken, half bunder.

Het perceel blijkt inderdaad ene half bunder groot te zijn, dat is tweehonderd vierkante 

roeden, ofwel 0,65 hectare.

HAVERVELD – 1601 – R499, 229

Stuck weyden: het Havervelt.

HAVERVELD – 1606 – R719, 22

Stuck saeylants: het Havervelt.

HAVERVELD – 1607 – R719, 37V

het Havervelt, vier gemet.

HAVERVELD – 1644 – RH128, 11

Acker: het Havervelt, west den Middelsten acker, noort met den Eijckdijck.

HAVERVELD – 1666 – R727, 63V

Een perceel saeylants: het Havervelt, een bunder.

HAVERVELD – 1668 – GP263, 155

Havervelt, zes gemet.

Haver werd vrij veel verbouwd op de vochtige gronden. Haver werd vooral aan paarden en 

pluimvee verstrekt, maar ook in de menselijke voeding speelde het een rol (havermoutpap), 

evenals voor de bierbereiding. Haver werd in het voorjaar gezaaid en in augustus geoogst. 

Haver had een veel lager soortelijk gewicht dan rogge. Een zak rogge (een veertel) bevatte 

86 liter, maar een zak (veertel) haver 98 liter.57 Haverstro was voor het vee een geliefd voeder, 

in tegenstelling tot roggestro, dat ook vaker gebruikt werd om te ‘straaien’onder het vee 

(als ligbed). 

Haver wordt in Nederlandse teksten voor het eerst vermeld in het jaar 1280.58 De Vries 

schrijft: ’De haver avena sativa is geteeld uit de wilde haver avena fatua en komt vooral in 

N Europa voor (in het gebied der Middellandsezee werd de plant eerst relatief laat bekend 

en vooral als veevoer gebruikt). De archeologie heeft geleerd, dat reeds in de bronstijd op 

de Deense eilanden haver verbouwd werd. Onmogelijk is het dus niet, dat de Germanen de 

naam van een substraatvolk hebben overgenomen’.59
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HAZENBERG – 1472 – CB1, F6

Item den Hasenberch, half bunder.

HAZENBERG – 1504 – R416, F216

Stuck lants: den Hazenberch, 6½ lopensaet. 

HAZENBERG – 1559 – R713, 81V

Stuck lants: den Hazenberch, twee lopensaet. 

HAZENBERG – 1562 – R713, 207v

Stuck lant: den Hazenberch, twee lopensaet.

HAZENBERG – 1617 – R720, 162

Opten Hasenberch.

HAZENBERG – 1631 – R723, F27

Stuck erfs onder landt en bosch, een lopensaet op Spangh oft Hazenberch. 

HAZENBERG – 1703 – R734, F42

Een perceel saeylants: den Haesenbergh, half bunder.

HAZENBERG – 1742 – GP272, 339

Den Hasenberg.

HAZENBERG – 1790 – RH282, 209V

Zaayland opten Hasenberg in Steenakker, zuid het Hooge Spank.

Berg ’zandige hoogte’,waar hazen verbleven. Bij de jaarlijkse overstromingen trokken de 

dieren zich terug op hoogten in het landschap. De haas komt in de Nederlandstalige bron

nen voor het eerst in het jaar 1240 voor.60 Haas betekent eigenlijk ’het grijze dier’.61

HEERBAAN – 1699 – P126, F18V

68½ roede (...) mits dat hij gehouwden sij te laten een bequame Heirbane dwers door t selve 

heyken ten breedte van ruym veertig voeten en aende suytsyde ten breedte van twintig 

voe ten. 

Heerbaan is het jongere equivalent van Heer 

straat. Heerstraat: grote doorgaande weg van 

veertig voet breed, tussen twee dorpen. Men 

neemt aan dat het oude legerwegen zijn.62 

Met het onderhoud van de heerstraten die 

veelal voor grote gedeelten door de heide lie

pen was het gehele corpus van de gemeente 

belast. De vorsters konden op bepaalde dagen  

de bevolking oproepen om te ‘pionieren’ aan 

de wegen. Uit elk huis moest dan bijvoorbeeld 

een man met schop of met kar en paard op 

komen dagen. Door de smalle velgen van de 

karren en wagens werden er diepe sporen in Haas. A. Dürer.
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de zandwegen uitgesleten. Op veel plaatsen waren de heerwegen in de winter moeilijk te 

passeren, daar de waterafvoer uit de in de lengterichting lopende sporen bijzonder moeilijk 

was: het water kon niet naar opzij afvloeien. Lage plekken werden door het vastkleven van 

modder aan de wielen automatisch steeds dieper. 

In 1668 wordt een resolutie aangenomen op het instandhouden van de heerbanen: ’wort 

van sheeren wegen wel expresselyck verboden aen alle ingesetenen wie hij sij soijen, matten 

of ennige aerde, leem, sant oft andersints te haelen op sheeren oft gebuerstraeten’op een 

boete van drie gulden per kar, GP3, fol. 15v. 

Lag er een Heerbaan op de Emer, of moeten we deze straat elders situeren?

HEES – 1527 – R705, F137V

Inde Leeghstrate ontrent de Heze. 

Hees, ‘bos van laag hout, struikgewas’ of ’jong beukenbos, later struikgewas’.63 Ook ‘laag beu

kenbos, ook als veeweide in gebruik’.64 Beuken werden in de Baronie vrijwel niet geplant, 

wel eiken. De betekenis van hees zal dus struikgewas of jong bos van eiken zijn. 

HEIAKKER – 1715 – RH277, 19V

Vier gemet lants: den Heyacker.

Akker ontgonnen uit heide. 

HEIKE – 1737 – RH101, F177

Een perceel zaaylant, een gemet op ’t Heyken.

HEILAAR – 1634 – P124, F96

Een weyvelt in Hiltelaecken oft Hylaer, drie bunder, westwaerts aende Gemeente van Ga

geldonck. 

HEILAAR – 1699 – P127, F432V

Weivelt in Hiltelaken oft Heilaer. 

Laar ’open plek in een bos, voorzien van waterplassen’,65 ook wel ’onbebouwde (gemeen

schaps) grond met heide of minderwaardige grassoorten begroeid’.66 Laar is een oud ele

ment; het komt ook voor in nederzettingsnamen. 

Hier een laar begroeid met heide. 

HEINING – 1530 – R706, F65

Item noch de Cromweyde, de Heyninghe, opte Langweyde mette moeren. 

HEININGSKE – 1669 – R727, 259

Stuck saeijlants: t Heijnincxken, op Steenacker.
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Heining is een veel voorkomend toponiem: de grootste populariteit genoot dit element in de 

late middeleeuwen. Heiningen zijn met een wal + heg omsloten ontginningen, meestal vrij  

groot van oppervlak en vooral bedoeld voor de teelt van winterrogge. Heining is afgeleid van 

haghen, hegen’met eenen haag of heg omgeven, afsluiten’.67 Vergelijk de gracht oft hey  

ninge, 1527, R705, fol. 134v. De heyning onderhouden zoodat zy dair mede aen beyde zy

den bevreedt sal zyn ende de sooyen die men dair toe behoefft sal men mogen ute vercofte 

twee stucken weyden steken behoudelic dat men de zooyslagen schuldich sal sijn weder te 

vullen, 1527, R705, fol. 155v, 156.

De meeste heiningen zijn op het einde van de negentiende en het begin van de twintig

ste eeuw gesloopt, dit op aandringen van de landbouwvoorlichting. De heggen onttrokken 

immers voedsel aan de akker terwijl ze ook schaduw wierpen met als gevolg dat langs de 

akkerrranden de gewassen minder goed groeiden. Ook werd door de invoering van de prik

keldraad (begin twintigste eeuw) het afsluiten met heggen overbodig. Het hout was minder 

gevraagd, door de opkomst van allerlei ijzeren gebruiksvoorwerpen. Zo moeten er honder

den kilometers aan wallen + heggen vernietigd zijn. Toch zijn er hier en daar nog restanten 

van het oude heggenlandschap te vinden, bijvoorbeeld in de omgeving van landgoederen. 

In 1655 verklaren enkele ingezetenen van de Emer dat er bij de Hoeve van Cornelis van 

der Locht ‘nyet en syn gelegen eenige platte bosschen, maer dat den houtwasch (...) bestaet 

in grachten ende heggen rontsomme aende ackerlanden en daer de selve ackers mede be

sloten syn, ter breedte de eene zes voet, d’andere tien oft twaalf, Jae oyck ennige wel een 

roede drye vier oft min oft meer’. RH132, fol. 36. Dat wil zeggen dat er in 1655 akkers wa

ren met een heg van wel bijna twintig meter breed! De gewone breedte voor een wal + heg 

was waarschijnlijk tien voet ofwel een halve roede, dus 2,8 meter.

HEINTJESAKKER, MARIE – 1522 – R529, 52

Marie Heynkensacker, een veertelsaet, inde Cleyn Huyfacker.

Bouwland van Marie Heinkens. 

HEIVELDJES – 1738 – RH102, F31V

Een perceel zaeylant, vijf gemet in vier bijsondere partijen: de Heyveldekens, zuyt sheeren 

baen. 

HEKSENWIEL – VM

Tussen G 14 en G 29.

Er zijn geen oude vermeldingen van dit toponiem. Een wiel ontstaan door dijkdoorbraak? 

Maar het ligt een behoorlijk eind van de Mark. Een wiel is ook een kolk in een beek. Hier 

lijkt het meer een laagte waarin het water aangevoerd door een klein beekje zich verzameld 

heeft. Speelde hier een volksverhaal? Oudere naam is Planksewiel. Zie onder Burgst, Heksen  

wiel. 
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HEKVEN – 1699 – P127, F463V

Chaerles Hinckardt, heere van Bruggen en Gageldonck, half bunder weyden: het Heckven, 

wylen Isebrant van Straten. 

Ven gelegen bij een hek. Ven kan staan voor ‘waterplas in de heide’, maar ook voor ‘veen

grond’. Hek komt later in de tijd voor dan veken. 

HELLEKENSSTEEKE – 1809 – II-15-438, F6V

Een perceel zoo zaay als weylant: Hellekens stedeke, op de Huyfakker.

Hellekens is een niet meer bestaande familienaam. 

HENDRIK – 1557 – RH121, F58

Een velt aenden Eemeren: den Eyndrick met een hilleken buytendycx. 

HENDRIK – 1919 – BREDANAAR38, NR. 113

Een perceel weiland en trekpad: den Hendrik, G 787, 792, 791, groot dertig hectare, ten oos  

ten van Jan Weijgersweide.

HENDRIK, GROTE – 1667 – GP280, 56

Den grooten Heijndrik, zes gemet.

HENDRIK, GROTE – 1688 – RH276, 22V

Eenen beemt: den Grooten Hendrick, groot met het hilleken daerachter aen gelegen, 2½ bun   

der.

HENDRIK, KLEINE – 1667 – GP280, 56

Den Cleijnen Heijndrick, 4½ gemet.

HENDRIK, KLEINE – 1688 – RH276, 22V

Anderhalff bunder weylant: den Clijnen Hendrick, sleght goet. 

HENDRIK, GROTE EN KLEINE – 1715 – R737, F140

Twee perceel beemden: den Grooten en Clijnen Hendrick, 10½ gemet, oostwaerts de Vaert.

HENDRIK, VOORSTE – VM

Kadastraal perceel G 101.

Bezit van ene Hendrik? De vorm Hendrick (met d) komt pas voor vanaf circa 1650; tevoren 

schreef men Heinric, Henrick, Henric. Daarom is de vorm Eyndrick uit 1557 verwonderlijk. Ook  

het ontbreken van de aanvangsh is uniek. Moet men dan denken aan eind + rik < rek, rak?

HENGST – 1606 – R718, F23V

2½ bunder lants in den Bredaeschen Polder: den Hencxt.

Een perceel waarop speciaal hengsten werden geweid. Dat zal dan alleen mogelijk zijn ge

weest met een tuier, anders zouden die dieren uitbreken. 
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HERTGANG VAN DEN EEMER – 1699 – P126, F93V

De gebueren van den Eemere over twaelf steede van gemeene weyde aldaer zes denier 

Lovens betaelt met een stuiver, twee duyt. Betaelt tot 1679. 

 

Zie Gemeynte van de Emer. Er waren twaalf steden, ’boerderijen‘ in deze gemeynte gerech

tigd. Samen betaalden ze voor het gebruik van de gemeynte zes denier Lovens. Als we als cijns

hoogte zes denier Lovens per bunder rekenen (het gewone tarief in de late Middeleeuwen) 

dan komen we op een gemeynte van slechts een bunder groot. 

HEZE – 1417 – EC236

Aen die Hese.

HEZE – 1474 – D, F13

Aende Heze inde Leeghstrate. 

HEZE – 1499 – R415, F98V

Inde Leeghstrate omtrent de Heze. 

HEZE – 1504 – R416, F147

De Heze.

HEZE – 1530 – R706, F146V

Inde leechstrate omtrent de Heze. 

HEZE – 1541 – R709, 10

Inde Leeghstrate aende Heze. 

Hees, ‘bos van laag hout, struikgewas’ of ’jong beukenbos, later struikgewas’.68 Ook ‘laag 

beukenbos, ook als veeweide in gebruik’.69 Beuken werden in de Baronie vrijwel niet geplant, 

wel eiken. De betekenis van hees zal dus struikgewas of jong bos van eiken zijn. 

De naam van het land moet overgegaan zijn op een erbij gelegen waterloop. Deze lag 

tussen de Emerakker en Huifakker. Later werd dit beekje de Waterloop en de Weteringloop 

genoemd. 

HIL – 1758 – RH107, F21

Een perceel hooy oft weyland: den Hil, met den aanwas, een bunder inden Polder van d’Abroek.

HILLEKE – 1633 – RH180-3

Het Hilleken neffens de reviere vande Marcke, behorende bij Huis den emer.

HILLEKE – 1716 – RH277, 28V

360 roeden lants, agter aende Mark: de Hillekens.

HILLEN, ACHTERSTE – 1841 – II I-86, 6408, NR. 30

Een perceel hooiland: de Achterste Hillen, een bunder, 41 roeden (B 397) en acht roeden 

(B 398).

HILLEN, VOORSTE – 1841 – II I-86, 6408, NR. 30

Een perceel hooiland in slangwijk: de Voorste Hillen, een bunder, 19 roeden (B 393, 394).
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Hil ‘heuvel’. Vergelijk Engels Hill. Hier echter een aangeslibd buitendijks gebied aan de Mark, 

wat hoger liggend en daarom te gebruiken als hooiland. Aan de Mark lagen veel hillen, soms 

spreekt men ook van riethillen. Vergelijk Een perceel beemden oft weyden met seecker aen

wasken oft hilleken, een bunder, aende Torfvaert en Antwerpse Baene, 1705, R734, fol. 85.

In het binnenland komen veel minder hillen voor: onder Etten Schuifhil en onder Terhey

den de Eyerhil.70 Hul, een nevenvorm bij hil, komt in de Baronie haast niet voor; alleen te 

Teteringen is een gebied de Hullen bekend.71

HINTELAKEN – 1440 – Den59

Beemdt metten rietveldt achter Hieltelakene.

HINTELAKEN – 1483 – ND8974, F476

Beemden in Hintelijck.

HINTELAKEN – 1502 – R415, F385V

In Hintelic.

HINTELAKEN – 1502 – ND8974, F473

Beemden in Hintelinck streckende van de strate tot in de Marcke toe.

HINTELAKEN – 1506 – R417, F339V

in Hintelaick.

HINTELAKEN – 1509 – R418, F81

Een hille en erve in Hintelic in Baerswyck.

HINTELAKEN – 1525 – R705, F23V

Weyden in Hinteleke. 

HINTELAKEN – 1527 – R705, F163V

Beemden achter den Emeren in Hinteleke. 

HINTELAKEN – 1529 – R706, F31

Beemden in Hinteleke aenden Emeren. 

HINTELAKEN – 1545 – RH120, 62

in Hiltelick.

HINTELAKEN – 1554 – RH121, F43

Beemdt in Hiltelyck. 

HINTELAKEN – 1594 – R717, 109

Beemden in Hintele.

HINTELAKEN – 1601 – R718, 168

In Hintele.

HINTELAKEN – 1614 – R720, 49

Beemden in Hintele.

HINTELAKEN – 1634 – P124, F96

Een weyvelt in Hiltelaecken oft Hylaer, drie bunder, westwaerts aende Gemeente van Ga

geldonck. 

HINTELAKEN – 1662 – R726, 210V

in Hintelaecken.



Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage emer 2191

HINTELAKEN – 1667 – R727, F167

In Intelaecken.

HINTELAKEN – 1678 – R729, 57V

In Intelaecken.

HINTELAKEN – 1699 – P127, F432V

Weivelt in Hiltelaken oft Heilaer. 

HINTELAKEN – 1710 – R736, F45

Saylant inden Polder van Intelaken. 

HINTELAKEN – 1713 – R737, F5

Een perceel weijde: Intelaken, twee gemet 

HINTELAKEN – 1750 – GP287, F110

Hintelaken.

Laak betekent in de Baronie ‘oude waterloop’, deels dichtgegroeid en verland. Vergelijk Aende 

Laeck of d’oude Marck, 1555, R460, fol. 151v te Teteringen. Laak hangt samen met lekken.72 

Het eerste lid van Hintelaken kan misschien Hille zijn geweest. Door dissimilatie kan hille 

overgegaan zijn in hilte; vervolgens is de l vervangen door n. Dan zou men dus in Hintelaken 

een oude markloop bij een hil moeten zien. Dat is gezien de ligging mogelijk: het gebied ligt 

tegen de Mark. De alternatieve naam voor Hintelaken was blijkbaar Heylaer. 

. 

HOEFKENS – 1723 – RH97, 107V

Een perceel hooyland in den polder: de Hoeffkens met een hill, noortwaerts de Rondout.

HOEFKENS – VM

Kadastraal perceel G 284, 285.

Gedeelte van een klassieke middeleeuwse hoeve van twaalf bunder?

HOEIMANSWEIKE – 1905 – BREDANAAR24, 279

Schaarhout op Hoeimansweike.

Weiland van de familie Hoeimans. 

HOEKAKKER –  1848 – N 6, 31

Een perceel bouwland: den Hoekakker, op den Emmerakker, 72 roeden (H 41).

In een hoek van een pad gelegen perceel. 

HOEKSKENS – 1641 – R724, 42

Beemden in de Hoeckxens.

HOEKSKENS – 1668 – R727, 167V

Inde Hoecxkens.
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HOEKSKENS – 1669 – R727, 267V

Een half bunder weyde: de Hoecxkens, vooraen in de beemden.

HOEKSKENS – 1670 – R727, F323

In de Huycxkens.

HOEKSKENS – 1685 – R731, 112

Lant inde Hoecxkens.

Hoekige vorm? Of gelegen in een hoek van wegen?

In toponiemen kan hoek de volgende betekenissen hebben: 1. Driehoekig perceel, 2. stuk 

met een winkel (haak), 3. huis of (kleine) agglomeratie in hoekvorm tussen (twee) wegen, 4. 

woonkern in een uithoek van de gemeente.73

HOENDERNEST – 1740 – RH102, F92

Een perceel land op den Emer: den Hoendernest, een gemet.

Met hoen kan hier de patrijs, Perdrix perdrix, bedoeld zijn. Werd ook wel veldhoen genoemd. 

HOEVE TEN EMER – 1423 – RAB, Aanw1913, charter 86

Lyftochte aen der hoeve ten Eemer.

HOEVE TEN EMER – 1605 – R504, F26

Pr. Corn. Hoeymans X Anneken Ghoris Donckers, hueren van Vrouwe Marie van Groenenvelt, 

weduwe Joncker Charles de Heraugiere, gouverneur was der stadt en lande van Breda, de huy  

singe en erffenisse, soo lande, beemden als weyden daer toe behorende, opten Emeren (by  

evictie vercregen). Niet mede begrepen is het slot oft huys daer aen liggende, omwatert synde, 

noch oock den grooten bogaert metten hoff (wort by Mr. Jan Montens gebruyckt). Termijn: 

zes jaarj. Berouw na drie jaar. (voor Bamis opseggen). Ingaende half maart 1605 tegen 180 

Karolusgulden, de helft op half maart en helft op St. Marten. Bij afscheyt: twee ackerkens aen  

beyde seyden van de dreve onbesaeyt laten, oock den Coolhoof. Rest: leste jaar wel cusbaer lyck  

missen en dan affsaeyen. Halven wasch voor ploechrecht. In leste jaar betaelt de huerder de 

helft van de lasten, soo van labeurgelt als van vijfde penning van besaeyde landen. Egeen 

vet oft misch afvoeren. Verhuerder koopt een schuyt mis. Huerder: moet matten oft vorsten 

totter schuere steken. Waterslooten, veeckens en andere heyningen onderhouden. 

HOEVE TEN EMER – 1633 – RH180-3

Joncker Henrick van Wijgaerden verhuert eene hoeve, alle de huysingen, stallen en landen 

aenden Huyse van den Emeren behoreende, die Jan Jaspars van Poppel nu bewoont, gebruykt 

en gebout (!) heeft, bestaende in: het Hilleken, Den acker oft weyde neffens Ghys van Harck,  

het Ketelken, den Middelacker, den cleijn Acker, den Gaersdries neffens thuys van den Eme

ren, de Venweije, de Achterste Brabansche Weye, de Hoochspanck, de Leechspanck, den Ven  

acker, den Grooten Acker, (...) sal aende huysinge en wooninge daer Jan Jaspars van Poppel 

nu woont noch volgen eene camer neffens de Poorte en aende schure en stal sal noch vol

gens indien het van noodt is de torffschuyr. De verpachter behoudt aen zich de stallinge met
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te camer off solder boven de poorte, het brouwhuijs, twagenhuys, schuere en dorsvloer, al  

dat inden binnenhoff staet. Termijn zes jaer, met berouw. Opseggen wederzijds op St. Jacops  

dage int derde jaer. Huijs en ledich lant gaan in half maert 1634 en het met rogge besaeyde 

lande metten halven wasch tot oost ( = oogst) daernaer in de stoppelen. Pacht verschijnt St. 

Marten 1634 en verder elck jaer op St. Marten. De pachter heeft geen gesach tot den hout  

wasch. De verpachter sal het hout ten naeste velde en ter minste schade bosschen en uyt

voeren. De pachter mag met zijn vee het jonck hout off schot niet beschadigen. Alle grach

ten moeten wel opgeset worden en opgeset synde wel onderhouden worden ten eynde de 

beesten in de heggen geen schade en doen. Mustert en fruyt moet huerder thuys brengen 

bij verpachter te Breda. Elck jaer moet pachter leveren 25 busselen strooij, wel uytgeschudt. 

Huys en schuer mag pachter gebruiken tot half maert na den lesten ogst. Wegen en wanten 

in goede reke houden van vitten, de weegen onder met zooden en aerde wel aenschoeyen. 

Alle jaeren tien vimmen cael riets verdecken. Bij groote reparaties moet huerder de timmer

lieden en metsers cost en dranck geven, de decker dienen, materialen aenhalen. De grove 

spaenderen zijn voor de verhuerder. Alle lasten op de hoeve drukkend betaalt huerder. Huer

der mag in de Brabansche weyde geen torff slaen. Als de verpachter daer torff slaet moet 

pachter hem plaets geven om de torff te drogen en ook de torff thuis brengen in Breda. Alle 

jaer moet de pachter vijf off zes hoffdiensten leveren. Bovendien alle sondage en heyligeda

gen met des verpachters wagen naer de kerck in de Hage rijden en wederomme. Buyten den 

oughst moet pachter met peerde en plouch oft egge twee off drie dagen plougen off eeren 

in de boomgaerden off elders. Alle jaer moet de pachter leveren zes off acht voederen goe

den misch om in den boomgaert, hoff als anders te gebruycken. Pachter mag egeen misch 

van de hoeve affvoeren en alle beesten op de hoeve houden tot half maert, leste jaer. In het 

leste jaer mag hij naer halff maert geen misch noch eerde opt landt voeren, maaer moet 

de vooren opsaeyen. In het leste jaer noeten twee ackerkens neffens de dreve ledich blyven 

en oock den coolhoff. De rest van het saeylant int leste jaer wel custbaerlyck misschen 

en saeyen; oogst met halve wasch. Slooten en grachten custbaerlyck delven. Pachter mag 

nyemant over de hoeve laten varen of stouwen. Ruycht, dystelen, byesen en ander quaet  

cruyt uyt de weijden maeyen. Het eerste of tweede jaer op het Hilleken brengen en leggen 

een goet schip off geubel misch. Den Acker en het Ketelken gebruycken tot weyden en nyet 

saeyen oft breken. Den Grooten off Middelsten Acker daeraff deen parthye nu inde stop  

pelen leeght sal den pachter nu in de stoppelen vermogen te misschen en met haver be

saeyen voor het aenstaende jaer en daernaer tot weyde brengen. Hetgene nu Gaersdries is 

tot gaersdries gebruycken. Den andere acker moet de pachter binnen twee jaer tot weyde 

brengen. Alle jaer leveren twaalf veertel rogge en vier veertel boeckweyt. Huerder Anthonis 

Jan Adriaen Floris voor 300 Carolusgulden per jaar. 

HOEVE TEN EMER – 1668 – GP263, F70V

Sr. Godefroy Montens erffgenamen landt aende hoeve opten Emeren, tevooren d’heer Corn.  

van der Locht, 25½ gemet, Modo Jouffr. Goverdina Josina Montens, weduwe van den Heere 

van Arendoncq, + 25 gemet weyden + weijde in Kesteren, vijf gemet.

De hoeve ten Emer werd in 1408 afgesplitst van Gageldonk. 



2194

HOF – 1543 – R709, 131

Stuck weyden: den hove in d Aabroeck, zuytwaerts aende leeghstrate.

HOF – 1567 – R714, F132V

Stuck weyden: de Hoive, in dAabroeck omtrent den Eemeren zuytwaerts aende Leeghstraete. 

Moet men hier uitgaan van hoeve, ’stuk land van twaalf bunder’? Of van Hove, hof? Waar

schijnlijk het eerste, gezien de ligging in het beemdengebied van het Abroek. 

HOFSTRAATJE – 1668 – GP263, 159

Hoffstraetien.

HOFSTRAATJE – 1668 – GP263, 98

Het Hoffstraetjen.

Straatje langs een hof lopend? Of naar het Hof van Gageldonk?

HOLSDONK – 1565 – R714, 44

Stuck beemden: de Holsdonck, by Astaert. 

HOLSDONK – 1567 – R714, F145V

Stuck beemden: de Holsdonck, een bunder by Astaert. 

Holsdonk moet door dissimilatie gevormd zijn uit Hon (d) sdonk. 

HONDSDONK – 1499 – R415, F119V

Twee bunder beemden opte Honsdonck. 

HONDSDONK – 1529 – R706, F30V

Stuc beemden: de Honsdonc, twee bunder op Honsdonc in Slangwyck. 

Als we uit moeten gaan van Hondsdonk een onvruchtbare donk of een donk begroeid met 

hondshout, vuilboom (...). Als hol de oorspronkelijke vorm is, moeten we denken aan laag

gelegen, uitgehold. Donk ’opduiking in moerassig gebied’. 

HONDSDONKSESTRAAT – 1634 – P124, F22

Een gemet weyden, wesende eenen wech: de Hondoncxsche straet, gelegen tusschen de Ne

mersche straet ende t’Rietdonxsche veken. 

HONDSGAT – 1694 – RH196, 51

Beemden int Honsgat.

Hondsgat is een pejoratief voor een laaggelegen, onvruchtbaar perceel. 

HOOGSPANK – 1560 – R713, 103V

Stuck lants: de Hoochspanck, negen lopensaet.
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HOOGSPANK – 1620 – Pondb. 69

Vande Hooge Spanck.

HOOGSPANK – 1668 – GP263, 159

Hoochspanck, zes gemet.

HOOGSPANK – 1668 – GP263, 98

de Hoochspanck, zes gemet.

Spange: ’Lijst waardoor iets omsloten wordt, opstaande rand’.74 Dus een hoog perceel om

geven met een wal. 

HOOGVELD – 1612 – R719, 276V

Het Hoochvelt.

Hooggelegen veld. 

HORST – 1550 – R711, 31v

Stuck lants: Huyghmansdonck oft den Horst tusschen de Huyfakcer en den Steenacker om

trent de Bremheyninge.

HORST – 1563 – R713, 273

Stuck lants, half bunder: Huyghmansdonck oft den Horst, tusschen de Huyfacker en den 

Steenacker, omtrent de bremheyninge.

HORST – 1659 – RH274, 28

Stuck zaeylant: den Horst, aen Steenacker, anderhalve gemet.

Horst, ’hoogte in moeras, meestal begroeid’. Horst komt als appellatief voor bijvoorbeeld 

In 1699 te Bavel ’weyde ende heyhorsten’, P119, fol. 134v. Ook in de Oosterhoutse Polder 

wordt in de zestiende eeuw geregeld over horsten gesproken. De omschrijving van horst 

’Verhevenheid met secundaire begroeiing na oorbaarmaking door vuur’ lijkt voor de Baronie 

niet helemaal correct.75 Horsten zijn in de Baronie steeds hoogten in moeras. 

HUIFAKKER – 1415 – G, F14V

In Huyfacker.

HUIFAKKER – 1430 – AHB1, L7c

Drie lopensaet land in Huyfacker.

HUIFAKKER – 1440 – ERENS

Huyfacker.

HUIFAKKER – 1440 – EC349

Huis ghelegen in Huyfacker (...) den ackerwech op dander sijde.

HUIFAKKER – 1468 – Reyg. 7

Land gelegen in die Huijfacker.

HUIFAKKER – 1474 – D, F10

in Huyfacker.



2196

HUIFAKKER – 1480 – HINGM343

De Huyfacker.

HUIFAKKER – 1499 – R415, F110

De Huyfacker.

HUIFAKKER – 1510 – R419, F61

In Huyfacker.

HUIFAKKER – 1529 – R706, F1

In de Huijfacker.

HUIFAKKER – 1617 – R720, 158

inde Huyfacker oft Eemersche acker.

HUIFAKKER – 1646 – R710, F25

Inde Huyfacker.

HUIFAKKER – 1663 – R726, 239V

Een perceel saeylants: den Huijffacker, een bunder, op de Huyffacker, suytwaerts aen Jan 

Janssen Laprock.

HUIFAKKER – 1694 – R732, 10

Een perceel saeylants: den Huyfacker, anderhalve bunder.

HUIFAKKER – 1713 – R737, F5

Een perceel saijlant: den Huyfacker, een bunder.

HUIFAKKER – 1738 – RH101, 175

Een perceel zaeyland: den Huyffakker, een bunder.

HUIFAKKER, KLEINE – 1522 – R529, 52

Marie Heynkens acker inde Cleyn Huyfacker.

HUIFAKKER, KLEINE – 1563 – R713, 280

Lants inde Cleyn Huyfacker.

HUIFAKKER, KLEINE – 1617 – R720, 158V

Inde Cleijn Huyffacker.

HUIFAKKER, OUDE – 1550 – R711, 25v

Een veertelsaet inde Oudt Huyfacker.

Huif, ‘Hoofddeksel, voor mannen en vrouwen, helm, stormhoed (...) Bijenkorf, koepeldak’.76 

Huif is een vormaanduiding: de akkers vertoonden een bolvorm als een hoed of een bijen

korf. Vergelijk de toponiemen schijf en kloot die ook op bolle akkers wijzen. Het bolliggen 

van akkers kan door diverse factoren veroorzaakt worden. Als men bij het ploegen steeds in 

het midden van de akker begint, ploegt men de buitenkanten naar het midden, waardoor 

de akker aan de buitenzijde lager en in het midden hoger wordt. Ook kan men grond van 

de buitenzijden met een kar naar het midden rijden. Tevens kan een akker van nature al op 

een verhevenheid liggen. Bij de verpachting van een boerderij op Overveld in 1610 luidde 

één van de bepalingen dat de huurder de drieskant van de Halakker ter breedte van twaalf 

of dertien voeten tot in het zand moest afgraven en de grond moest ‘kerren int lant om ront 

te maecken’, RH1796.
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HUIFAKKERSTRAAT – 1634 – R723, 83V

de Huijfackerstraet.

HUIFAKKERSTRAAT – 1668 – GP263, 95V

Huijffackersche strate.

HUIFAKKERSTRAAT – 1695 – R732, 71

op d’Emersche Acker, westwaerts de Huyfackerstraet.

Akkerstraatje van Huifakker. 

HUIGMANSDONK – 1550 – R711, 31v

Stuck lants half bunder: Huyghmansdonck oft den Horst tusschen de Huyfacker en den 

Steenacker omtrent de Bremheyninge.

HUIGMANSDONK – 1563 – R713, 273

Stuck lants, half bunder: Huyghmansdonck oft den Horst, tusschen de Huyfacker en den 

Steenacker, omtrent de bremheyninge. 

Donk van de familie Huigmans. Vergelijk Jan Peter Huygen, 1474, D, fol. 11v; Cornelie Huygen, 

1576, R715, fol. 76v. In 1415 wordt ene Jan Hughemans sone genoemd, G, fol. 55.

HUIS EMER – 1560 – R713, 103

Joncker Corn. van Wyck, drossaet en casteleyn te Bueren, verkoopt Mr. Glaude Michault een  

huys en goede opten Eemeren: de principaelen huysinge, brouhuys, schuere, stallinge, ho

vinge, boogaert en erffenisse mette weykens en twee ackerkens bynnen cingels en den Cingel 

met den houtwasch daer op staende, vier bunder + de Akers, het Ketelken, de Brabantsche 

weyde, den Reep, de Vennen, de Hochspanck, de Leechspanck, de Steenacker, tPeertbroeck 

(belast met onder andere zestien stuivers erfchyns aende Capittele van Breda en een capuyn 

Gageldoncxe cijns). (Zie ook SABIII50, nr. 9, fol. 59).

HUIS EMER – 1563 – R713, 279v

Aleyde Claes Mercelis J. Mertens, weduwe C.C. Boomans en kindren, verkopen Yzebrande 

vander Straten: de stede, huysinge, schure, kooye, hovinge en erffenisse, mette toebehoor

ten en erve, vier bunder, + de Vennen, Belast met drie stuivers, drie ort Gageldonkse chyns; 

een stuiver, twee ort erfchyns den Godshuyse van St. Bernaert opt Schelt en sheeren chynse.

HUIS EMER – 1598 – R718, F58

Joncker Wynant Michault, wylen Joncker Glaude Michault onderpand: thuys en erve: tHuys 

vanden Emeren.

HUIS EMER – 1612 – R719, 291

Joncker Pr. de Bevere, Robbrecht en Margriete en Marie de Bevere verkopen Hendr. vanden 

Wijngaerd een stede, huysinge, een bunder, 47 roeden + de Vennen.

HUIS EMER – 1620 – GP260, F17V

Joncker Claude Michault erfgen. huyssinghe. Huerder Jacop Jan Lucas; thuys van den Eme

ren; de schure, backhuys, stallen (...), huerder Jan Jaspar Willems.
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HUIS EMER – 1628 – R722, 150

Steven van Wijck heft een rente van 74 Karolusgulden op het slot oft huys: tHuys van den 

Emeren, sowel opde leen als allodiale goeden.

HUIS EMER – 1636 – GP261, F83V

Sr. Gelaude Michault erffgen. Landt aende hoeve opten Emeren.

HUIS EMER – 1668 – GP263, F159, 98

Roeland Jacobus van den Brandeler landt voort Huijs vanden Emeren, metten hoff, boom

gaert ende gaersdries, 7½ gemet + Hoochspanck, Leegspanck, den Venacker, de Brabant

sche weyde, de Doelweijde metten Geer, den Hasenberch. D’heer Jacobus van den Brandeler 

lant voor sijn huijs van Plaisantie opden Emeren, metten hoff, boomgaert ende gaersdries, 

tevooren sijn vader, 7½ gemet + nog circa zestig gemet land.

HUIS EMER – 1715 – RH277, 19

Joh. Augustus de Crom laat na een hoeve, huijsinge, schuere, hof, boomgaart, werf, dreve 

en erve, met het heesterbosken, achttien gemet + de Bieseweijde, het Aveelvelt, de Asterse 

Weijde, de Straet, het Brugvelt, Lijskensacker, de Voorste Binnenweij, Backersheyninge (...).

HUIS EMER – 1716 – RH277, 27V

Walter Mackdonald Bowje, Commandeur der stadt Willemstadt, laat na 1/12 part in het 

sloth oft sheeren Huijs, bouwmanshuys, brouwerije, schuere, stallinge, met de cingels, hof, 

boomgaart en waeter, een bunder, 220 roeden (leen) + de doelweyde, de Bosweijde, de 

Venweyde, Venbosch.

HUIS EMER – 1742 – GP272, F338

Aan de Huysinge van Plaisance op den Emere met den hof tevooren Juffr. Elisabeth van den 

Brandeler.

Huis ’grote boerderij, buitenplaats, kasteel’. Zie ook onder Emer. Het goed de Emer 

was in 1408 afgesplitst van Gageldonk: het werd in dat jaar aangekocht door Jan van Ga

Huize den Emer, eind 
zeventiende eeuw. 
Stellingwerff.
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geldonck. In 1419 kwam het aan zijn dochter Johanna van Gageldonck. Johanna stierf in 

1482 en haar dochter Liesbeth trad wat betreft de Emer in haar rechten, maar droeg het 

goed al na twee maanden over aan haar zoon Joos van Wijck. Het laatste leenverhef van 

de Emer vond plaats in 1771.77 Bij de verkoop in 1856 omvatte het kasteel dertien vertrek

ken, zowel boven als beneden, een grote stalling, remise en portierswoning en verder de 

kasteelboerderij met stallen en schuur, wagenhuis of karkooi en bakhuisje, totaal oppervlak 

11½ hectare. Het restant werd verkocht in 21 kopen (waaronder ook Rustenburg). Zie voor 

een beschrijving van de opeenvolgende bezitters: Van den Brandeler.78 Hier de oudste: In de 

vijftiende eeuw hield Willem van de Leck met zijn zoon Otto het goed in leen van de Hertog 

van Brabant. In 1436 werd het verkocht aan Willem de Bye, samen met Hambroek. Door 

vererving kwam het goed in 1482 in handen van Elisabet van Hambroeck, gehuwd met Jan 

van Wyck. Hun zoon Cornelis verkocht het in 1558 aan Claude Michault: sekere partyen van 

goeden, landen, beemden en weyden, voirtyden gespleten uytten goeden van Gageldonck 

inder prochien van den Hagen. Van deze vererfde het op zijn zoon Wijnant Michault. Nadat 

er door Charles de Heraugières beslag op was gelegd in 1600 werd het goed gekocht door 

Nicole en Gaultier Michault, die echter niet in staat waren de koopsom op te brengen. Hen

rick Cannaerts was halverwege de zeventiende eeuw eigenaar van de Emer; hij breidde het 

territorium uit van circa dertig tot 62 hectare. Ter weerszijden van de dreef naar Gageldonk 

werd een bos aangelegd: het Laagbos. In 1856 hoorde bij het landgoed linden, masten, 

kastanjes, Canadase en gewone populieren (Zwarte??) en zwaar hakhout.79

Kasteel de Emer werd rond 1856 afgebroken. 

Bij het huis hoorde een theekoepel aan de Mark. Eén van de dreven van dit landgoed 

was gericht op het Hooghuis van Gageldonk. 

HUISAKKER – 1582 – R486, 12V

den Huysacker.

J. en L. van Doetecom: 
boerderij.
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HUISAKKER – 1669 – R727, 250V

Een perceel erven: den Huisacker, aende noortsyde nevens de schouwsloot, met het weijken 

daerachter, anderhalve bunder, oostwaerts den Horst.

HUISAKKER – 1699 – P126, F268V

Vier loopen landts aende voors. hoffstadt: den Huysacker in Crejlaer. 

HUISAKKER – 1710 – R736, F13

Een perceel saeylant: den Huijsacker, styff anderhalve bunder.

HUISAKKER – 1729 – RH100, F20

Huysinge, schure, stallinge (...) met den Huijsacker en driesen, twee bunder.

HUISAKKER – 1732 – RH100, 163

Een perceel zaayland: den Huijsacker, stijff anderhalve bunder.

HUISAKKER – 1738 – RH102, 32V

Een perceel zaeylant: den Huysakker en den Dries., vijf gemet.

Akker gelegen bij het huis, de boerderij. 

HUISWEIDE – 1901 – BREDANAAR20, 100

Een perceel weiland: de Huisweide, G273, groot 1,83 hectare.

IEP – 1667 – R727, 124

Stuck zaeylants: den Yp, twee gemet opden Emeracker.

De gladde iep, ulmus minor, komt in toponiemen weinig voor. Het hout was waardevol en 

de takken werden vroeger vaak als veevoer gebruikt. 

Met Iep kan ook de taxus bedoeld zijn: deze werd Iebenboom, yfboom, ijf, ijve genoemd.80 

Maar groeide die hier nog na de Middeleeuwen? In 1695 werden op de Brabantseweide 

op de Emer ypen en olmen verkocht. RH196, fol. 108. Is een iep dan iets anders dan een 

olm? Volgens Heukels komen de namen iep en olm voor de Ulmus beide in Brabant voor.81 

Zou men met de namen iep en olm dan onderscheid gemaakt hebben tussen de gladde iep, 

Ulmus minor en de ruwe iep, Ulmus glabra?

Daarnaast bestaat er ook nog de fladderiep, Ulmus laevis. Deze komt in tegenstelling tot 

de ruwe iep nog in de Baronie voor. 

In de Nieuwe Steentijd werden bogen altijd van iepenhout gemaakt: pas nadat aan het 

einde van Steentijd de taxus ons land bereikte werden bogen ook van taxushout vervaar

digd. Het hout van iepen is sterk en taai en werd daarom gretig gebruikt. Na 5000 voor 

Christus werd de iepenpopulatie uitgedund: men denkt aan het afhakken van de takken 

voor veevoeding (wintervoer) of aan een eerste uitbarsting van de iepenziekte.82 In de Neder

landstalige bronnen zou de iep pas in het jaar 1567 voor het eerst voorkomen.83 Maar in 

een kroniek van Den Bosch komt hij al voor in het jaar 1540: ‘Coren, Bloeijsel, Ypen ende 

Heyde zynde seer bequaem voetsel voor de Bijen’.84 Coren vormt in elk geval geen voedsel 

voor de bijen, want graan is een windbloeier. Waarom hier alleen de iep genoemd wordt als 

belangrijke nectarleverancier is onduidelijk. 
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IEPENDREEF – 1936 – DE BOER 33, NR. 2

Verkoop van schaarhout in de Ypendreef, bij het Yzeren Hek.

JANSAKKER – 1559 – R713, 81V

Stuck lants: Jansacker, een veertelsaet, noortwaerts aen sekere weyde: de vennen.

Bouwland van Jan. 

JENSKENSLAND – 1613 – R720,21

Stuck lants: Jenskens lant, een gemet.

Bouwland van Jenske. 

KADIJK – 1529 – R706, F7

Aende Caedyck.

KADIJK – 1609 – r719, F129

Inden Putoir oostwaerts aenden Caeydijck.

KADIJK – 1784 – RH282, 109V

Een perceel saayland en dries, anderhalve bunder: den Cadyk, zuid den Heer en Baron Hop, 

west de Princesse van Rubempre.

Zomerdijk. 

KALVERWEIDE – 1668 – GP263, 138V, 56

De Calverweijde; landt, weijde en bosch: de Calverweijde, gelegen aenden Papenvonder, 

drie gemet.

KALVERWEIDE – 1738 – RH101, 174V

Een perceel lands: de Calverweijde, een bunder.

KALVERWEIDE – 1754 – RH106, 179V

Drie gemet saeylant en bosch: de Calverweijde, opten Emere.  

KALVERWEIDE – 1772 – RH109, 11

Een perceel zaayland en bosch: de Calverweij, een bunder.

KALVERWEIDE – 1790 – RH282, 210V

Een perceel zaayland en bosch, een bunder: de Calverweij.

Weiland waarop speciaal kalveren, jongvee kon weiden. Maar misschien is kalver ontstaan 

uit klaver. Zie Klaverweide. 

KAPITTELVELDEN – 1666 – R727, 54

Weyden opden Emere (...) noortwaerts de Capittelvelden.

KAPITTELVELDEN – 1715 – R737, F140

Beemden inde Intelaecken, oostwaerts de Vaert, suijtwaerts de Cappittelsvelden.
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Bezit van het kapittel van de Maria of Grote Kerk van Breda. Het kapittel dat in 1303 werd 

gesticht, bezat veel erfcijnsen in de omgeving van Breda. 

KATTENLAND – 1668 – R539, F108

Stuck saeylants op Huyfacker: Cattenlant. 

KATTENLAND – 1668 – R538, 109

Het Cattenlant, honderd roeden.

KATTENLAND – 1668 – GP263, 162

Cattenlandt

KATTENLAND – 1679 – R729, 83

Een perceel saeylants: het Kattelant, honderd roeden, op de Huijfacker.

KATTENLAND – 1719 – RH96, 71V

Een perceel lant: het Kattenlant, op de Huijffacker, honderd roeden.

KATTENLAND – 1742 – GP272, 218V

100 roeden op de Huijfacker: KattenLand.

KATTENLAND – 1742 – GP272, 259

100 roeden op de Huijfacker: Katten land.

Bezit van een familie (de) Kat? Vergelijk Wouter Katteveldekens onder het Dorp. Of kat ’slijk, 

modder’?

KEETWEIDE – 1559 – R713, 81V

Stuck weyden: de Keetweyde, een bunder.

KEETWEIDE – 1601 – R499, F229

Eenen acker tegensover de strate: de Keetweyde.

KEETWEIDE – 1607 – R719, 37V

De Keetweijde, een bunder.

KEETWEIDE – 1665 – RH274, 76

Stuck weijden: de Keetweijde, 2½ gemet.

KEETWEIDE – 1667 – R727, 123V

Stuck weyden: de Keetweyde, een bunder, west d’Eemersche strate.

KEETWEIDE – 1668 – GP263, 83

Weijde: de Keetweijde, 5½ gemet.

KEETWEIDE – 1671 – R728, 10V

Twee percelen lants in Hintelaken: de Keetweijde, westwaerts d’Emersche straet.

KEETWEIDE – 1713 – R737, F112V

Een perceel saylant: de Keetweyde, een bunder scheydende op de middelcant. 

KEETWEIDE – 1742 – GP272, 272

Drie gemet: de Keetweide.

Keten werden wel gebouwd bij moerputten, ook stonden er wel keten bij winkels en soms 

bij boerderijen. Vergelijk: de Keete bij de Buerstedesche heijde, 1668, GP263, fol. 57. Stuck 
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zaeylant tot Overvelt met de keete daerop staende, 1668, RH275, 2v; de huerder sal op de 

aenstede een keete oft wooninge setten, 1634, R723, fol. 106; een quaet huysken oft keetien  

opt Moleneynd, 1701, R733, fol. 175. Aen syn keete in Westrick, 1668, GAP263, fol. 166. 

Hoylants in Swarttenberch tegens Biemans keete, 1667, R727, fol. 134v. In 1668 wordt er 

een keet op de Emer vermeld: aen sijn keete, GP263, fol. 87. In 1684 woonden de weduwe 

en kinderen van Huybraght Claiboer in een keete; zij voerden een quaet en ontugtigh huy

shouden. Daarom gaf het gemeentebestuur opdracht de keet te slopen, P400, 4, fol. 75.

Vlak bij de Emer lagen de Kroeten, een groot moergebied, waar veenarbeiders weken lang 

moesten werken. Zij sliepen en aten waarschijnlijk in keten. Of keten ook bij de hooibouw 

gebruikt werden lijkt voor Princenhage niet zo aannemlijk; wel gebeurde dit als de boe  

ren in verafgelegen streken, zoals de Biesbosch gingen hooien.85 Zij moesten daarin over

nachten. Als het tijdens het werk op het land ging regenen schuilde men onder de struiken, 

of als die er niet waren, zoals in de open beemdengebieden, onder een schuthord, een van 

tenen gevlochten constructie, die schuin op de grond werd geplaatst. 

KEIMENAKKER – 1669 – R727, 271V

half bunder saeylandts in d’Eemersche acker: Keymen acker.

KEIMENAKKER – 1680 – R729, 121V

Stuck saeijlant: Keymen acker, in d Emersche Acker, suytwaerts en westwaerts aende Ac

kerstrate, half bunder.

Bouwland van een familie Keymen. 

KEMMENLAND – 1848 N 6, 31

Een perceel bouwland: Kemmeland, 54 roeden (H 70).

Identiek met Keimenakker?

KENNEMENAKKER – 1668 – GP263, F142

Landt aen d’Emersacker: Kennemenacker, anderhalve gemet.

Zal identiek zijn met Keimenakker. Is de familienaam Keimen ook geëvolueerd uit Kenne

men?

KERKWEIDE – 1562 – R713, 207v

Stuck weyden: de Kerckweyde, een bunder, westwaerts aen sheeren strate.

Weiland in bezit van de kerk of een cijns dan wel pacht opbrengend aan de kerk. 

KETELTJE – 1560 – R713, 103V

Een cleyn weyken: het Ketelken, gelegen bij de Akers.
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KETELTJE – 1633 – RH180-3

Stuck lants: het Ketelken, beh. bij het Huis den Emer.

KETELTJES – 1716 – RH277, 28V

Een bunder, 212 roeden lants: de Keteltiens, aende linckerhant van de dreef daer (men naer) 

Gageldoncq rijt.

Ketel ‘ketelvormig perceel’, dus met een laagte in het midden. 

KIEVIT – 1725 – RH277, 132V

Een bunder hooyland: den Kiviet.

KIEVIT – 1768 – RH108, 112

Een perceel hooyland: de Kievit, twee bunder.

KIEVIT – 1794 – RH283, 55V

Een perceel hooyland: den Kivit, twee bunder.

KIEVIT – 1895 – BREDANAAR14, NR. 13

Een perceel hooiland op den Achtersten Emmer: de Kievit, G 248, 249 groot 1,29 hectare.

Kievit komt als toponiem in diverse nederzettingen voor. De vogel is erg opvallend door zijn 

balts. 

KIEVITSLOOP – 1878 – P401, 1601

De Kivitsloop, van perceel G 227 door den Achtersten Emmer naar Hintelaken, bij perceel 

G 220, lang 743 meter.

KIEVITSLOOP – 1880 – GP1914

De Kivitsloop aanvangende aan de Compeere Moere bij G 227, loopende doort den Achter

sten Emmer en uitmondende in de Polder van Hintelaken, bij G220, lang 743 meter.

KIEVITSWEIKE – 1607 – R719, 37V

Het Kivitsweijken, twee gemet.

KIEIVTSWEIKE – 1620 – GP260, F117

’t cleyn Buynder en Kievitsweyken.

KIEVITSWEIKE – 1658 – RH132, 31

Een leeche weyde: het Kivitsweycken, neven den Eyckdyck, suytoost aen het cleyn Buynder

ken.

Weiland waar kieviten broedden. 

In 1654 verklaren Henrick Jan Henrick Dyrven, 64 jaar en Jaspar Corn. Wouters van Caem, 

vijftig jaar, dat zij wel kennen het Cleyn Buynderken en een leeche weyde: het Kivitswey

cken, opten Emeren neven den eyckdyck aldaer, daar zij samen als dienstboden gewoont 

hebben bij Wouter Cornelis van Caem en dat zij dikwijls de beesten gehoet en gewacht 

hebben in de genoemde twee percelen, RH132, fol. 31. 
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Maar Jan Peter Eskens, 73 jaar verklaarde dat hij in 1611 getrouwd was en had gewoond 

op de Emer in het huis van Cornelis van Ertryck en dat hij nooit gehoord heeft dat er een 

perceel genaamd Kievitsveld oft Cleyn Buynder bij die stede hoorde. Het Kievitsvelt was toen 

een stuk weiden in twee blocxkens met een doof slootje gesepareert ende gescheyden, zuyt 

tGroot Haevervelt en west den Brant, RH132, fol. 116v.

KLASENHILLEN, JAN – 1664 – R726, 304

Twee blocken hoylant: Jan Claessen Hillen, twee bunder, achter den Emere in Slangwijck, 

noortwaerts aende Riviere ofte de Marck.

Hil ’aangeslibd buitendijks land’, hier van Jan Klasen. 

KLAVERAKKER – 1744 – RH279, 181

Een perceel saayland: den Claveracker, drie gemet.

KLAVERAKKER – 1906 – BREDANAAR25, 283

Schaarhout opde Klaverakker.

Akker waar klaver groeide. Er zijn twee soorten klaver die veel in weilanden voorkwamen: 

witte en rode klaver. De witte, Trifolium repens, is waarschijnlijk steeds inheems geweest. 

De Rode klaver, Trifolium pratense, werd ook wel Beemdklaver, Spaanse Klaver en Brabantse 

Klaver genoemd. Dodoens schrijft over klaver: ’Dan in Brabant wordender somtijds heele vel

den ende ghebouwde landen met dese Claveren besaeyt (nl. met BeemdClaveren, Trifolium 

pratense) : ende dan worden die Claveren die daer van comen veel schoonder/ grooter ende 

weelderiger/ ende schieten hooger op dan de gene die van selfs in de weyen groeyen’.86 In 

de negentiende eeuw bereikte de klaverteelt zijn hoogtepunt. Klaver verrijkt de bodem met 

stikstof, waardoor na onderploegen ervan de oogsten van graan en andere gewassen in de 

komende seizoenen verbeterden. Op klaver mocht het vee niet te lang grazen (bij koeien 

gevaar voor trommelzucht: opzwellen van de pens) ; daarom werd het getuierd. 

KLAVERBLOK – 1615 – RH179-11

Vier bunder weyden aen den Rietdijck: de Claeverblock.

KLAVERWEIDE – 1630 – R722, 208

Stuck weyden: de Claverweijde, een bunder aende spanck.

KLAVERWEIDE – 1742 – GP272, 103

Drie gemet landt weijde en bosch: de Claverweijde.

Weiland met veel klaver. Later (door letteromzetting) Kalverweide genoemd. Bouwland ter 

grootte van 0,86 hectare in 1856, kadastraal bekend als H 25.

KLEIN GRAVE – 1570 – CH1645, 10

Cleyn Grave.
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Adriaen Henricx van Loon, wonend te Breda, circa zestig jaar heeft zes jaer lang in huere 

ge hadt de Hoeve van Gageldonck, hem bij Joncker Jan van der Straten verhuert ende nu 

ontrent 32 oft 33 jaer geleden oock een stuck beemden: de Cleyn Grave, gelegen over de 

Marck. Deze beemd kwam van Jouffr. De Bye, de vrouw van Jan van der Straten, 1570, 

CH1645, fol. 10. Domus Hubrecht Domus verklaart in 1570 hetzelfde: het perceel lag aan de  

overkant van de Mark en werd altijd door de pachters van Gageldonk gebruikt. Het was 

afkomstig van Ghysbrecht de Bye, de vader van de moeder van Joncker Ysebrant van der 

Straten, CH1645, fol. 10. Hier dus een stuk land dat door een verandering van de Markbed

ding aan de andere zijde van de rivier was komen te liggen. Ook het omgekeerde kwam 

voor: land dat onder Terheyden hoorde, maar dat ten westen van de Mark lag. 

Grave’Gracht, sloot, kuil’.87 Hier dan een kleine sloot?

KLEINE EMER – 1617 – R720, 159V

De Hoeve: den Cleynen Emer.

KLEINE EMER – 1618 – R720, 200V

Lanceloot Aert Lanceloots stede, huysinge (...) : den Cleynen Eemeren, veertien bunder.

Klein vergeleken met het Huis de Emer, een grote boerderij met buitenhuis. 

KLOKKENBOS – 1742 – GP272, F116V

Twee gemet van ’t Clockenbos.

Klok kan door letteromzetting gevormd zijn uit kolk ’waterplas’. Er kan ook een familienaam 

in het spel zijn: de familienaam Klok was in de Baronie in diverse dorpen bekend.88

KLOOT – 1533 – R707, F32

Stuck lants: de Cloot, een veertelsaet inde Huyfacker, westwaerts aende gebuerwech. 

Een kloot is een bol. Vormaanduiding voor een bolliggend perceel. 

KOEWEIDE – 1634 – ND1205, 13V

1¼ bunder landts byden Ameren: de Coeweyde.

Weiland waarop speciaal koeien werden geweid. Melkgevende koeien moesten goed gras 

hebben, beter dan ossen of paarden. Koeweide komt ook wel voor als een equivalent voor 

‘schaar’, een aandeel in een gemeynte, zoals bijvoorbeeld in het Kerkenbos te Rijsbergen, 

waar in 1676 gesproken wordt van ‘twee scharen ofte koeyweyden’ (R752, fol. 214). Koe

weide komt ook wel als appellatief voor, zoals bijvoorbeeld te Rijsbergen in 1732 ’een koey

weyde (...) genaemt de Ryt’ (N. D. 1162, fol. 30). Een koeweide was ook een oppervlaktemaat: 

zoveel weiland als een koe in de zomermaanden nodig had’. 
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KONTRASCHERP – 1652 – R725, F63V

Beemden in d’Abroeck, oist t’conterscherp.

KONTRASCHERP – 1678 – R729, F49V

Weij oft Hoylant in d’Abroeck, suytwaerts het Contrascherp.

Deel van de versterkingen rondom de stad Breda. Bij de grote belegeringen van Breda, onder 

andere in 16241625, lagen er in een grote cirkel rondom de stad linies (circumvallatieen 

con travallatielinies), maar deze bezaten geen contrescarpen.

KOOLAKKER – 1582 – R486, 12V

Coolacker.

Akker waarop koolsoorten werden verbouwd? Die werden vooral in moestuinen (‘koolho

ven’) verbouwd. Dan een perceel van de familie Kool?89 Vergelijk Anthonis Cornelis Cool, 

hove nier, 1666, RH134, fol. 220.

R. Dodoens: Cruydt-
boeck. Diverse kool-
soorten: gecronckelde 
kool, roode kool  
(sloren?), Witte sluyt-
kool en bloemkool. 
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In de zeventiende eeuw kende men al een groot assortiment koolsoorten: Blankaart noemt de 

groote roode Kool, roode Sluitkool, Gekronkelde Kool, Gehakkelde Kool, kleine roode Kool 

( = Zomerkoolzaad, Sloren), Witte Kabuiskool (SluitKool), SavoiKool, BloemKoolen, Raap

Kool, Zwartbruingroene Kool. Hij schrijft over de koolsoorten: Sy hebben alle een Salpete

rige Smaak. Sy dienen alle, uitgenomen de vyfde ( = Zomerkoolzaad), tot spyse, welke men 

kookt en stooft: de Sluitkoolen soo roode als witte, werden voor Salade gebruikt, wan  

neer sy heel fyn gesneden syn. Alhoewel de gestoofde kool niet ongesond is, soo vergoort en  

bederft sy ligtelyk de maag, wanneer die voornamelyk van veel suur overladen is, of daar wei  

nige oeffeninge door het lichaam geschied. Op veele plaatsen van Duitsland en de Noordse  

Lan den, werden die met sout in tonnen gestampt en dan suurkool genaamt. De Bloemkoo

len werden van hare onnutte blaadjes gesuivert en dan gekookt, gestooft en genuttigt: ook 

kookt men deselvige met Schapenvlees. De dikke stronken van de koolen geschilt, konnen 

gegeten werden. De gesnipperde roode kool werd op wyn geset met eenige andere Scheur 

buiks middelen en werd tegens de Scheurbuik gebruikt, dog ik sie in de kool soo veel niet. 

Het sap ofte afsiedsel werd voordeelig tegen de borstqualen gebruikt. Maar de Syroop daar 

van is onnutter: uit het zaad van de vyfde soort (Slooren) perst men olie, die men in plaats van  

Raapolie gebruikt. Ook werd het wel onder de Mostaart gemalen, maar geeft een onaange

name smaak’.90

KRAAIENNEST – 1616 – R515, F122

Beemt: den Craeyenest, vijf bunder.

Kraaien nestelen in hoge bomen, soms in wat lagere struiken als er geen hoge bomen zijn. 

Stonden er bij de betreffende beemd hoge bomen?

KRIEKENBOOM – 1848 – N 6, 31

Een perceel schaarbosch: de kriekeboom, op den Huifakker, vijftig roeden (H 635).

Kers.

KROMME AKKER – 1911 – BREDANAAR30, 74

Een perceel bouwland: de Kromme akker, ter plaatse de Emmerakkers, H 62, groot 65 are.

KROMME EIK – 1575 – R715, F162

Stuck weyden: den Crommen Eyck, half bunder oft 3/4 bunder inde Leeghstrate. 

Kromgegroeide alleenstaande eik. Blankaart schrijft over deze boom: ’De wilde (eik) werd 

dikmaals veel hooger (dan de tamme?), zig met veele takken verre uitspreidende. De stammen 

werden dikwyls wonderlyk dik: ik heb er in Braband een gesien welke van drie mannen niet 

konde omvaamt werden…Hoe ouder boom, hoe harder hout, dat geelagtig is, hard en vast; 

maar het hout naast de bast is witter. (...) De bast dient om het leder mede te bereiden en  
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swart te maken; het hout om te verwerken en het al te dunne om heete vuuren aan te leg  

gen.’91 Die dikke eik uit Brabant moet ongeveer 3 X 1,70 m = 5,1 meter omtrek gehad hebben. 

KROMWEIDE – 1530 – R706, F65

Item noch de Cromweyde, de Heyninghe, opte Langweyde mette moeren. 

KROMWEIDE – 1646 – R710, F41V

De Cromweyde.

Weiland met een kromme vorm. 

KRUISEIK – 1572 – R714, F75V

Lants aende Cruyseyck in Huyfacker.

Eikeboom met een kruisbeeld erin. Dergelijke Kruiseiken kwamen ook voor te Rijsbergen, 

Teteringen, Ginneken, Teraalst en Wernhout. Op de kruisdagen ging men vanuit de kerk in 

processie naar de kruiseik om de vruchtbaarheid van de aarde af te smeken. 

KRUISHEINING – 1504 – R416, F147

Een bunder erfs: die Cruysheyninge op Huyfacker. 

Heining gelegen bij een kruis? Kruisen konden opgericht worden als herdenking voor een 

ongeluk, een doodslag en er bestonden ook hagelkruisen, waar men in processie naar toe trok 

op de kruisdagen, de drie dagen voor Hemelvaart, om bescherming tegen hagelslag af te 

smeken. 

 

KWADE KROCHTEN – 1543 – R709, 165

Beemden in de Quade Croeghen.

Kwaad zal slaan op moerassigheid. Een krocht is een niet uitgegraven tussenveld in een veen

gebied. 

LAAG ASTERD – 1564 – R714, F3V

Beemden in Leech Astaert. 

Gedeelte van Asterd. 

LAAG VEN – 1500 – R415, F148V

Den Brant (...) voir de hoeve opte Eemeren (...) dLeechvenne, gelegen ombegraven opte 

ander side. 

Ven’veengrond’. 
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LAAGSPANK – 1560 – R713, 103V

Stuck lants: de Leechspanck, vijf lopensaet. 

LAAGSPANK – 1668 – GP263, 159

Leechspanck, twee gemet.

Vergelijk Hoogspank. 

LAAGSTRAAT – 1474 – Den2100, 13

Aen de Heze in de Leeghstrate. 

LAAGSTRAAT – 1474 – D, F13

de Leeghstrate.

LAAGSTRAAT – 1499 – R415, F98V

Inde Leegh strate.

LAAGSTRAAT – 1504 – R416, F147

De Leeghstrate.

LAAGSTRAAT – 1517 – R424, 140

De Leechstrate.

LAAGSTRAAT – 1530 – R706, F86V

De Leeghstraet.

LAAGSTRAAT – 1534 – R707, F76V

De Leechstrate.

LAAGSTRAAT – 1541 – R709, 30v

De Leechstrate.

LAAGSTRAAT – 1543 – R709, 131

De Houw in d Aabroeck, zuytwaerts aende Leeghstrate.

LAAGSTRAAT – 1597 – R718, 20V

Lants in de Leechstrate.

LAAGSTRAAT – 1607 – R719, F40V

In de Leeghstrate.

LAAGSTRAAT – 1641 – R724, F40

Op de Emersche Acker aende Leeghstraete.

LAAGSTRAAT – 1668 – GP263, F15V

In de Leegestrqate; in de Leechstrate.

LAAGSTRAAT – 1713 – R737, F6

Op Buerstede heyken, oostwaerts de Leghstraet.

LAAGSTRAAT – 1791 – RH113, 21v

Stede noord de Leegstraat, west den Emerseweg. 

LAAGSTRAAT – 1878 – P401, 1640

De Leegstraat, lang 1270 meter.

Laaggelegen straat, dicht bij de Mark. Deze straat bestond nog na de Tweede Wereldoorlog. 
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LAAGVEN – 1505 – R416, F193V

Brantsvenne, noortwaerts neven tLeechvenne.

Laaggelegen ven. 

LAGE WEG – 1668 – R727, F189V

Den leegen wegh.

Identiek met Laagstraat?

LAND AAN DE EIK – 1617 – R720, 163

Een gemet lants: d’Lant aenden Eyck.

LANGVELD – 1640 – R724, F27

Een bunder beemden mette hille buytendycx daer aen liggende in d’Abroeck: het Lanckvelt. 

Langgerekt veld. 

LEEMAKKER – 1647 – RH274, 9V

Drye perceel weijde: de Biesweijde, de Smeire en den Leemacker, opten Huijffacker, drie bunder.

LEEMPUTTEN – 1514 – R421, F135

Stuck lants: de Leemputten, inde Huyfacker. 

LEEMPUTTEN – 1527 – R705, F160

Stuck lants in de Huyfacker aende Leemputten. 

Putten waar leem uit de ondergrond gedolven was. Leem werd opgegraven voor het bakken 

van stenen (voor boerderijen vanaf de achttiende eeuw), voor het besmijten van weegten en 

voor het leggen van vloeren. De putten moesten weer dicht gegooid worden met zand dat 

van hogere terreinen werd aangevoerd. 

LEEMVELDJE – 1668 – GP263, 66

Weijden opte Huijffacker: t’Leemsvelleken, twee gemet.

LEEMVELDJE – 1668 – GP263, 121V

Het Leemvelleken.

LEEMVELDJE – 1742 – GP272, 182V

Twee gemet op Huijfacker: ’t Leemvelleken.

LEEMVELDJE – 1756 – RH280, 232V

Twee gemet land op den Huyffakker: de Leemvelleke.

LEEMVELDJES – 1670 – R540, F105

Een parceeltien soo saeij als weylant: de Leemveldekens, twee gemet.

LEEMVELDJES – 1715 – RH277, 16V

Een gemet weijde: de Leemveldekens, op de Huijfacker.
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Veld met een lemige bodem of waar leem in de ondergrond aanwezig was. 

LEEMWEIDE – 1668 – GP263, 1559

Leemsweijde, 2½ gemet.

Weiland met lemige bodem. 

LEENAKKER – 1774 – RH281, 222

Een perceel zaayland: den Leenakker, in Huyffakker (halve volleen), twee gemet.

LEENAKKER – 1774 – GT135, 220

Den Leenacker.

Akker die in leen gehouden werd van een leenhof, bijvoorbeeld dat van de Heer van Breda, 

van Gageldonk of van Burgst. 

Lenen vererfden meestal op de oudste zoon. In 1657 legde Peter Cornelis Jonge Neels een 

verklaring af over een tweetal percelen, die leen waren. Hij had zijn vader op zijn sterfbed 

horen zeggen dat een bepaalde akker gelegen tegen het huis van Cornelis Godert Robs leen 

was, evenals een daarnaast liggende akker. Hij zei ook dat Cornelis Godert Robs 2/3 van die 

percelen vooruit moest hebben. Corn. Godert Robs was de schoonzoon van Cornelis Jonge 

Neels. R827, fol. 47v.

LEESTJES – 1546 – R710, F58

Anderhalff lopensaet lants: de Leestkens, inde Huyfacker. 

Bezit van de familie Van Leest. In 1974 woonden er nog veertien naamdragers Van Leest in 

Breda.92 Leest is een plaatsnaam, die onder andere bekend is bij Antwerpen. 

LEIDERSBERG – 1440 – Den59

Anderhalf bunder ettinge daer dat een buynder af leeght aen ‘t venne van der Emere en dat 

halff buynder heet men Leydersberch.

Berg ‘zandige hoogte’. Zou Leyders een familienaam zijn? De vorm De Leyer komt nog in Noord

Brabant voor.93 Maar bergnamen worden bijna nooit gecombineerd met een persoonsnaam, 

zeker niet bij oude bergnamen. Hier dan toch een uitzondering?

LEISKENSAKKER – 1744 – RH279, 181

Een perceel saayland: Leyskensacker, twee gemet, oost de straat.

LEISKENSAKKER – 1694 – RH196, 37

Heggen gestaen rontsomme Lijskensacker.

LIESKENSAKKER – 1715 – RH277, 19

half bunder lants: Lijskensacker, aende hoeve van Johan Aug. de Crom.
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LIESKENSAKKER – 1900 – BREDANAAR19, 279

Schaarhout op Leyskensakker, op het Yzeren Hek.

LIESKENSAKKER – 1906 – BREDANAAR25, 283

Schaarhout in Lieskensakker.

Bouwland van Lys, Lauwreys of een familie Lijskens. In 1415 worden genoemd Claes Leisen, 

Gheertruyt Leisen en Robbe Iacob Leysen, G, fol. 19, fol. 23v, fol. 67v.

LIESSENBEEMD – 1634 – P124, F71

Een half bunder beempden int Abrouck: den Liessenbeempt, de Marcke oost.

Lies is een plantennaam die betrekking kan hebben op de gele lis, maar ook op zeggen en 

grassen, bijvoorbeeld liesgras.

LIESWEIDE – 1694 – RH196, 38

Heggen rontsom de Lieschweijde.

Weiland waarin lissen groeiden, planten met lange en smalle bladeren, zoals gele lis, lisdodde, 

liesgras etcetera.

LINDENDREEF – 1939 – DE BOER 36, NR. 52

Schaarhout langs de Lindedreef.

Dreef beplant met linden. 

LONTERKENSHIL – 1606 – R719, F13

Stuck beemden, een bunder in d’Abroeck, noortwaerts aen Lonterkens Hil.

Lonterkens zal een familienaam zijn, maar die is uitgestorven in NoordBrabant en Vlaanderen. 

LOO – 1440 – ND1010, 124

Eenen beemdeken dat heit die Loo.

LOO – 1440 – Den60

Enen beemdeken dat heit die Loo.

Loo,’bosje op hoge zandgrond’ lijkt hier niet goed van toepassing, want beemden liggen niet 

hoog, maar juist laag.. Dan eerder loo in de betekenis van ‘waterloop’.94 Vergelijk ‘stuck erfs 

ende berchs metter loo ter Mercke toe uutgaende’, 1498. Maar dan moet de naam van het 

water overgegaan zijn op de beemd. 

LOOIENSBERG – 1440 – ND1010, 119

Anderhalff bunder ettingen (...) ende dat halff bynder heyt Loydersberch.
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Te lezen als Leydersberch? Zie aldaar. 

LOOPKANT – 1669 – RH275, 12

Weyden by de Huijffacker opden Loopcandt.

Op de kant, de zijde, van de waterloop gelegen. De Huifakker ligt ingesloten tussen de Wete

ringloop en de Bethlehemloop. 

MAASAKKER – 1856

De Geer of Maasakker, behorend bij kasteel de Emer, sektie G 382.

Bouwland van de familie Maas.

MARK – 1419 – ND1077

Riethil in den Aacker (...) en die Merc aen d’ander side.

MARK – 1426 – EC275

Beemt gelegen neven die Mercke.

MARK – 1440 – EC349

Streckende metten enen eynde tot aen die Merke.

MARK – 1468 – TAX16, 142

Ter Marcken toe; oestwaert aen die Marcke.

MARK – 1474 – D, F23V

half bunder riethils gelegen inde Marcke bij den Emeren. 

MARK – 1668 – R539, F55V

Langs de reviere de Merckt.

MARK – 1678 – R729, F57V

In Intelaecken, oostwaerts aende Marck de Reviere aldaer.

MARK – 1681 – R729, 147V

de Marcke de Rivire.

Situatie bij het Huis  
de Emer, met ontwerp-
versterking, eerste 
helft achttiende eeuw, 
SAB 1968-420.
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Mark betekent waarschijnlijk ‘de moerassige’ (de bodem van de river was niet vast, maar 

venig, dat gaf moeilijkheden bij de voorden; of zou men hier op de direkte omgeving van de 

river geduid hebben?).95 Mark betekent hier niet ‘grens’. De rivier vormt bijvoorbeeld bij Gin

neken geen grens, maar stroomt dwars door die gemeente. Ten noorden van Breda vormt 

de Mark de grens tussen Prinsenhage en Teteringen. 

De visserij in de Mark werd jaarlijks of om de paar jaar verhuurd aan de meestbiedende. 

De stadsvisserij was verdeeld in zeven klampen. De yerste begon aan de dam oft sluyse 

buyten tGhinnekenseynde nae t (?) stadtsgrachten omtrent de Nyeuwe watermolens achter 

tOude clooster en voorts tot aen t Casteel. De tweede begon aan de dam in de stadsgrach

ten tegensover het Craeyenbosch (...) tot aende Nyeuwe watermolens. De derde begon aan 

de Tolbrugge, loopende opwaerts rontsom den bogaert vanden Heer van Cralingen nade 

groote watermolens, alsmede de marck achter het Ghinnekenseynde en het water achter 

den Haechdyck. De vierde begon aan de Nieuwe Watermolens en opwaarts tot Ghinneken. 

De vijfde klamp begon aan de tolbrugge, nederwaerts int eynde van Cleyn Bocxnest, zes 

roeden voorby den watersloot comende uyter Haeghe met alle de creken, sluysen, weelen, 

waterloopen, wateringen en alle andere bynnensdycx, uytgenomen het Staketten (?) van de 

Hove ( = kasteel) en den sloot daer de sluyse in leyt daer door den buytengracht van de Hove 

uytwatert. De zesde ging vanaf de vijfde tot in deynde van de Vlasselsche creken met alle de 

creken, sluysen, weelen, wateringen, waterloopen… De zevende begon aan de Vlasselsche 

Creke tot in de Ham, aende oostersche Polder van Swartenberch en aende andere zijde van 

de Hamsche Creke daer denselve eertyts toegedamt is geweest. Stadsrekening Breda 1614, 

fol. 23.

MARKKANT – 1601 – R718, F162, 163

Opten Emere aende Merckant.

MARKKANT – 1634 – R723, 99

opde Merckcandt; tusschen Oyendonck ende de Lange Buynderen tegenover den ter Hey

densche molen op de Merckcandt.

MARKKANT – 1644 – RH128, 5V

Opten Merckcandt.

Aan de kant van de Mark gelegen. 

MARTENSBEEMD, DRIES – 1668 – GP263, 25B

Dries Martensbemt, anderhalve gemet.

MARTENSLANT, DRIES – 1668 – GP263, 56

Landt op d’Emersacker aende Breevoorden: Dries Martens Lant, anderhalve gemet.

MARTENSLAND, DRIES – 1742 – GP272, 204

anderhalve gemet: Dries Martens land, aan den Breden Vonder. 
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Bouwland van Andries Martens. 

MARTIENENAKKER – 1906 – BREDANAAR25, 283

Schaarhout op Martinenakker.

MEIERSHIL – 1614 – R720, 52

Stuck beemden metten dijck ende buytenlande oft aenwasch daeraen behorende: sMeyers 

Hil, een bunder, tegensover de yerste ofte Cleyn Warande in Hintelaken, westwaerts aende 

Marck.

Een meier is een rentmeester, een beheerder, bijvoorbeeld voor kloosters of edellieden. Maar 

Meyers, Smeyers is ook een familienaam. Vergelijk Jan Smeyers, 1393; Tiel die Meyer, 1422;96 

Rombout de Meyer, de Valckenier, 1519, R426, fol. 12v. 

MEIKENBROEK – 1634 – P124, F86

Goeden in Meykenbroeck opden Eemeren.

MEIKENBROEKS HOEFKE – 1440 – ND1010, 124

Meykenbroecx hoefken.

Hoeve ‘boerderij‘ of ‘stuk land van twaalf bunder’? Hier van de familie Meikenbroek. Verge

lijk Jacop van Meyckenbroec, 1408, Dross. 256. Deze was ook schepen in de Hage en be

woonde in 1415 het huis Visserstraat 3133 in Breda.97 

MEREN – 1512 – R420, F103

Twee bunder beemden achter den Emeren: die Meren. 

Percelen die in de wintermaanden een waterplas vormden. 

MERK – 1484 – ND2112

Tot aen die Mercke.

Zie Mark. 

MERTENSLAND, DRIES – 1612 – R719, 292

Stuc lants: Dries Mertens Lant, half bunder.

Land, bouwland, hier bezit van Andreas Mertens/Martens.

MESTBLOK – 1440 – Den65

Eenen beemdt: den Mesblock, neven den Ryedijck.
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MESTBLOK – 1440 – Den59

Van half den Mesblock.

MESTBLOK – 1474 – D, F20

Stuc beemds: d Mestbloc. 

MESTBLOK – 1558 – RH121, F59V

Weyde aende Mestblock voor aenden werft. 

MESTBLOK – 1619 – R720, 207V

Stuck weyden: den Mestblock, 4½ bunder, 152 roeden, aenden Riedyck.

MESTBLOK – 1634 – P124, F1V

4½ bunder beempden: het Mestblock, de hoeve van Borgst suyt, synde smalleen int Goed van  

Merlyn, by Prince Philips Willem verandert in chynsgoet, dd. 1 september 1615 (chyns 4 Schel

ling Lovens).

MESTBLOK – 1668 – GP263, 33V

Lant en weijde: het Mestblock, vijftien gemet.

MESTBLOK – 1699 – P126, F5V

Christoffel van Campen, 4½ bunder beemden: het Mestblock, de Hoeve van Burgst suyt, synde 

geweest een smalleen int goedt van Marlyn, by Prince Philips Willem verandert in chyns

goedt, dd. 1 september 1615, mits jaerlycks daervan betaelende tien Schelling artois ( = vier 

schelling Lovens).

MESTBLOK – 1740 – RH102, 104

Een perceel weyland, een bunder, opden Emere: de Mestblock. 

MESTBLOK – 1742 – GP272, 24

de Mestblok.

MESTBLOK – 1742 – GP272, 259

Twee gemet: den Mestblock.

MESTBLOK – 1759 – R1065

Twee parcelen Weyde: den Mestblok, verhuurd voor 34 gulden aan C.J. van Beeck.

MESTBLOK – 1816 – P22

Een perceel weyde: den Mestblok. vier bunder, 198 roeden.

Weiland dat bemest werd? Akkerland werd intensief gemest, maar weiland en zeker beemd 

veel minder. Hier dus een weiland dat regelmatig een portie mest ontving? Mest voor wei

land moest ‘kort’zijn, zodat er geen grote stukken gras met mest bedekt zouden worden en 

oneetbaar zouden worden. Bij voorkeur gebruikte men stadsmest en as voor weilanden. De 

stadsmest kon op de Emer makkelijk per schip aangevoerd worden via de Mark. Het perceel 

was bijzonder groot: vier of vijf bunder! In 1615 was de Mestblok van leengoed veranderd in 

chijnsgoed. De reden hiervoor kan geweest zijn dat het gedurende de Tachtigjarige Oorlog  

soms niet mogelijk was om het leen (bij versterf of verkoop) te verheffen, namelijk in tijden 

dat Breda in Spaanse handen was. Na de Tachtigjarige Oorlog werd de Leenbank in Den 

Haag gevestigd en dat was voor de boeren ook erg bezwaarlijk, want die kwamen niet iedere 

dag in die stad. Als een perceel cijnsgoed was, kon de cijns jaarlijks (in Breda) betaald worden.
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MIDDELSTUK – 1855 – N 13, 313

Bouwland: het Middelstuk, een bunder, 32 roeden (G 243).

Gelegen temidden van de andere percelen behorend bij een boerderij.

MIDDELSTE AKKER – 1666 – R727, 63V

Een stuck saeijlants: den Middelsten Acker, een bunder, oostwaerts het Havervelt.

MIDDELSTE AKKER – 1668 – GP263, 55V

Landt opten Emeren: den Middelsten Achter (!), drie gemet.

MIJKENBROEK – 1634 – P124, F86

Goeden in Meykenbroeck opden Eemeren. 

Is dit gebied genoemd naar een familie of omgekeerd? In het laatste geval zou men in meike 

’kleine made’ kunnen zien, dus een klein stuk hooiland. Broek, ’moeras’. Vergelijk Meiken

broekshoefke, boven. 

MOERBEEMDEN, LAGE – 1607 – R719, 37V

Twee Leege Moerbeemden, een bunder.

Beemd, ’hooiland’ waar moer, dat is veen gevonden werd. Is Moerbeemd als appellatief 

gebruikt?

MOEREN – 1502 – R415, F375

Een bunder weyden achter den Emere: die Moeren, neven de Borghstwildert erve westwaerts 

en suytwaerts, neven de Gageldoncxe wildert noortwaerts (...) oestwaerts neve (...) de Eemer

sche Berge. 

MOEREN – 1514 – R422

Weyde: de Moeren.

MOEREN – 1519 – R426, 149V

de Moeren.

MOEREN – 1545 – RH120, 62

Een ryethille buytendyck in Hiltelick: de Moeren, twee bunder.

MOEREN – 1548 – R710, F182

Stuck weyden: de Moeren, een bunder, zuytwaerts aen (...) den Reep. 

MOEREN – 1553 – R711, 211

Stuck weyden: de Moeren, een bunder, westwaerts aende Reep.

MOEREN – 1568 – R714, 181

Stuck weyden: de Moeren, 5/4 bunder, oostwaerts aende gemeynte. 

MOEREN – 1577 – R715, F254

Stuck weyden: de Moeren, twee bunder.
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MOEREN – 1695 – R732, 62V

Drie bunder soo saey als weylant: de Moeren, op den Eemeren.

MOEREN – 1785 – RH111, 229

Een perceel wey of hooyland: de Moeren, vier gemet.

MOEREN – 1787 – RH282, 153V

Een perceel wey of hooyland: de Moeren, vier gemet.

MOERKE – 1660 – R726, 130

Een perceel weyden: het Moerken, een gemet.

MOERKE – 1667 – R727, 118

Een perceel weyden: het Moerken, een gemet.

MOERKE – 1668 – GP263, 96V

d’Moerken.

MOERKE – 1671 – R728, 18

Een stuck saeij en weijlant: het Moerken, half bunder.

MOERKE – 1739 – RH279, 47V

Een schaerbosch: het Moerken, anderhalve gemet 

MOERKE – 1901 – BREDANAAR20, 100

Een perceel bouw en weiland: het Moerke, G 262, groot 94 are.

MOERKENS – 1744 – RH279, 181

Een perceel saayland: de Moerkens, 3½ gemet oost de straat.

Mnl moer ’slijk, moeras’; Vergelijk Eng. moor. Hoeufft schrijft: ’Moeren voor Moerlanden,  

’t welk echter ook veel gezegd wordt van slijkige drasse landen, elders ook broeklanden ge

naamd…In het Eng. betekent moor ook moeras’.98 Moer is een zeer veel voorkomende be 

naming voor venige gronden en ook de zuidelijke naam voor turf. Oude vermeldingen van 

moer geeft Leenders: 1205 novem hont moers, ter Lillo; in moro de Lillo, 1257; terre combus  

tilibus, que vulgo dicitur moer, 1263 te Halsteren.99 Als plaatsnaam komt Moer nog vroeger 

voor: Mur, 1157 (bij Oorderen) ; Mor, 1130 ( = MoerebijGistel) ; Moer, 1175 (bij Veurne) ; 

Murkerke, 1110 ( = Moerkerke).100 

De voornaamste plantensoorten waaruit veen gevormd wordt zijn veenmos (Sphagnum), 

riet (Phragmites), zegge (Carex), berk (betula), els (alnus), wollegras (Eriophorum), struik

heide (Calluna), dopheide (Erica), pijpenstrootje (Molinia).101. Omgevallen bomen komen als 

kienhout in het veen voor: bij Zundert zijn ooit volwassen dennen gevonden in het veen. 

Volgens Van der Hoeven zou men in het veen nog veel wortels en ook hele stammen en tak  

ken van bomen hebben gevonden: men trof er zelfs een eikenboom van 25 meter lang in 

aan en Goropius Becanus zou in de ondergrond van venen sparren gezien hebben ter lengte 

van de mast van een groot schip.102 

In 1656 waren enkele boeren moer aan het delven in de buurt van de Brand op de Emer. 

Adriaen Marten Oomen nam een schop af van Adriaen Goris Henrick Sibs, die moer aan het  

‘ontdecken’ was (de bonkaarde ervan af aan het halen). Oomen groef toen drie of vier kui  

len om moer te zoeken, maar in het door hem gekochte stuk zat bijna niets meer. Sibs zei 
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toen ’is het U den arbeyt werdt soo slichtet t’selve ende werpt den cley oft mortel in de cuy

len, want het moet evenwel altemael geslicht sijn’, RH132, fol. 97.

Moer was vrijwel de enige brandstof voor de haard, het vuur in de keuken. Voor de oven 

werden wel mudsaarts, musterds ’takkenbossen’ gebruikt. Als er geen klot (zwarte turf van 

goede kwaliteit) beschikbaar was, moesten de boeren hun toevlucht nemen tot de inferi

eure heideschabben, meestal bleckeling genoemd. Vandaar het grote belang van beemden 

met moergrond en vennen, waar moer in zat. 

In het moer zat onderin riet, biezen en zeggeveen, daarboven bosveen en daar weer bo  

ven zwartveen (oud veenmosveen), terwijl net onder de levende vegetatie het witveen te 

vinden was (jong veenmosveen).103 Moer werd grofweg onderscheiden in slagmoer (nat) en  

delfmoer (droog). De eerste werd met een baggerbeugel = eerdbeugel of met een leik op

gebaggerd, de tweede met een greif (grote, scherpe spa met korte steel) of bot (idem met 

lange steel) afgestoken. 

Een citaat uit Goossenaerts over de bewerking van slagmoer is verhelderend:104 ’Op een  

hooge vlakte, het ’legveld’, wordt hij tot een brijachtige massa uitgespreid en beslagen met  

schup, riek, ’schoep’ of ‘troefel’, ook wel met paard en eg, vervolgens effen gestreken en in 

vierkante klompen verdeeld door middel van een lange ijzeren roede, onder de benaming ‘bag

gerdijzer’, ‘moerijzer’, ‘moerroei’, ‘moerpen’ en ‘slagroei’ bekend. Ook bezigt men daartoe  

wel een rijf met drie houten tanden. Om den moerturf te drogen zet men hem in hoopjes 

van drie turven tegen elkander en een er boven op. Zulk hoopje heet te Retie ‘paddevoet’. 

Daarna stapelt men hem in ‘schranken’ en haalt hem, als hij volkomen droog is, naar huis’. 

In de Baronie werden de kleine hoopjes ‘kattepoten’ genoemd en de grotere ‘stuiken’ 

en ‘karnen’. 

In het jaar 1526 wordt over een stuk moer het volgende geregeld: t Gebruyck van een 

stucxken moers inde Steenacker, twintig jaar lang (...) daer vut te mogen slaen soo veel torve 

als hy sal connen oft moghen. Hij sal de torven vande stuck moers voirs. opte cante vanden 

voorschr. Willem Janssen erve int spraey mogen leggen behoudelic dat tselve den voirs. Wil

lem egeen belet en doe int eggen oft int eeren. R705, fol. 70v.

MOSKES – 1799 – RH283, 178

Een perceel schaarbosch agter den Emer: de Moskens, een bunder.

Moske, verkleinvorm bij mos. Mos ‘Poel, moerassige grond’.105

NEGEN LOPENZAAD – 1601 – R499, 201

Stuck lants: de Negen Loopensaet, opte Huyfacker.

Perceel ter grootte van negen lopenzaad, waarschijnlijk lopenzaden van 66 roeden, dat is 

dan anderhalve bunder ofwel 1,95 hectare.

In 1657 verklaren Anthonis Geeritsen van Aert, geboortich van Meir en jegenwoordich sche

pen, Jan Cornelis Graumans, huysman in de Haeghe en Jan Ian Lenaert Faessen, iegen woor

dich gesworene tot Meir, dat sy op het poinct van loopensaeden noeyt anders oft meer der 
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als ses lopensaet in het Buynder en hebben weten rekenen, R827, fol. 87. Enkele jaren later, 

in 1659, verklaren Jan Sebastiaen Kerstens, out Schepen, 68 jaer, Henrick Joachim Oomen, quar

tiermr., 55 jaer, Jacob Cornelis Geeriden, 68 jaer en Cornelis Willem Janssen, 38 jaer, allen huyslie

den wonend in den dorpe van de Hage, ten verzoeke van Cornelis Godert Robs, iegenwoor  

dich schepen in de Hage, dat de landen ende erffenissen aldaer leggende noyt an ders en 

hebben weten oft horen oft sien rekenen als tot ses lopensaet in een buynder, het buynder 

tot vierhondert roeden en elcke roede tot twintig voeten bredaesche maete, R828, fol. 3v.

NOORDAMMERSAKKER – 1678 – R722, F51

Stuck lants: Noordammersackers, 390 roeden, in d’Abroeck, westwaerts aende Leeghstraet.

NOORDAMMERSLAND – 1678 – R729, F50, 50V

Weij en hoijlant in d’Abroeck achter Noordammers Lant, suytwaerts het Contrascherp.

Bezit van de familie Noordam. Vergelijk Adriaen Jacobs Wolfsvoet, marcktschipper van Rot

terdam, alias Noordammer, die land bezat op Buursteden, 1668, P400263, fol. 12v.

OMLOOP – 1775 – RH142, F326

Schade door hagel in onder andere de vierde clamp tienden van den Emer: den Omloop, 

gepacht door Jan Korsten ter grootte van twaalf zester = 48 veertel = 48 zakken.

Dit was één van de tiendklampen waarin de Emer was onderverdeeld. Een omloop is een 

gebied dat rondom een ander ligt.

ONGANSE AKKER – 1669 – R727, 259

Een perceel saeylants: den Ongansen acker, vier gemet oost de Leechstraet.

ONGANSE AKKER – 1684 – R730, 92V

Een perceel saeylants: den Ongansen acker, half bunder.

ONGANSE AKKER – 1701 – R733, F155

Een perceel saeylant: den Onganssen acker, een gemet ontrent den Eemere. 

ONGANSE AKKER – 1716 – R736, F174

Een perceel saeylant: den Onganschen Acker, 1¼ gemet aende leeghstraet die oostwaerts is. 

Ongans ’1. waaraan iets ontbreekt, geschonden, niet gaaf, 2. ongezond, schadelijk voor de 

gezondheid, 3. schadelijk, nadeelig; verderfelijk’.106

Onvruchtbare akker? Of groeide er een onkruid op dat ziekte veroorzaakte, bijvoorbeeld 

bolderik, waarvan de zaden giftig zijn? Ongans is ook een ziekte van schapen,107 waarschijn

lijk de leverbotziekte,108 die schapen wel oplopen als ze op vochtige weilanden lopen, waar 

een bepaalde slak voorkomt. Maar het gaat hier om een akker!

OOIEVAARSNEST – 1899 – BREDANAAR18, 132

Verkoop van eene bouwhoeve: het Ooievaarsnest, op den Voorsten Emmer, groot 2,16 hec

tare: hecht en sterk gebouwd huis, stalling, schuur, erf, tuin en bouwland, H 1255, 1256, 1259.
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Zat hier een ooievaar op het dak of is de naam ontstaan naar analogie van het nabij gelegen 

Muizennest? Het element ooievaar is zeldzaam in toponiemen. Toch zullen er vroeger veel 

ooievaars in de Baronie geleefd hebben.

OPSLAG – 1579 – R716, 34

Drie stucken weyden: den Opslach, 2½ bunder, in Hintele, oostwaerts aende Marck.

OPSLAG – 1601 – R499, 229

Een bunder weyden: den Opslach, met de gerechticheyt in den Riethille.

OPSLAG – 1627 – R722, 66

Drie Stucken weyden: den Opslach.

OPSLAG – 1660 – RH274, 29V

Drie stucken erven: den Opslagh, acht gemet, daerinne begrepen de dreve comende van de 

Emersche straete en loopende tot de riviere de Mercke toe.

OPSLAG – 1667 – GP280, 56V

Den Opslagh, 6½ gemet.

OPSLAG – 1768 – RH108, 114

Een perceel zaayland, den Opslag, een bunder, west de Eemerse straat.

OPSLAG – 1785 – RH111, 230v

Een perceel wey of hooyland: den Opslag, vijf gemet in den Polder van Hintelaken, oost de 

Rivier de Mark.

OPSLAG – 1855 – N 13, 313

Weiland: op Slag, een bunder, 22 roeden (G 118) ; Weiland: op Slag, 81 roeden (G 119) ; 

Zaailand: op Slag, 29 roeden (G 121).

OPSLAG, GROTE – 1607 – R719, 37V

Weijde oft beemden: den Grooten Opslach, twee bunder.

Opslag kan onder andere betekenen ’perceel dat iem. door 

‘opslag‘ in huur gegeven wordt’.109 Dus een perceel dat ver

huurd wordt volgens de methode van opbieden. Dat ge

beurde inderdaad vaak. Maar er waren ook percelen die on

derhands verhuurd werden. Het mnl. opslaen betekent ook 

’laten weiden of grazen van vee’. Een andere verklaring is 

de volgende. In 1655 of kort daarvoor had Petrus d’Assigny, 

heer van Gageldonk, aan Roelant Jacobssen vanden Bran

delaer, eigenaar van het huis de Emer, gevraagd om een 

pad aan te mogen leggen naar de Mark en daar goederen 

te mogen laden en lossen. Schepenen van Hage verklaarden 

dat ‘den opslach opten Merckant gemaekt bequaem ge

noech tottet laden en lossen van enniche goeden ende we

ijnen en keeren van wagens ende kerren’was, RH132, fol. 

40, 40v. Een op slag zou hier dus een losplaats, een hoofd, Ossenjuk.
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zijn. In 1650 komt de Opslag voor op de kaart van Dirven: dese weyde, omtrent 2½ buynder 

is genaemt den Opslach. 

OSSENBLOK – 1655 – R535, F334V. 335

Stuck lants: Aert Witten Heijninge, met een bloxke daeraen gelegen: d ‘Ossenblock (leen

verhef in 1480).

OSSENBLOKSKE – 1430 – AHB1, L8c

After der Ameren (...) een bloxken heyt dat Ossenbloxken; dat Ossenblocken.

OSSENBLOKSKE – 1472 – CB1, F5V

Item hier teynden (Aert Witte Heyninghe) een bloxken heyt dat Ossenbloxken. 

Blok ’omsloten perceel’ waarop in dit geval speciaal ossen werden geweid. Ossen nemen 

genoegen met minderwaardige grassen, kruiden, zeggen etcetera. Melkvee moest beter 

weiland hebben.

OTTENBLOK – 1616 – R515, F122V

Den Block Beemden, drie bunder: Otten oft Feyenblock omtrent den Eemeren. 

Bezit van Otto of een familie Otten. 

OUDE HEINING – 1699 – P127, F486V

Weide in Hiltelaer opden Emeren: dOuwde Hejninge. 

Heining is een veel voorkomend toponiem: de grootste populariteit genoot dit element in 

de late middeleeuwen. Heiningen zijn met een wal + heg omsloten ontginningen, meestal 

vrij groot van oppervlak en vooral bedoeld voor de teelt van winterrogge. Heining is afgeleid 

van haghen, hegen ’met eenen haag of heg omgeven, afsluiten’.110

De meeste heiningen zijn op het einde van de negentiende en het begin van de twintigste  

eeuw gesloopt, dit op aandringen van de landbouwvoorlichting. De heggen onttrokken im

mers voedsel aan de akker, terwijl ze ook schaduw wierpen met als gevolg dat langs de 

akkerranden de gewassen minder goed groeiden. Ook werd door de invoering van het prik

keldraad (begin twintigste eeuw) het afsluiten met heggen overbodig. Het hout was minder 

gevraagd, door de opkomst van allerlei ijzeren gebruiksvoorwerpen. Zo moeten er honder

den kilometers aan wallen + heggen vernietigd zijn. Toch zijn er hier en daar nog restanten 

van het oude heggenlandschap te vinden, bijvoorbeeld in de omgeving van landgoederen. 

OUDE HOF – 1699 – P127, F485V

Landt: den Ouwden Hoff, achter haere huysinge, aenden dyck. 

Hof, ’stuk land met heggen omgeven, dicht bij de boerderij’. Meestal bestemd voor de teelt 

van vlas, bonen, groenten, aardappelen, wortelen, spurrie etcetera. Oud’voormalig’. 
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‘Uit de samenstellingen waarin het voorkomt, krijgt men een duidelijke voorstelling van de 

verschillende bestemmingen der percelen die de hoeve konden omringen: eikhof (bewaar

plaats voor hout), kemp, kool, linen (d. i. vlas) hof, wermoes, widen, (d. i. wymen, wissen) 

hof, saethof, petercelihoff, lentenhoff, hop, bleik, klaver, sloorhof enz..111

Een Eikhof, waarvoor hierboven de verklaring gegeven wordt ‘bewaarplaats voor hout’ 

zal wel een hof zijn met eikenbomen er rond. Lentenhof komt in de Kempen ook voor, terwijl 

het in de Baronie vrijwel beperkt is tot Rijsbergen en Zundert. 

OUDE MARK – 1936 – DE BOER 33, NR. 2

Den Binnendijk aan de Oude Mark.

Zie Mark. 

OVENSEWEIDE – 1636 – GP261, F167

D ‘Ovensche weijde, 2½ gemet.

OVENSEWEIDE – 1660 – RH274, 29V

Twee leege bempdekens met een stuck weyden: dOvensche weyde, mette putten, hoochten 

en leechten daer teynden aen gelegen, vijf bunder.

OVENSEWEIDE – 1668 – GP263, 82V

De Ovensche Weijde. 

OVENSEWEIDE – 1668 – GP263, 77V

De Ovensche Weijde, drie gemet.

OVERSEWEIDE – 1725 – RH277, 133

Een perceel zaayland: de Overswyde, 2½ gemet.

OVERSEWEIDE – 1768 – RH108, 110

Een perceel zaayland: de Overweyde, oost de Eemerstraat, een bunder.

OVERSEWEIDE – 1784 – RH282, 109V

Een perceel saayland: de Overweyde, een bunder, oost de Emersse straet.

OVERSEWEIDE – 1785 – RH111, 201

Een perceel zaayland met het straatje: de Oversweyde, een bunder, oost de Emerse straat. 

Als we uit mogen gaan van Ovenseweide een weiland bij een oven? Maar de vorm is vreemd. 

Men zou verwachten Ovenweide. Als we uit moeten gaan van Overseweide zou men kun

nen denken aan een weiland dat hoger gelegen is. Het perceel werd in de achttiende eeuw 

als zaailand gebruikt, het zal dus wel vrij hoog gelegen hebben.

PAARDENHUISJE – 1709 – RH234, F64V

Acht gemet tegenover de Schanse van Terheyden alwaer het peerdenhuijsken op staet.

Huisje, stal, voor de trekpaarden van de schuiten. 

PAPAARTSHEINING – 1440 – ND1010, 119

Een bunder lants datmen heyt: Papaerts heyninge, voert Hambroeck.
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Heining van de familie Papaarts. De naam komt in 1378 in Ieper voor: Hannin Pappaert.112

PAPENVONDER – 1668 – GP263, F25 BIS

Lant aende Papevonder in Sprangh.

PAPENVONDER – 1704 – R734, F33V

Aenden Papenvonder.

PAPENVONDER – 1742 – GP272, 33

In Spanck neffens den Papenvonder.

PAPENVONDERKE – 1668 – GP263, 138V

den Papenvonder.

Vonder ’voetbruggetje’, genoemd naar de paap, parochiepriester, of een familie Papen? 

Vergelijk Henricus Pape, 1311; Willeme den Pape, 1342.113

In de tweede helft van de zeventiende eeuw trokken de katholieken uit Breda naar de 

Gageldonksekapel over de Papenvonder. Dat zou de naam Papenvonder opgeleverd heb

ben. De vonder lag op de plek van de oudere Wildertvoord over de Bethelehemloop.114

PEEAKKER – 1905 – BREDANAAR24, NR. 10

Schaarhout opde Peeakker.

Akker waarop rode bieten werden verbouwd. 

PEERTSBLOK – 1499 – R415

Lant in de Huyfacker strekende metten eenen eynde aen Peertsblock.

Blok’omsloten perceel’ waarop paarden werden geweid. Paardenweiden waren vaak ruig 

begroeid met biezen, russen, onkruid, struiken. 

PEERTSBROEK – 1555 – R460, F62V

Het stuck weyden int Peertsbroeck dat Gheerit Willem Cornelissen indertyt van J. Wouter 

Jans gecocht heeft zou een bunder groot zyn. Hij zou oock tevreden zyn als het minder was. 

PEERTSBROEK – 1560 – R713, 103V

Stuck lants oft weyden: tPeertbroeck met de Steenacker, een bunder.

PEERTSBROEKEN – 1711 – R736, F96

Een perceel saeylant: de Peersbroecken op de Huyfacker. 

Broek’moeras’, na ontginning ook weiland of zelfs bouwland, hier beweid met paarden. 

PERENAKKER – 1694 – RH196, 37v

beginnende aen het slop van den Heijacker streckende alsoo rontsom Peerenacker.
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PERENAKKER – 1715 – RH277, 19V

Drie gemet lants: Peerenacker.

PERENAKKER – 1906 – BREDANAAR25, 283

Tot het slop van Peerenakker (...) tot het Wit Hek.

Akker van Peer, Petrus. Zie Peterakker. Het slop uit 1906 is een toegang tot een perceel, een 

dam.

PETERAKKER – 1744 – RH279, 181

Een perceel saayland: Peeteracker, drie gemet, noort Peeter van Meer.

Identiek met Perenakker. 

PHILIPSSTEEKE – 1694 – RH196, 24v

Vijf gemet weijden aenden Huijffacker: Hilleken Philips Stedeken.

Stede, ’stuk land uit een aanstede’, hier van Hil Philips. 

PIETENWEIDE – 1668 – GP263, 96V

Lant en weijde: Pietenweijde (tevoren in bezit van Peeter Mathijs Meiren), 3½ gemet.

PIETENWEIDE – 1739 – RH279, 47V

Een perceel land ten deele schaarbos: Piete weyde, 4½ gemet.

PIETENWEIDE – 1742 – GP272, 137V

3½ gemet omtrent de Bogten: Piete weijde.

PIETENWEIDE – 1785 – RH111, 229

Een perceel zaayland en bos: Piete weyde, 3½ gemet.

PIETENWEIDE – 1787 – RH282, 153V

Een perceel zayland en bosch: Pieteweyde, 3½ gemet.

PIETENWEIDE – 1855 – N 13, 313

Bouwland en hakhout: Piete weike, 35 roeden (G 245) ; Zaailand: Piete weide, een bunder 

26 roeden (G 232).

PIETENWEIDE, ACHTERSTE – 1919 – BREDANAAR38, 113

Een perceel bouwlaand: de Achterste Pietewei, G 247, groot 84 are.

PIETENWEIDE, VOORSTE – 1919 – BREDANAAR38, 113

Een perceel bouwland: de Voorste Pietewei, G 246, groot 86 are.

Weiland van Peter Meiren. Piet als vleivorm bij Peter komt blijkbaar al in de zeventiende 

eeuw voor. 

PLANK – 1547 – ND 1158-1, F121

Hooge weijde en onnutte bergen op den Amere, tíjnde den Rietdijk: Hagarsbergen, daer eenen 

weel in legt: de Planke.
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PLANK – 1580 – R716, 59

Weyden aende Planck.

PLANK – 1600 – R718, 127

Den Reep by de Plancke.

PLANK – 1618 – R720, 186V

Tien bunder erffs: den Reep oft Planck, soo moer als hooylant sijnde, achter den Eemeren.

PLANK – 1638 – R723, F186

Den Cleynen Reep, metten Grooten Block daer neffens aende Planck opte westsijde gele

gen, vier bunder achter den Eemeren.

PLANK – 1717 – RH277, 33V

den Bogaert aende Planck opten Emeren.

PLANKEN – 1533 – R707, F39

Aende Plancken.

Plank: hier over een sloot gelegd als bruggetje. 

PLANKSTRAAT – 1682 – R722, 170V

Stede aenden Riedyck suytwaerts aende Planckstrate.

Straatje naar de Plank. 

PLASVELDEN – 1713 – R737, F7

Een perceel hoijlants: de Plasvelden, twee bunder inden Polder van Intelaken, oostwaerts de 

reviere ofte Marcke. 

Velden die geregeld onder water stonden. Ze lagen tegen de Mark. 

POLDER VAN ABROEK – 1758 – RH107, F21

Den Hil, met den aanwas, een bunder inden Polder van d’Abroeck.

Alluviale polder, gelegen tegen de Mark. 

POLDER VAN HINTELAKEN – 1667 – R727, F131, 131V

Erven op den Eemere in den Polder van Hintelaken, oostwaerts de Revier oft Merck.

POLDER VAN HINTELAKEN – 1713 – R737, F7

De Plasvelden inden Polder van Intelaken. 

POLDER VAN HINTELAKEN – 1729 – RH100, F76

Een perceel hooy offte weylants inden Polder van Hintelaken.

Zie Hintelaken. 

POPPELSWEIDE, VAN – 1906 – BREDANAAR25. 283

Schaarhout op Van Poppelsweide.
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PUTAKKER – 1530 – R706, F72

Vyf lopensaet lants: den Putacker. 

Akker die in een laagte ligt of een akker met putten (moerputten, leemputten). 

PUTOOR – 1410 – CART. BEGIJNHOF, P. 59

Een weyde gheheiten die Putoer.

PUTOOR – 1525 – R705, F49V

Beemden inde Putoir.

PUTOOR – 1550 – R711, 45v

Stuck beemden inden Putoir noortwaerts aende schousloot.

PUTOOR – 1555 – R712, 73

Inden Putoir.

PUTOOR – 1569 – R474, F116

Weyden omtrent de Putoir tegens den Kalckoven over, met een hilleken in de werft. 

PUTOOR – 1603 – R718, F233, 255

Beemden inden Putoir by Hintelaecken, oostwaerts aenden Dijck; in Hintele oft Putoir.

PUTOOR – 1646 – R724, 231

Beemden achter den Emeren in den Puttoir.

PUTOOR – 1648 – R534, 184

Den Putoir.

PUTOOR – 1661 – R726, 159

Een perceel hoy ofte weylants: den Putoir, een bunder inden Polder van Hintelaecken, west

waerts aende Emersche Strate.

PUTOREN – 1501 – R415, F298

Beemden by Boxneste inde Putoren. 

PUTOREN – 1504 – R416, F151

In de Putoeren.

Putoor is ontstaan door verandering van de b tot p uit Butoor, roerdomp, Botaurus. De naam 

butoor kan samengesteld zijn uit Lat. Butio ‘roerdomp’ (klanknabootsend) + Lat. taurus ‘stier’ 

of uit bos (os, rund) + taurus.115 Men heeft ook wel gedacht aan een verklaring ‘boe roepend 

als een stier’.116 De roerdomp kwam vroeger stellig veel meer voor dan tegenwoordig. Het 

dier heeft behoefte aan moerassen met overjarig riet, waarin het zich zeer goed weet te ca

moufleren. De roep van de vogel ‘woemp, woemp’ draagt zeer ver. Tegenwoordig is de vogel  

bijzonder zeldzaam. In de jaren zestig van de twintigste eeuw broedde de Roerdomp nog in 

de Haagse Beemden (Rooskensdonk).117

Putoor kan ook staan voor bunsing, maar die werd in de Baronie meestal ‘fis ‘genoemd. Een 

bunsing leeft ook niet in beemden. 

In de Middeleeuwen (ca. 1200?) komt de persoonsnaam Simon Butorvalca voor: die 

naam ‘betekent’valk, die voor de roerdompjacht is afgericht’.118 Blijkbaar was de jacht op roer

dompen populair in de Middeleeuwen.
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PUTOORSTRAAT – 1551 – R711,95

Beemden inden Putoir, westwaerts comende aende Putoirstrate.

PUTOORSTRAAT – 1555 – R712, 73

Beemden inden Putoir, westwaerts aende Putoirstrate.

PUTOORSTRAAT – 1609 – R719, F129

Beemden inden Putoir, oostwaerts aenden Caeydijck, suytwaerts aende Putoirstrate.

PUTTEN – 1601 – R499, 229

Stuck weyden: de Putten.

PUTTEN – 1645 – RH128, F43

Stuck erven oft moeren: de Putten oft uytgedolven moeren, inden Reep. 

PUTTEN – 1646 – R724, 234V

Stuck erven: de Putten, anderhalve bunder, achter den Emeren inden Reep.

PUTTEN – 1667 – R727, 91

Stuck moer: de Putten, anderhalve bunder, achter den Emmeren in den Reep.

PUTTEN – 1677 – R729, F12V. 13

Stuck erven ende moer: de Putten, anderhalve bunder achter den Emer inden Reep, noort

waerts aende Hoeve van Gageldonck.

PUTTEN – 1713 – R737, F27V

Drie bunder moeren en erve: de Putte, metten wegh daer westwaerts en noortwaerts aen 

behorende, inden Reep. 

PUTTEN – 1749 – RH280, 129

Drie bunder moeren en erve: de Putten, met den weg, inde Reep, suyt de Hoeve van Gagel

donk.

Putten waar moer uit gedolven was. Het uitmoeren van putten moest snel gebeuren: de put 

dreigde snel vol met water te lopen. Eén man moest hozen, de ander turf steken of bag

geren. 

RAAPKOEK – 1530 – R706, F102

Henrick Mercelis Adriaens verkoopt Henrick Lambrecht Nouts zone een huys en erve met synre 

toebehoren: de Raepkoeck, een veertelsaet, int Roethe, neven de Leeghstrate, opte wech 

dairmen ten Eemeren wairt gaet. 

Raapkoeken zijn de restanten van raapzaad nadat de olie hieruit geperst is. Raapkoeken 

werden aan het vee gevoederd. Hier een huis waar raapkoeken geproduceerd werden, waar 

een oliemolen stond? Een drietal bejaarde lieden doet in 1666 een uitspraak over de aanleg 

van sluizen in 1637. Zij verklaren dat de waterloop die van de Leursebaan zijn water altijd 

gelost heeft naast de akker geheten den Raepkoeck en zo verder door de Leeghstraet in het 

Abroek, via een sluis die nu verlegd is. De oude sluis werd toen uit de Leursebaan uitgegra

ven en verlegd naar de Vijfhuizenstraat om daar opnieuw te dienen om het water, dat uit de 

Gooren kwam te lozen, RH134, fol. 222.
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In het jaar 1570 was Jan Laureys Jacop Laureys schuldig aan Andries Peterssen, wonend te 

Bergen opten Soom veertien pont tien schellingen groten Vleems van raepkoecken. R474, 

fol. 39.

Raapkoek komt ook voor als huisnaam, bijvoorbeeld in Breda.

RAKENS – 1650 – R725, F32V

Drie stucken saey en weylant: Rakens, drie bunder.

Raak, rek ’rechte strook langs een water’.

RAVESTEIN – 1723 – RH97, 131

Een perceel zaaylant omtrent Zuijlen neffens de Emerse straat: Ravesteijn.

RAVESTEIN – 1784 – RH111, 144v

Een perceel zaayland op Ravestein, onder den Emer, oost de Emersestraat.

Genoemd naar de bezitter?

REEP – 1560 – R713, 103V

Stuck weyden en water: den Reep, tien bunder.

REEP – 1600 – R718, 127

Parthye van beemden: den Reep, tien bunder by de Planck.

REEP – 1615 – RH179-11

Een bunder buytenhille met den dyck: de Reep, tegens over Terheyden.

REEP – 1617 – R720, 149V

Stuck erffs: den Reep, tien bunder opten Eemeren.

REEP – 1628 – R722, 156

Stuck lants: de Reep, tien bunder opten Emeren.

REEP – 1631 – R723, F10V

Stuck lants oft beemden: de Reep, tien bunder, oostwaerts aende Burtsche hoeve. 

REEP – 1634 – R723, 98V

Stuck erffs: den Reep, anderhalve bunder, tusschen Oyendonck en de Lange Buynder, tegen

sover den ter Heydensche molen opde Merckcandt.

REEP – 1637 – R723, F169V

Een stuck erfs: den Reep, tien bunder.

REEP – 1662 – RH274, 53V

Een stuck erven, weijden en moerputten: de Reep, drie gemet.

REEP – 1713 – R737, F27V

De Putte (...) inden Reep, suytwaerts de Hoeve van Gageldonck. 

REEP, KLEINE – 1545 – R128, F19V

den Cleynen Reep.
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REEP, KLEINE – 1638 – R723, F186

Stuck saeylants: den Cleynen Reep, metten grooten Block daerneffens aende Planck opte 

westsyde gelegen, vier bunder achter den Eemeren.

Een reep is een lang en smal perceel. 

RIETDIJK – 1440 – Den60

Aenden Rietdijck.

RIETDIJK – 1440 – ND1010, 118

aende Riedyck.

RIETDIJK – 1440 – Den59

Aen Riedyck; neffens den Riedyck.

RIETDIJK – 1440 – Den65

Neven den Ryedijck.

RIETDIJK – 1504 – R416, F216

Den Rytdyck.

RIETDIJK – 1514 – R422

Erf: Dijckblock aenden Ryetdijck. 

RIETDIJK – 1530 – R435, F130V

Opten Rietdyck.

RIETDIJK – 1548 – R710, F144V

Drye bunder beemden: den Rietdyck achter den Eemeren. 

RIETDIJK – 1634 – R723, 98V

Aenden Ryedyck.

RIETDIJK – 1663 – R726, 246V

Een perceel saeylant: den Riedyck, een bunder.

RIETDIJK – 1666 – R727, 60

Een perceel saeylants: den Riedyck, een bunder west de strate. 

RIETDIJK – 1725 – RH277, 132V

Een perceel zaayland: den Ryedyck, een bunder.

RIETDIJK – 1787 – RH282, 154

Neven den Rietdyck.

Dijk waarvan de flanken met riet begroeid waren. De Rietdijk was een dijk dicht bij de Mark. 

De naam riet duikt in de bronnen op in het jaar 901/1000.119 In diverse grafiëen is de t weg

gevallen. In het eerste lid werd ook wel ree gezien, maar dat lijkt gezien de bovenstaande 

attestaties niet waarschijnlijk.120

RIETDIJKSESTRAAT – 1697 – R732, 174

De Ridycksestraet.
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Identiek met Rietdijk. 

RIETDIJKSEWEIDEN – 1660 – R726, 130

Een parthy weyden, vier gemet: de Riedycksche Weyde, aende Riedyck.

RIETDIJKSVEKEN – 1570 – R475, F85

Huer van drie oft vier parcelen beemden aent Ryedycx veken achter den Eemer (...) mag ze 

niet lentenen daer hy met sint mertensmisse moet scheyden. 

 

Veken’hek van palen en gevlochten takken’, hier aan de Rietdijk staande. De meeste wegen 

waren vroeger voorzien van een hek, veken of draaiboom. De voornaamste taak hiervan was 

om het vee tegen te houden. 

RIETDONKSVEKEN – 1634 – P124, F22

Tusschen de Nemersche straet ende t’Rietdonxsche veken

Lees voor Rietdonxsche veken: Ryetdyckse veken.

RIETVELDJE – 1607 – R719, 37V

Het Rietveldeken, een bunder.

Veld begroeid met riet, Phragmites communis. 

RIJDIJK – 1569 – R714, F245

Weyden in Hoochastaert opten Rydyck. 

Corrupt voor Ryetdyck. 

RIJSBLOK – 1532 – R706, F148

Stuck beemden, anderhalve bunder, eensdeels geheyten tRysblock, in vijf parchelen int Aa

broeck, westwaerts aende strate geheyten de Leechstrate, oostwaerts aende Marck. 

Blok, ’omsloten perceel’, hier waarschijnlijk met sloten omgeven en begroeid met rijshout. 

RIPAARTSBEEMD – 1428 – EC294

De uno prato vulgariter nuncupato Ripaertsbeemdt.

RIPAARTSBEEMD – 1440 – EC295

Vulgariter nuncupato den Rijpaertsbeemdt, in loco dicto ten Eemer. 

Beemd ’hooiland’, pratum, hier van de familie Ripaarts. Vergelijk Dyrck Wouter Ryebaerts, 

1537, R708, fol. 38v; Jan Adriaen Ryebaerts, 1546, R710, fol. 1. 
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ROMBOUTSAKKER – 1668 – GP263, 73

Lant: Romboutsacker, drie gemet.

Bouwland van de familie Rombouts. 

ROMMENSBOS – 1918 – BREDANAAR37, 129

Verpachting van hooigras in Rommensbosch.

RUIGE BLOK – 1533 – R706, F172

Beemden, suywaerts aen Henricx van Nassou kinderen en aenden Ruygen Block.

Ruig wijst op ruige begroeiing: gagel, struiken, bramen, hoge kruiden etcetera. Blok ’omslo

ten stuk grond’.

RUISSENAARSHILLEKE – 1599 – R718, 95

Stuck beemden: Ruyseners Hilleken, 3/4 bunder, oostwaerts aende Marck.

Hil, ’aangeslibd land’, hier van de familie Ruissenaars. Vergelijk Aert de Ruysener, 1474, D, 

fol. 16v. 

RUST ELDERS – 1773 – RH281, 207V

Juffr. Elisabeth Zweerts laat na een stede bestaande in huyzinge, schuure, stallinge en verdere 

timmerage, zaayen weylanden: Rust Elders, zeven gemet, west de Emersestraat.

RUST ELDERS – 1773 – GT135, 193

Rust Elders, zeven gemet.

RUST ELDERS – 1776 – RH281, 275V

Jacob Hop, overleden 2 februari 1776 te Amsterdamm, laat na: 1/3 part in een stede: huy

singe, schuure, stallinge en verdere timmeragie, zaayen weylanden, zeven gemet: Rust Elders, 

west de Emerse straat. 

RUST ELDERS – 1789 – RH282, 190V

Joncvr. Isabella Maria Hop laat na een stede best. in huyzinge, schuure, stallinge en verdere 

timmerage, zay en weylanden, zeven gemet: Rust Elders, west de Emerse straat + den Bra

bandschen akker.

RUST ELDERS – 1791 – RH113, 20

Baron Hendrik Hop verkoopt Jacob Samuel de Raaf en Arn. de Raaff eene steede best. in huy  

singe, schure en verdere timmerage, hoff, boomgaard, zaay en weyland en dries: Rust El

ders, zeven gemet, west de Emerstraat (belast met een coppel cappuynen te betalen tegen 

14 gulden en een coppel hoenderen tegen twaalf stuivers, beide aan Gageldonk).

RUST ELDERS – 1805 – RH283, 240V

Jacob de Raaff laat na een steede best. in huyzinge, schuure en verdere timmeragien, hoff, 

boomgaard, zaayland en dries: Rust elders, zeven gemet, west de eemersche straat + de Aker.
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Rust Elders: een aansporing om hard te werken? Deze boerderij zou na afgebrand te zijn ge

weest na herbouw Rust Elders zijn genoemd. Was rond 1750 in bezit van Elisabeth Sweers. 

Er rustten veel erfcijnsen en erfpachten op zoals zeven gulden aan het Geestelijk comptoir, 

acht stuivers aan het Klooster Korsendonk bij Turnhout, een koppel kapoenen en een koppel 

hoenderen aan de Heer van Gageldonk.121 De wapenspreuk van Marnix van St. Aldegonde, 

lid van de Waalse Hervormde kerk te Breda was Repos Alieurs: rust elders of ‘ (De eeuwige) 

rust (verwachten wij in het Hiernamaals) elders.122 Ook Willem den Hertoge, die op het adres 

Veemarktstraat 11 woonde, was lid van dit kerkgenootschap en had boven zijn huis een 

gevelsteen met deze spreuk. Was Willem den Hertoge eigenaar geweest van Rust Elders op 

de Emer?

RUSTENBURG – 1773 – RH281, 206

Juffr. Elisabeth Zweerts laat na: een steede bestaande in huysinge, boerewoning, stalling, 

schuure, bakhuys, hoff, dries en erve, een bunder: Rustenberg, oost en noord sheeren straat.

RUSTENBURG – 1773 – GT135, 191V

Rustenbergh, een bunder.

RUSTENBURG – 1791 – RH113, 17v

Baron Hendrik Hop verk. Pr.H. Moraquin eene Heerehuyzinge, voorzien van verscheyden ver

trekken, kelder, keuken, stalling en verdere timmerage: Rustenburg, met boomgaard, dreeven, 

houtwassen, boerewooninge, schuure, bakhuys, kooye, hoff, dries, zaay en weyland en bosch, 

tien bunder (elf stuivers Gageldonk chyns, twaalf stuivers, twee duyt heerenchyns) + den 

Brabandschen akker, den Aker.

Burg is een modeelement uit de achttiende eeuw, vaak gegeven aan buitenplaatsen waar 

kapitaalkrachtigen uit de steden zich terugtrokken. Hier om rust te vinden. In 1773 was Elisa  

beth Geerts eigenaresse van Rustenburg en Rust Elders: er zal dus wel verband tussen beide 

namen bestaan. Rustenburg bestond waarschijnlijk al in 1710. Zie voor de eigenaars en 

wederwaardigheden van deze buitenplaats Dirven.123

In 1650 was het goed in bezit van Cornelis van Eertryck. Een negentiendeeeuws op

hangbiljet voor de openbare verkoop van Rustenburg is bewaard gebleven.124 Werd ook wel 

de Kleine Emer genoemd (zie ook aldaar). In 1803 werd het buiten verkocht aan Matheus 

Cornelis Versluys, waarna het vererfde op diens neef Matheeus Cornelis Versluys. In 1851 

mat dit goed vijftien hectare.125 

RUT – 1530 – R706, F102

Huys en erve: de Raepkoeck, int Roethe, neven de leeghstrate opte wech dairmen ten Eeme

ren wairt gaet. 

Rut, root, rode, rot, reut, ’rooiing’, plaats waar bos gerooid is. 
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RUTTENAKKER – 1547 – R710, F121

Stuck beemden: Ruttenaker, vyerdalff bunder, achter den Eemeren, oostwaerts aende Marck.

RUTTENAKKER – 1555 – R712, 67

De Akers, noortwaerts aen Joncker Corn. van Wyck erve: Ruttenacker.

Akker of Aker van de familie Rutten. In 1947 woonden er nog twee naamdragers Rutten in 

Princenhage.126

RYBAARTSHEINING – 1646 – R710, F41V

Willem Adryaen Rybaertsheyninge. 

Heining van Willem Rybaarts. In 1415 wordt ene Willem Rybaert genoemd, G, fol. 64v. Zie 

Ripaartsheining. 

SAMENAKKER – 1617 – R720, 164

Twee percelen lants: d’Samenacker met de huijsinge daer op staende, twee bunder.

Is Samen een familienaam? 

SCHANSHIL – 1744 – RH279, 182

Een perceel weyde: de Schanshil, 3½ gemet, oost en noort de Merck, west de Sluysblock.

Hil ’aangeslibd land’, gelegen tegenover de (Grote?) Schans van Terheyden. Of bij een schans 

uit de Tachtigjarige Oorlog op Haags gebied. 

SCHANSWEIDE – 1911 – BREDANAAR30, 130

Hooigras naast de Schansweide bij het Yzeren Hek.

SCHAPENWEIDE – 1609 – R719, F100V

Stuck weyden, nu saeylant wesende, twee bunder: de Schapenweyde.

SCHAPENWEIDE – 1620 – Pondb. 76

De Schapenwey. 

SCHAPENWEIDE – 1668 – GP263, 57

Cornelis Cornelissen van Caem Huijsinge: Schapenweij, 2¼ gemet.

SCHAPENWEIDE – 1668 – GP263, 118

De Schaepenweidje.

SCHAPENWEIDE – 1668 – GP263, 25B

Lant: de Schapenweyde, 3½ gemet.

SCHAPENWEIDE – 1742 – GP272, 237

2¼ gemet: Schapenweijde.

SCHAPENWEIDE – 1742 – GP272, 24

Schapenweyde.
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Weiland waarop vooral schapen werden geweid.

SCHELLEKENSAKKER – 1911 – BREDANAAR30, 74

Een perceel bouwland: Schellekensakker, op Heiken, 98 are. H 424.

SCHERPAKKER – 1514 – R422

Lant: den Scerpenacker, in de Huyfacker, omtrent de Stuyft.

SCHERPAKKER – 1526 – R705, F83

Twee bunder weyden inde Huyfacker: den Scerpenacker. 

SCHERPAKKER – 1534 – R439, 131

Den Scerpacker, een bunder.

SCHERPAKKER – 1535 – R440, F2V

Stuck erfs onder lant en weyde: den Scerpenacker, inde Huyfacker. 

SCHERPAKKER – 1541 – R709, 30v

Stuck lants: den Scherpenacker, inde Huyfacker, oostwaerts aende leechstrate, vijf lopensaet.

SCHERPAKKER – 1550 – R711, 27v

Twee bunder weyden inden Huyfacker: den Scerpenacker.

SCHERPAKKER – 1554 – R712, 53

Twee perceel Lants oft weyden, d’een: tGhoir (...) d’ander: den Scherpacker, 7/4 bunder in 

Voiracker, omtrent de Huyfacker, eertyts by opwinning aen het Capittel gekomen.

SCHERPAKKER – 1569 – R714, F254

Twee stucken weyden: den Scherpacker, 3/2 bunder inde Stuyft, oostwaerts aenden water

loop. 

SCHERPAKKER – 1597 – R718, 16

Twee stucken weijden: den Scherpacker sullen wegen over de Achterste en Voorste Smeren.

SCHERPAKKER – 1641 – R724, F38

Stuck lants: den Scherpenacker, een bunder onder Huyfacker. 

Het scheren van 
schapen. 
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SCHERPAKKER – 1642 – R724, 65V

Stuck saeylants: den Scherpacker, een bunder.

SCHERPAKKER – 1668 – GP263, 121

Den Scherpacker.

SCHERPAKKER – 1712 – R736, F157

Een perceel saylant: den Scherpacker, 2½ gemet, ontrent den Huyffacker. 

SCHERPAKKER – 1713 – R737, F5V

Een perceel saeylant: den Scherpacker, twee gemet, inde Huyfacker. 

SCHERPAKKER – 1729 – RH100, F100

Een perceel zaayland: den Schaerpacker, twee gemet, in de Huyfacker.

SCHERPAKKER – 1740 – RH102, F92

Een perceel zaeylant: den Scherpakker, op de Huyfakkers, een bunder.

SCHERPAKKER – 1742 – GP272, 19V

Drie gemet op de Huijfacker: den Scherpacker.

SCHERPAKKER – 1762 – RH107, 217

Een perceel saeyland: Scherpakker, een bunder, opde Huyfakkers.

SCHERPAKKER – 1784 – RH282, 110

Een perceel zaayland: den Scherpakker, een bunder.

SCHERPAKKER – 1785 – RH111, 204

een perceel zaayland en houtwas: den Scherpakker, een bunder.

SCHERPAKKER – 1794 – RH283, 54

Een perceel saayland: den Scherpakker, een bunder.

SCHERPAKKERS – 1530 – R706, F98

Twee bunder weyden: de Scerpe ackers, inde Voiracker, omtrent de Huyfacker. 

Bouwland met een scherpe punt, een vormaanduiding. Vergelijk Scherpberg. 

SCHIP – 1738 – RH102, F31

Een perceel zaeylants op de Emerse Akkers: het Schip (10½ lopen aende heere van gagel

donck.).

SCHIP – 1774 – RH109, 131V

Een perceel zaayland: het Schip, vier gemet (10½ lopen rog aenden Heer van Gageldonk).

Vormaanduiding voor een perceel gelijkend op een schip. Dit toponiem is ook onder Rijs

bergen bekend. 

SCHIPVAART – 1719 – RH96, 72V

Stede (...) oostwaerts de reviere of Scheepvaart.

Vaart waardoor schepen konden passeren. De Mark was vroeger met vrachtschepen bevaar

baar tot Hoogstraten. 
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SCHUITENDREEF – 1939 – DE BOER 36, NR. 52

Schaarhout aan de Scheutendreef; de Schuitendreef.

Gevormd uit Schotendreef ? Een dergelijk toponiem is op de Emer niet bekend. 

SCHUITSLOOT – 1633 – RH180-3

Het Ketelken, den Middelacker daer oost aen gelegen, over den Schuijtsloot.

Sloot waardoor met turfschuiten kon worden gevaren? Of corrupt voor Scheijsloot?

SCHUTSEWEG – 1634 – P124, F26

Een weyvelt op den Ameren neven der gebueren wech van Schooten. 

Weg naar het gebied de Schoot?? Dat lag helemaal aan de noordwestkant van de Beek. 

SECRETARISVELDJE – 1584 – R486, 148V

Twee perceel erfs: Secretarisveldeken.

SECRETARISVELDJE – 1601 – R499, 229

Een parceel: Secretarisveldeken.

SECRETARISVELDJE – 1607 – R719, 37V

Stuck weijden: Secretaris Veldeken, twee gemet.

SECRETARISVELDJE – 1627 – R722, 66V

Het Secretaris Veldeken met putten ende hoochten daeraen liggende.

SECRETARISVELDJE – 1742 – GP272, 272V

Vijf gemet van de Secretaris Velleken.

SECRETARISVELDJES – 1668 – GP263, 82V

Secretarisvellekens.

Veldjes in bezit van een secretaris. In 1597 was Adriaen, mr. Henrick Adriaen Dyrven zoons 

zone, secretaris in de Hage, R718, fol. 8v. In 1603 wordt genoemd Adriaen van Bergen, 

Jacobssone X Jenneken Jan Oomen, R718, fol. 204; ook in 1607, R719, fol. 44v, 45. In het 

jaar 1620 was Johan Bacx zowel schout als secretaris, R724, fol. 73. Maar in datzelfde jaar 

wordt ook Adriaen Bacx als secretaris vermeld, GAP 260, fol. 38. Rond 1660 was Quirijn 

de Clercq substituut secretaris in dit dorp, R726, fol. 128v. In 1668 vinden we Jacobus van 

Loon, secretaris en stockhouder van de Hage, GAP 263, fol. 120v. 

Christiaen de Roy, secretaris van de stad Breda legt in 1599 een verklaring af over de functies 

van de dorpssecretarissen: ‘hoe dat de respective dorpen van Ghinneken, Haeghe, Ter heyden,  

Ghilze, Alphen, Baerl, Chaem ende Rijsbergen van alle oude tyden schuldich ende gehouden 

syn geweest hunne vestingen ende transporten, erffmangelingen, verbyntenissen, schey

dingen ende deylingen te doen ende te laeten passeren voor schepenen daer de goeden 

gelegen syn ende op het Stadthuijs inde Secretarije van Breda voor den secretaris aldaer oft 
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synen gesworen Clercq, interdicerende ende verbiedende dyenvolgens dat niemant van de 

secretarissen van de dorpe des Landts van Breda hunnen substituten oft clerquen, noch oock 

van de notarissen (uytgenomen alleenlyck de secretarissen van Oijsterhout, Roosendael,  

Etten, Dongen en de Sundert, die voormaels gewoon sijn geweest hunne vestingen etcetera 

te doen voor de schepenen ende secretarissen derzelver dorpen) hun vervoirderen eenige 

brieven van vestinge te depescheren, R536, fol. 323v324v. De secretarissen van de eerstge

noemde dorpen mochten dus geen vesten etcetera vastleggen. Sundert hoort volgens mij 

niet in het laatstgenoemde rijtje thuis.

SINT ANNABOS – 1770 – RH108, 202V

Hendrik Anthonis Bosch, nu: t St. Anna Bosch.

SINT ANNABOS – 1790 – RH282, 209V

Een perceel schaarbosch, 2½ bunder: Sint Annebosch, west den Steenakker.

Vergelijk het Sint Annabos bij Ulvenhout. Bracht het een rente op voor een St. Annaaltaar?

SLIEPAKKER – 1855 – N13, 313

Hakhout: den Sliepakker, een bunder, zestig roeden (G 113).

De familienaam Sliepen was in 1947 nog bekend te Breda.127

SLIEPWEIKE – 1855 – N13, 313

Bouwland: het Sliepweike, in Hintelaken, 91 roeden (G 112).

Bezit van de familie Sliep (en). 

SLUIS – 1650 – R725, F32V

In den Hoeck van de Putoir aende sluyse.

SLUIS, GROTE – 1674 – R540, F406

Stuck beemts in ’t Abroeck, bij de Groote Sluyse onder de stadt Breda.

Sluizen werkten met een klepdeur. Als bij vloed het water via de Mark de polders in dreigde 

te stromen werd dit deurtje automatisch dicht gedrukt. 

SLUISAKKERKE – 1644 – RH128, 5V

Stuck saeylant: het Sluysackerken en den bempt hier annex opten Merckcandt.

Perceel bij een sluis gelegen. 

SLUISBLOK – 1744 – RH279, 182

Een perceel weyden: de Sluysblock, drie gemet, noord de Mark.

Blok, ’omsloten perceel’, hier bij een sluis gelegen.
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SLUISBLOKWEIDE – 1900 – BREDANAAR19, 279

Schaarhout op de Sluisblokweide.

SMEREN – 1560 – R465, F51V

Twee stucken beemden: de Smeren, elck een bunder op Huyfacker. 

SMEREN – 1647 – RH274, 9V

Drye perceel weijde: de Biesweijde, de Smeire en den Leemacker, opten Huijffacker, drie bun  

der.

SMEREN – 1668 – GP263, 63V

De Smeiren.

SMEREN – 1681 – R729, 176

Een perceel saeylants inde Smeiren omtrent de Huyfacker.

SMEREN – 1760 – RH281, 51V

Drie gemet in de Smeyren.

SMEREN – 1840 – N 6407, 133

Vier percelen zoo zaai als weilanden: de Smeeren, 74 roeden, 89 roeden resp. een bunder, 

31 roeden (N 39, 40).

SMEREN, ACHTERSTE – 1597 – R718, 16

Stuck weyden: de Achterste Smeren, in de Stuijft.

SMEREN, VOORSTE – 1614 – R720, 59

Voorste Smeiren by Huyfacker.

SMEREN, VOORSTE – 1631 – R723, F24

Stuck lants: de Voorste Smeiren, een bunder aenden Huyfacker, in de Leemsputten. 

SMEREN. VOORSTE – 1614 – R720, 59

stuck weyden: d’Achterste Smeiren in de Stuyft.

Smeer’vettig vuil’.128 Dus percelen met een vettige, slijkerige bodem. 

SNOEISWEIDE – 1919 – BREDANAAR38, 113

Een perceel weiland: Snoeijsweide, G 789, ten oosten van het Klein Weike, groot zestig are.

Snoeis is een bekende familienaam in de Baronie. 

SPANG – 1578 – R716, 22

Lants aent Spanc.

SPANG – 1631 – R723, F27

Stuck erfs op Spangh oft Hazenberch. 

SPANG, HOOG – 1716 – RH277, 28

Een bunder, 246 roeden lants: het Hoogh Spangh (een bunder 46 roeden is leen).

SPANG, LAAG – 1716 – RH277, 28

338 roeden lants: het Leegh Spangh (leen).
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SPANG, LAAG – 1742 – GP272, 338V

‘t LeegSpang.

Spange, ’Lijst waardoor iets omsloten wordt, opstaande rand’.129 Dus een perceel met een 

wal omgeven. 

SPANGAKKER – 1612 – R719, 293V

Stuck lants: den Spanacker, 115 roeden, bij de Breede Vonder.

Te lezen als Spangacker.

SPANK – 1426 – EC275

2 lopensaet lants met eenen bolke daeraen gheleghen ende gheheyten ’t Spancke.

SPANK – 1502 – R415, F334

Aende Spanck.

SPANK – 1512 – R420, F93V

Aende Spanck.

SPANK – 1550 – R711, 6v

Een veertelsaet lants inde Huyfacker inde Spanck.

SPANK – 1562 – R713, 207v

Stuck lants: de Spang, een veertelsaet. 

SPANK – 1565 – R714, F43

Lants int Spanck. 

SPANK – 1630 – R722, 208

De Claverweijde aen de Spanck.

SPANK – 1668 – GP263, 137V

De Spranck.

SPANK – 1670 – R727, 280

Saeijlants opde Spanck.

SPANK – 1709 – R735, F66

Een perceel saeylant: de Spanck, honderd roeden.

SPANK – 1742 – GP272, 44V, 32v

In Spang; in Spanck neffens den papenvonder.

SPANK, HOGE – 1440 – Den65

Twee stucken land met haren bolleken die men heyt die Hoghe Spanck (...) neven den Hasen

berch.

SPANK, HOOG – 1633 – RH180-3

De Hoochspanck.

SPANK, HOOG – 1742 – GP272, 338V

Zes gemet: het Hoogspang.
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SPANK, HOOG – 1790 – RH282, 209V

Opten Hasenberg in Steenakker, zuid het Hooge Spank.

SPANK, LAGE – 1607 – R719, 35V

De Spanck inde Leege Spanck inde Huyfacker.

SPANK, LAGE – 1620 – Pondb. 69

De Leege Spanck.

SPANK, LAGE – 1633 – RH180-3

De Leechspanck.

SPANK, LAGE – 1719 – RH96, 71V

Land op de Leege Spank.

Spank lag op de grens van Steen en Huifakker. In 1440 spreekt men over ‘bolleken’ (bolken) 

die bij de Hoge Spank horen: dat is waarschijnlijk een omsloten stuk grond van slechte kwa

liteit. Spank duidt op een omwald perceel. Dat is in een dorpsakker, waarin de Spank lag, 

vreemd, want een dorpsakker had alleen een wal rondom de gehele akker. 

Een perceel genaamd Spank hoorde in 1856 bij kasteel de Emer; het was ongeveer een 

hectare en bezat sektienr. H 27.

SPIE – 1652 – RH274, 10V

Stuck hoijlants, twee gemet, in d’Abroeck: de Geer oft Spie.

SPIE – 1899 – BREDANAAR18, 131

Een perceel best bouwland: de Spie, in Abroek, tegenover de Grenadier, H 843, groot 28 are.

Perceel met driehoekige vorm. 

SPIEGELVELD – 1664 – R726, 260V

Een perceel beemden: het Spiegelvelt, een bunder, in de Leeghstraet.

SPIEGELVELD, GROOT – 1699 – R733, F86

Een perceel saeylant en weyde: het Groot Spiegelvelt, anderhalve bunder in d’Abroeck, 

westwaerts de leeghstraete. 

SPIEGELVELD, GROOT – 1715 – R736, F149V

Een perceel soo hoy als weylant: het Groot Spiegelvelt, anderhalve bunder in d’Abroeck, 

westwaerts de Leeghstraet. 

Mogelijk bezit van de eigenaar van het huis de Spiegel in Breda. In 1573 kocht Mathys Dyrck 

Aerts het huis de Spiegel in de Eindstraat, R473, fol. 167. 

SCHEIPAAL – 1645 – RH128, F45

De Stapacker, scheydende op twee sneden die men tot een rugge oft scheypael sal hebben 

laten liggen.
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Scheipaal hier als appellatief gebruikt. Het woord betekent: grenspaal, grensteken. De ploeg

sneden vormden hier een grensteken. 

STEDE, GROTE – 1545 – RH120, 40V

Willem Godert Michielss deelt op huysinge, schuere, hovinge en veertien bunder weyden 

daer by gelegen: de Groote stede, + de gheere.

STEDE, OUDE – 1545 – RH120, 40

Erfdeling Willem en Anthonie sGraeuwwen: huysinge, schuere, koeye, hovinge mette erven 

onder lant, beemden en weyde: dOude Stede + de Berghen.

STEDE, OUDE – 1551 – R711, 66

Cornelis Michiel Godert Robs onderpand: huysinge, schure, kooye, hovinge en erve onder 

landt en beemden en weyden 6½ bunder: dOude Stede, voir opten emeren + de Berghen.

STEEKE, OUD – 1642 – R724, 67

Stuck saeylants: d’Oudt Stedeken, een gemet.

Stede, ’boerderij’. Het Oud Stedeken kan een plaats zijn waar ooit een boerderij stond. 

STEENAKKER – 1616 – R515, F122V

Stuck lants: den Steenacker, twee bunder.

Steen duidt vaak op Romeinse restanten. Steen kan ook wijzen op de aanwezigheid van 

leem, die gebruikt zou kunnen worden voor het bakken van stenen. In Belgisch Limburg 

zou het woord wijzen op natte grond met lemig substraat.130 Steen wijst echter vaak op de 

aanwezigheid van restanten uit de Romeinse tijd, zoals dakpannen.131 Recent (1999) zijn 

op de Steenakker tussen Breda en Prinsenbeek, een groot aantal vondsten gedaan, onder 

andere uit de Romeinse tijd. Op de Steenakker te Maasbracht werd een Romeinse villa opge  

graven.132 In de buurt van Antwerpen groef men in de Steenakkers ook veel Romeinse oud

heden op. 

Steenakker is dus een archeologisch interessante ‘site’. 

STELTBEEMD – 1525 – R705, F37V

Stuck beemden: den Steltbeemdt, 3/4 bunder int Aabroec.

STELTBEEMD – 1582 – II-1,293

De Steltbeemdt, 3/4 bunder.

STELTBEEMD – 1590 – R717, 9V

Stuck beempden: den Steltbeempt int Abroeck.

Stelt is een vormaanduiding: perceel met een smalle uitloper. Mnl. Stelte’houten been, kruk’133. 

STIKLAND – 1611 – R719, F215V

Stuck lants: Stickelant, een gemet opte Emersche acker.
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Foutief voor Stickersland? Stickers is een bekende familienaam. Of moeten we denken aan 

stic, ’steil’, zoals in Stikkevoord?134

STINKHANNENVEERTELZAAD – 1614 – R820, 135V

Stinckhannenveertelsaet.

STINKHANNENVEERTELZAAD – 1630 – R722, 244V

Stuck lants: Stinckhanne Veertelsaet, een veertelsaet opten Huyffacker.

Veertelzaad = vier lopenzaad = 4 X 0,21 hectare = 0,84 hectare. Hier bezit van een persoon 

met een sprekende bijnaam. 

In 1614 verklaren enkele oude lieden dat er ongeveer veertig jaar geleden veel eiken 

stonden aan de noordzijde van Lien de Bie’s erve op Huifakker neffens seecker erve: Stinck

hannen veertelsaet, daer seecker cleyn hoelken van omtrent twee voeten wyt als tselve op

gesloot was tusschen beyde was liggende. Er bleef wel een eikenboompje staan, waarover 

nu een geschil was tussen Adriaen Adriaens alias Swager en Peter Wouters alias Trypen Peer, 

R820, fol. 135v, 136. 

STRAAT – 1715 – RH277, 19

half bunder weyde in de Houxkens: de Straet.

Weiland waarover ooit (of nog?) gereden werd. 

STRAATWEIDE – 1729 – RH100, F1

Twee perceel weyde opden Emeren aan de straat: de Straatweijde. 

Weiland in gebruik als overweg naar andere percelen? Nee, eerder, zoals uit de omschrijving 

blijkt, gelegen aan een straat. 

In 1610 koopt Joncker Johan van Straete, ridder, Heere van Wespelaer, drie stucken wey

den bij den Emeren, R719, fol. 165

STRYP – 1499 – R415, F116

Stuck lants: de Stryp, half lopensaet.

Strijp: lang en smal perceel. Het toponiem komt meestal in dorpsakkers voor, maar ook in moer

gebieden. Strijpen in dorpsakkers kunnen ontstaan zijn als gevolg van erfdelingen, waarbij 

aan de erfgenamen elk een deel van een akker werd gegeven. 

STUIFT – 1426 – EC275

Derdalf lopensaet lants: t Stuyft.

STUIFT – 1512 – R420, F93V

Stuck weyden: die Stuyft, gelegen aende Spanck. 
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STUIFT – 1514 – R422

Den Scerpenacker, in de Huyfacker omtrent de Stuyft.

STUIFT – 1550 – R711, 34

Een veertelsaet lants: de Stuyft.

STUIFT – 1563 – R713, 262v

Stuck beemden: de Stuyft, anderhalve bunder inde Huyfacker.

STUIFT – 1567 – R714, F127

Stuck lants oft weyden: de Stuyft, in de Huyfacker, anderhalve bunder.

STUIFT – 1570 – R715, F34V

Stuck weyden: de Stuyft, anderhalve bunder, inde Huyfacker. 

STUIFT – 1597 – R718, F16, 16V

Lants in de Stuyft, zuytwaerts aen het oude clooster van Sinte Cathelynendale.

STUIFT – 1603 – R718, 214V

Stuck lants: de Stuijft, inde Huijffacker, suijtwaerts aende Ackerwech.

STUIFT – 1617 – R720, 164

een stuck lants: de Stuijft, een veertelsaet.

STUIFT – 1628 – R722, 164

De achterste Meire. in de Stuijfte.

STUIFT – 1634 – P124, F25

Eenen ackerlandts achter den Ameren: de Stuyff, den wech vande Beecke oost. 

STUIFT – 1647 – RH274, 9V

Twee perceel weijde: de Stuijft en de Lange Weijde, twee bunder, aende Breevonder.

STUIFT – 1668 – GP263, 133V

De Stuyft.

STUIFT – 1682 – R729, 222

Een perceel saeylants: de Stuijft, half bunder ter plaetse genaemt de Stuijft.

STUIFT – 1710 – R736, F24

Een perceel saeylant: de Stuyff, twee gemet.

STUIFT – 1742 – GP272, 75

anderhalve gemet land opten Emere: de Stuft.

STUIFT – 1754 – RH106, 39

Een bunder saeylants: de Stuft.

STUIFT – 1784 – RH282, 110

Een perceel zaayland: de Stuijft, een bunder.

STUIFT – 1785 – RH111, 203

een perceel zaayland: de Stuyft, een bunder (vier stuivers, acht penningen Gageldonk chyns).

STUIFT, ACHTERSTE – 1628 – R722, 164

Stuck lants oft weyde: de Achterste stuijfte.

STUIFT, LAGE – 1899 – BREDANAAR18, 132

Een perceel bouwland: de Lage Stuift, ten westen van het Wolvenakkertje, H 717, groot 

tachtig are.
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Grofzandig perceel dat makkelijk verstoof. Na ploegen en eggen kan in het voorjaar (bij een 

droge april) makkelijk verstuiving optreden, zeker bij percelen die niet omgeven waren door 

een heg (zoals hier: het gebied lag in de Huifakker, een soort dorpsakker, waarbinnen geen 

heggen lagen). Zandverstuivingen van de woeste gronden werden steeds met ‘vliegend 

zand’aangeduid. Vergelijk Wynand van Masen bezit vijftien roeden vroenten en vliegende 

sands opde bergen by de Biebrugge bijt Goir om een huysken op te setten., 1723, P129, 

fol. 16v.

STUK NEVEN DE PLANK – 1545 – R128, F19V

Vyer bunder soo zaeij als weylant: den Cleynen Reep met het Groot Stuck neven de Planck. 

Genoemd naar de ligging aan de Plank. 

TARWEAKKER – 1744 – RH279, 181

Een perceel saayland: den Tarwacker, vier gemet.

TARWEAKKER – 1900 – BREDANAAR19, 279

Schaarhout (...) tot het slop van de Klaverakker.

TARWEAKKER, GROTE EN KLEINE – 1934 – DE BOER 31, NR. 1

Schaarhout rond de Groote en Kleine Tarweakker.

Perceel met vruchtbare bodem, waarop zelfs tarwe verbouwd kon worden. Tarwe werd op 

het platteland niet veel gegeten: het was eerder voor de rijke stedelingen bestemd. 

TREKPAD – 1675 – R728, F156V

Weylants int Abroeck, noort den Treckpat.

TREKPAD – 1801 – RH283, 182

Huysinge, (...) oost den trekpat.

TREKPAD, OUDE – 1777 – RH111, 21v

In den polder van d’Abroek, oost den Ouden Trekpat, west de Leegstraat.

TREKPAD, OUDE – 1789 – RH282, 200

Inden Polder van d’Abroek, oost den Ouden Trekpat.

Pad waarover paarden (of mensen) konden lopen bij het voorttrekken van de schuiten. 

In 1665 zouden de vorster en ondervorster de palen staande aan de trekpad tegenover 

de Kleine Schans van Terheyden omver getrokken hebben. Op die palen stond het octrooi 

tot het maken (repareren) van de trekpad. De zoon van Herman Geerits, die de trekpad 

beheerde, had drie verdachte personen gezien, maar kende ze niet, R829, fol. 112. Het trek

pad zou reeds voor 1596 bestaan hebben. In 1663 zou men dit pad doorgetrokken hebben 

tot Zwartenberg. Op de Emer werd in 1723 of 1724 een café gebouwd dat Aan het Trekpad 

genoemd werd. Het trekpad was nodig omdat de Mark door zijn bochtig verloop moeilijk 

met zeilschepen bevaren kon worden.135
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TWEE BUNDER – 1855 – N 13, 313

Hooiland in Hintelaken: de Twee bunder, naast den Dijk, 89 roeden (G 110).

Perceel van twee bunder; maar in de praktijk maar 89 are, dus nog geen hectare.

VAART – 1715 – R737, F140

Inde Intelaecken, oostwaerts de Vaert.

VAART, OUDE – 1900 – BREDANAAR19, 279

Schaarhout aan de Oude Vaart.

Vaart = Mark ofwel scheepvaart. De Oude Vaart is een oude, dichtgeslibde Markloop. 

VACHTSVEN – 1501 – R415, F321V

Stuck lants, drie lopensaet: Vachtsvenne (...) met twee lopensaet lants: tVenne noortwaerts 

daer aengelegen. 

Vacht zal een familienaam zijn. Vergelijk Jan de Vacht, 1383 te Wingene.136 In 1415 wordt 

genoemd Gheen Vachs = Gherijt Vachs, G, fol. 52v en fol. 12.

VEENAKKER – 1742 – GP272, 338V

4½ gemet: den Veenacker.

Akker met veen, moer in de ondergrond? Het woord veen komt in de Baronie zeer weinig 

voor: men spreekt steeds van moer. 

VEERTELZAAD – 1643 – R724, F181V

Stuck saeylants: de Veertelsaet, half bunder, op d’Emeracker.

VEERTELZAAD – 1668 – R727, 214V

twee gemet lant op d’Eemersacker: de Veertelsaet.

VEERTELZAAD – 1669 – R727, 241

Stuck saeylants: de Veertelsaet, voor opten Eemeren, op de Stuyft.

VEERTELZAAD – 1680 – R729, 121V

Twee gemet saeijlant: de Veertelsaet, op de Stuijft. 

Veertelzaad komt in Princenhage zowel als oppervlaktemaat als als toponiem veel voor. Het 

is een maat ter grootte van 0,84 hectare ofwel twee gemet.

Men is wel eens slordig bij de opgave van de maten. Zo spreekt men in 1605 van een 

buynder oft vier gemeten lands oft heyvelts, by de Liesbosse molen, R718, fol. 277v (een 

bunder is drie gemet!). In 1699 horen we op Heilaar van een veertelsaet oft een half buyn

der, P126, fol. 85v (een veertelsaat is 0,84 hectare). In 1634 komt deze grove benadering 

ook al voor: een veertelsaet oft half buynder weyden, P124, fol. 20v. De twee laaatste gelijk

stellingen zijn alleen geldig als men lopenzaden van vijftig vierkante roeden gebruikt. In 1659 
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spreekt men van vijf lopensaet oft twee gemet, in de Kesteracker, R726, fol. 119v. Twee 

gemet is 266 roeden; de lopenzaad die dan het dichtste bij die uitkomst komt, is de kleine 

van vijftig roeden (dat geeft dan 250 roeden). Maar die kleine lopenzaad was in Princenhage 

althans na de middeleeuwen vrijwel niet in gebruik, wel de grote van 66 roeden.

VELDJE – 1606 – R718, 22V

het Velleken.

VELDJE – 1843 – NN34, 57

Een perceel weiland: het Veldeken, by het riviertje de Gampel, 43 roeden (I 433b).

VELDJE, HOOG – 1773 – R609, 224V

Een hoogveldeken off Biesweydeken.

VELDJE, LAAG – 1580 – R716, 62

Het cleyn Weyken by het Leegh veldeken.

VELD, LANG – 1640 – R724, F27

Een bunder beemden mette hille buytendycx daer t’eynden aen gelegen in d’Abroeck: het 

Lanckvelt.

VELDJE, SMAL – 1738 – RH102, F30

Een perceel hooyland: het Smalveldeken, vierhonderd roeden + half bunder in dAbroek. 

VELDJE, SMAL – 1758 – RH107, F73V

Een perceel hooylant, driehonderd roeden: t Smalveldeken, in d’abroek.

Veld, ’woeste grond’, na ontginning (vanaf de dertiende eeuw?) ook de naam van het in cul   

tuur gebrachte land. Smal ‘klein’. 

VEN – 1440 – ND1010, 119

aent Venne van den Emeren.

VEN – 1440 – Den59

Aen ‘t Venne van der Emeren.

VEN – 1501 – R415, F321V

Vachtsvenne, met twee lopensaet lants: tVenne, noortwaerts daer aengelegen. 

VEN – 1517 – R424, 142

Stuck heyvelts: tVenne.

VEN – 1713 – R737, F5

Een perceel weijde: de Venne, half bunder.

Ven, ’waterplas in de heide’ of ’veengrond’. 

VENAKKER – 1620 – Pondb. 69

Den Venacker.

VENAKKER – 1662 – RH274, 51V

Stuck zaeylants: Vennenacker, mettet Geerbosken, twee gemet.
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VENAKKER – 1668 – GP263, 98

Den Venacker, 4½ gemet.

VENAKKER – 1668 – GP263, 159

Venacker, 4½ gemet.

VENAKKER – 1716 – RH277, 28

Een bunder, 274 roeden: den Venacker (leen).

VENAKKER – 1742 – GP272, F338V

4½ gemet: de Veenacker.

VENBOS – 1716 – RH277, 28

Eerste parceel van tVenbosch, een bunder, 120 roeden; tweede parceel van t Venbosch, 306 

roeden; derde parceel van t Venbosch, 118 roeden (leen).

VENNEN – 1541 – R709, 35

Anderhalff bunder weyden: de Vennen.

VENNEN – 1551 – R711, 109v

Anderhalf bunder weyden: de Vennen, omtrent Gageldonck.

VENNEN – 1553 – R711, 193v

Weyden in de Vennen.

VENNEN – 1560 – R713, 103V

Acht bunder soo weylant soo saeylant soo bosch: de Vennen.

VENNEN – 1563 – R713, 279v

Twee stucken weyde: de Vennen, 3½ bunder, tegens de stede over de strate. 

VENNEN – 1582 – R486, 12V

De Vennen.

VENNEN – 1617 – R720, 157V

Twee stucken weijden: de Vennen, 3½ bunder, tegens de stede over de strate.

VENNEN – 1620 – GP260, F120V

Weyen in de Vennen tegensover ’t huys van den emeren.

VENNEN – 1662 – R726, 186

Een perceel weijde: de Vennen, een bunder, 67 roeden.

VENNEN – 1703 – R734, F43V

Een perceel soo heij als weylants: de Vennen, half bunder, opden emere omtrent Gageldonck, 

byden Haesenbergh. 

VENNEN – 1708 – R735, F50V

Een perceel hoij ofte weijlants: de Vennen, opten Eemere, ontrent Gageldonck. 

VENNEN – 1708 – R735, F51

Een perceel hey of weylants: de Vennen, twee gemet, ontrent Gageldonck. 

VENNEN – 1714 – RH277, 8

Een halff gemet weyden: de Vennen.
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VENNEN – 1772 – RH109, 12

Een perceel weyland: de Venne, twee gemet.

VENNEN – 1784 – RH282, 109V

Acht gemet weyland in vier percelen: de Vennen.

VENNEN – 1785 – RH111, 199

Acht gemet weyland in vier parcelen: de Vennen.

VENNEN – 1790 – RH282, 210V

Een perceel weyland, twee gemet: de Venne.

Ven ‘waterplas in de heide’ ook wel ‘venige grond’. Ven wordt wel omschreven als ‘veenland, 

klein meer in bos of hei, waaruit men vroeger turf haalde’ of ‘natuurmeer, dan wel een uit  

geveende plas in heide of bos, vooral in Brabant’.137 Vennen kunnen ontstaan zijn in de in de  

laatste IJstijd gevormde depressies (uitwaaiingsvlakten of oude rivier/beekdalen). Ook kun

nen vennen gevormd zijn op plaatsen waar een ondoorlatende oer of leemlaag in de bo

dem aanwezig was. Tenslotte kunnen (ronde) vennen ook nog als restant van een pingoru

ine gevormd zijn. 

VENNENBOS – 1790 – RH282, 209V

Bosch opden Emmer, noord het Vennebosch.

VENWEIDE – 1633 – RH180-3

De Venweije, over de straete neffens dBosch, behorende bij Huis den Emer.

VENWEIDE – 1694 – R732, 41

Een weijde: de Vennenweyde, vier gemet, oostwaerts de Emersche straet.

VENWEIDE – 1716 – RH277, 28

Een bunder, 175 roeden weijde: de Venweyde, aende linckerhant van t Dreefken (leen). 

VENWEIDE, VOORSTE – 1668 – R727, 214V

Stuck weijden: de Voorste Venweijde, twee gemet.

VER AGNESENHOFSTAD – 1505 – AHB2, 2

Bert Willem Berts van Ver Angenesenhoofstadt, gelegen aen Zynskenshof.

Ver’vrouwe’. Dus een bezit van vrouwe Agnes. Hofstad ’plaats waar een hof, een boerderij, 

stond of staat’. 

VERBRANDE WEIDE – 1668 – GP263, 163

Verbrande Weijde.

VERBRANDE WEIDE – 1668 – GP263, 156

Verbrande Weijde, vier gemet.

VERBRANDE WEIDE – 1668 – GP263, 118

De verbrande Weijde.

VERBRANDE WEIDE – 1668 – GP263. 142

Verbrande Weijde.
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VERBRANDE WEIDE – 1739 – RH279, 47V

Een perceel hoy of weyland: de Verbrande Weyde, twee gemet.

VERBRANDE WEIDE – 1742 – GP272, 259

Een gemet: de Verbrande Weijde aan den Riedijck.

VERBRANDE WEIDE – 1742 – GP272, 137V

Verbrande Weijde.

VERBRANDE WEIDE – 1761 – RH107, 162

Een perceel weyde en bosch: de Verbrande weyde.

VERBRANDE WEIDE  – 1761 – RH281, 68

Een perceel weyde en bosch: de Verbrande Weyde, noort de watersloot, een bunder.

VERBRANDE WEIDE – 1792 – RH282, 238

Een perceel weyde en bosch: de Verbrande weyde, een bunder.

VERBRANDE WEIDE – 1794 – RH283, 57V

Een perceel weyde en bosch: de Verbrande Weyde, een bunder.

Weiland waaruit de moer verbrand is. 

VERLOREN KOST – 1428 – EC294

Ex quadam petia terre nuncupata Verloren Cost.

VERLOREN KOST – 1537 – R708, 4V

Jacop Anth. Corn. Claes onderpand: huysinge, kooye, hovinge en erffenisse mette toebe

hoorten ende erve onder lant en weyde, zes bunder, achter den Eemeren: Verloren Cost.

VERLOREN KOST – 1543 – R709, 140v

Stuck erffs onder landt en weyde: Verloren cost, zes bunder, met huys en toebehoorten, 

achter den Eemeren. 

VERLOREN KOST – 1547 – R710, F123

Jacop Anth. Corn. Claes verkoopt een erfpacht uit: stede, huysinge, schure, hovinge en erffe

nisse mette toebehoorten en erve daer aen liggende: den Verloren Cost, zes bunder onder 

lant en weyde. 

De oudste Verloren Kost van de Baronie komt voor op de Emer: 1428. Een perceel werd zo 

genoemd als de kosten van de aankoop hoger waren dan de opbrengsten, dus percelen 

waarop alle inspanningen vergeefs waren. Een ter plaatse gebouwde boerderij kreeg later 

ook de naam Verloren Kost. Later werd het geheel bekend onder de naam IJzeren Hek. Voor 

het huis staan nog enkele bijzondere fraaie oude lindenbomen. 

VIER GEMETEN – 1724 – RH98, 43

Een perceel zaaylant: de vier Gemeten, op den Emer.

VIER GEMETEN – 1733 – RH100, 182

Een perceel zaayland: de Vier Gemeten, een bunder, opden Emere agter de schure van de 

steede van Corn. J. Robs. 
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In 1733 is het precies een bunder, dat is gelijk aan drie gemet. Het betreffende perceel kan 

oorspronkelijk groter geweest zijn. 

VIERKANT MOER – 1638 – R723, F186

Een stuck erfs, onder lant en weijde, drie bunder: het Viercant Moer, achter den Eemeren, 

waerover die van Gageldonck hunne erfwech sullen hebben. 

VIERKANT MOER – 1646 – R724, 233

Stuck erven, drie bunder: ‘t Viercant Moer achter den Emeren.

De vorm vierkant was bepaald niet frequent. Daarom kon het aanleiding voor naamgeving 

zijn. 

VIERKANT STUK – 1738 – RH101, 175

Een gemet land by de Breevonder: het Vierkant Stuk. 

VIERKANT STUKSKE – 1612 – R719, 293V

Stuck lants: ‘t Viercandt Stucxken, een gemet, by den Breede Vonder.

VIERKANT STUKSKE – 1617 – R720, 148

Stuck lants: ‘t Viercant Stucxken, by de Breede Vonder.

Een gemet is 0,43 hectare. Als het perceel precies vierkant was zou het 65,6 meter lang en 

breed moeten zijn geweest. 

VIJFHUIZENSESTRAAT – 1573 – R715, F95

In daabroeck omtrent de leechstrate ofte Vyfhuysens strate. 

Straat naar het gehucht Vijfhuizen.

VONDER, BREDE – 1545 – RH120, 40

Aende Brede Vonder.

VONDER, BREDE – 1550 – R711, 6v

Lants inde Huyfacker aende Breeden Vonder.

VONDER, BREDE – 1553 – R711, 193v

Aenden Breeden Vonder.

VONDER, BREDE – 1565 – R714, F43

Lants aenden breeden Vonder. 

VONDER, BREDE – 1570 – R714, F34V

Lants aenden Breeden Vonder. 

VONDER, BREDE – 1605 – R718, F294

Stede (...), acht bunder, voor opten eemeren, byde Breede Vonder.

VONDER, BREDE – 1635 – R723, 155V

Aenden Breeden Vonder.
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VONDER, BREDE – 1647 – RH274, 9V

De Stuijft aende Breevonder.

VONDER, BREDE – 1667 – R727, F94V

Aenden Breenvonder op d’Eemersche Ackers.

VONDER, BREDE – 1671 – R728, 5V

Aenden Breevonder.

VONDER, BREDE – 1738 – RH101, 174V

Land by de Breevonder: het Vierkant Stuk. 

VONDER, BREDE – 1742 – GP272, 145, 392

aan den Breeden Vonder; by den Breen Vonder.

VONDER, BREDE – 1754 – RH106, F145

Een perceel saeylant, noort den Loop of Breeden Vonder.

Een vonder bestond gewoonlijk maar uit een plank; hier dus een wat breder exemplaar. 

VONDERBEEMD – 1606 – R719, 22V

Stuck weijden: den Vonderbeemt.

Weiland gelegen bij een vonder. 

VOORDAKKER – 1430 – AHB1, L11a

Twee lopensaet lants bi den Gheer van Braecbroec: Voertacker.

VOORDAKKER – 1472 – CB1, F5V

Twee lopensaet lande bi den Gheer van Braecbroec heyt die Voertacker. 

VOORDAKKER – 1529 – R706, F35V

Stuck lants inde Voiracker by de Huijfacker. 

VOORDAKKER – 1554 – R712, 53

Den Scherpacker in Voiracker omtrent de Huyfacker.

 Akker gelegen bij een voorde door de Weteringloop?

VOORDBOLK – 1509 – R418, F84V

Stuck erfs: den Voortbolc, een lopensaet.

Een bolk is een omsloten perceel, meestal van slechte kwaliteit en behorend bij een beter 

stuk grond. Hier gelegen bij een voorde: de Voorde van Emelenberg? Dat was bijna de meest 

noordelijke voorde in de Mark. Maar die voorde wordt alleen onder Teteringen (aan de oos

toever van de Mark) vermeld.138

VOORSTE AKKER – 1742 – GP272, 9V

Drie gemet land: den Voorensten Acker.



Vooraan gelegen perceel. 

VOORSTE STRAAT – 1744 – RH279, 182V

Een perceel weyde: de Voorste Straat, tweehonderd roeden, oost de straat. 

Blijkbaar een perceel waar over gereden werd naar andere stukken grond toe. 

VORSTERSWEIDE – 1569 – R714, F240

Stuck lants of weyden: sVorsters weyde, half bunder, inde Huyfacker, afkomstig van Pr. Mat hys 

van Grazen. 

Weiland van de vorster, de veldwachter. De vorster was belast met toezicht op de akkers (bij

voorbeeld om te voorkomen dat er graan gestolen werd), hij moest de rust zien te bewaren,  

loslopend vee opsluiten in de bocht, etcetera. In 1641 was bijvoorbeeld vorster Adriaen 

Marijnus Dyrven: hij bouwde een bocht op de plaetse van het dorp om het vee te kunnen 

schutten ’alle beestenen, peerden, onbehoorlyck achter de velden loopende’, GP2, fol. 90.

In 1685 werd de overleden vorster Jacob Michiel Jordaens opgevolgd door zijn zoon Cor  

nelis. De taken van de vorster bestonden uit: alle exploiten van justitie, dagementen, publi

catien en regtelyke weten te doen. De keuren, breuken, forfaiten t’synder kennisse komende 

deugdelyk onsen schouteth aldaer te denuntieren ende verkondigen en de wilde beeste gade 

te slaen, dat die niet geschoten nogh enige wegen daertoe geleght en werden. En gene  

ralyck ende specialyck alles te doen tgene een goet vorster en sergeant schuldich is te doen. 

P400, 4, fol. 81.

VOSSENBEEMD – 1430 – AHB1, L12f

Een halff bunder beemden: den Vossenbeemt.

VOSSENBEEMD – 1472 – CB1, F6

half bunder beemde: den Vossenbeemt. 

Beemd ’hooiland’ van de familie Vos. Vergelijk Adriaen Willem Vos, 1448, R710, fol. 52v; 

Mr. Willem de Vos, 1575, R715, fol. 172v. 

VROUWKENSAKKER – 1537 – R708, 43V

Een halff bunder lants en weyde in de Huyfacker: Vrouwkens acker.

Bezit van een Onze Lieve Vrouwen altaar? Of van een rijke vrouwe?

WATERSLOOT – 1608 – R719, F64

In d’Abroeck, inde Leegstraet, oostwaerts aenden Watersloot aldaer.

WEIDE, ACHTERSTE – 1606 – R719, 22V

stuck weijden: d’ Achterste Weijde.
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WEIDE, ACHTERSTE – 1669 – R727, 247V

Stuck weyden: d’Achterste Weyde, opten Eemeren.

WEIDE, ACHTERSTE – 1744 – RH279, 182V

Een perceel weyde: de Agterste Weijde, tien gemet.

WEIDE, HOGE – 1613 – ND8974, F116

Vier bunder weyden beneden den Eemeren: de Hoochweijde.

WEIDE, HOGE – 1716 – RH277, 28

Een bunder, 196 roeden weyde: de Hooge Weyde, voor desen: den Nieuwen Acker.

WEIDE, HOGE – 1856

Weiland behorend bij kasteel de Emer, sektie G 349.139

WEIDE, HOGE – 1855 – N 13, 313

Bouwland: de Hooge Weide, een bunder, 45 roeden (G 115).

WEIDE, LAGE – 1533 – R707, F32

Stuck weyden: de Leechweyde, inde Huyfacker, aende Leemputten. 

WEIDE, LAGE – 1856

De Lage Weide behorend bij kasteel de Emer, sektie G 375.140

WEIDE, LAGE – 1934 – DE BOER 31, NR. 4

Een perceel weiland op den Emer: de Lage Weide, 1,53 hectare, Kad. nr. G 375.

WEIDE, LANGE – 1530 – R706, F65

Item noch de Cromweyde, de Heyninghe opte Langweyde mette moeren. 

WEIDE, LANGE – 1646 – R710, F41V

Opte Lange Weyde.

WEIDE, LANGE – 1647 – RH274, 9V

Twee perceel weijde: de Stuijft en de Lange Weijde, twee bunder, aende Breevonder.

WEIDE, NIEUWE – 1574 – R715, F117V

Stuck lants: de Nyeuwe Weyde, een veertelsaet inde Huyfacker. 

WEIDE, NIEUWE – 1578 – R716, 12

Stuck lants: dNyeuweyde, een veertelsaet, in de Huyfacker.

WEIDE, NIEUWE – 1643 – R724, 185

Stuck saeylants: de Nieuwe Weyde, een veertelsaet, in de Huyfacker.

WEIDE, NIEUWE – 1919 – BREDANAAR38, 113

Een perceel hooiland: de Nieuwe Weide, G 85, groot 1,02 hectare.

WEIDEN, NIEUWE – 1637 – R723, 158

Stuck saeylants: de Nieuwe weyden, een veertelsaet, inden Huyfacker.

WEIKE, KLEIN – 1580 – R716, 62

Het Cleyn Weyken, gelegen tusschen Graeumans weyde en het Leechveldeken.

WEIKE, KLEIN – 1919 – BREDANAAR38, 113

Een perceel weiland: het Klein Weike, G 89, groot 37 are.

Weiland komt in de Baronie veel meer voor dan in bijvoorbeeld Kempenland. In heidestre

ken gebruikte men vooral driessen als weide. Maar in het noorden en westen van de Baronie 

lagen weer veel meer weiden dan in de zanddorpen (Alphen, Baarle, Gilze, Rijsbergen, Zundert). 



2256

Weilanden lagen ten dele in de dorpsakker, op percelen die tijdelijk in de groene braak lagen 

(deze heetten meestal dries). Andere, de blijvende weiden, lagen in het Lage en langs de 

beekjes. 

Rond 1800 werd het melkvee tweemaal daags ongeveer drie uur door een koeherd, 

koewachter naar buiten gebracht om op spurrie, klaver of gras te weiden: ’s morgens vroeg 

en in de namiddag. Na de invoering van het prikkeldraad en de kunstmest bleven de koeien 

grotendeels de hele zomer in de weide: de mest hoefde niet meer zo nodig verzameld te 

worden en ze konden niet uit de weiden breken om schade te doen in de akkers of op an

dersmans weiden. 

De Nieuwe Weide in Huifakker was mogelijk een dries, want in de vermeldingen wordt 

dit perceel steeds zaailand genoemd. Blijvend weiland lag in de beekdalen, maar niet op al 

te venige of moerassige (zachte) grond, daar anders het vee er in weg zakte. 

WELEN – 1606 – R719, 34V

Stuck weijden: de Weelen, 5/4 bunder in Hintelaecken, oostwaerts Eldenerse Hil.

WELEN – 1609 – R719, F142

Stuck erffs onder lant en weijde, vier gemet: de Weelen, in Hintelaken, noortwaerts aen 

Joncker Robbrechts de Bevere erfgenamen Erve.

WELEN – 1616 – R515, 122

Stuck weyden oft beemden: de Weelen, twee bunder.

WELEN – 1662 – R726, 190

Een perceel erven: de Weelen, onder landt en weyde, vier gemet.

WELEN – 1667 – GP280. 57

Wouter Lanceloot Aertssen: de Weelen, vier gemet.

WELEN – 1668 – R538, 17V

De Weelen.

WELEN – 1669 – R727, 241

Erve: de Weelen, westwaerts d’ Eemersche strate.

]WELEN – 1669 – R539, F17

Rente aan de kerck van Merckendael uit twee bunder beemden: de Weelen opten Emere. 

WELEN – 1699 – R733, F67

Een perceel saeylant: de Weelen, vier gemet in Hintelaecken, westwaerts sheeren ofte 

d’Emer sche straete. 

WELEN – 1719 – RH96, 72

Een perceel zaaylant: de Welen, vier gemet, in Hintelaken, westwaerts de Emerze staate.

WELEN – 1724 – RH98, 58

Een perceel zaayland: de Weelen, half bunder.

WELEN – 1749 – RH104, 177V

Een perceel saeyland: de Weelen, een bunder, opden Emere. 

WELEN – 1760 – RH281, 23V

Een half bunder bos: de Weelen.
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WELEN, VOORSTE – 1662 – RH274, 39

Stuck zaeylandt: de Voorste Weelen, 2½ gemet.

Weel, wiel, ’kolk ontstaan door dijkdoorbraak’, ook ‘diepte in een bocht van een beek’. Hier 

zaailand gelegen bij een dergelijk weel. In Princenhage overheerst de vorm weel. 

WERFT – 1558 – RH121, F59V

Weyde aende Mestblock voor aenden werft.

WERFT – 1569 – R474, F116

Een hilleken in de Werft. 

Werf, ’waterwilg’, een vrij kleine wilgensoort, Salix caprea, die veel langs waterkanten en op 

moerassige plaatsen voorkomt. Werft, collectief bij werf, dus een verzameling wilgen. Aan 

werft in de zin van erf bij een boerderij valt hier niet te denken.

WERFVELD – 1295 – CART. ST. BERNARD, B11

Erf vulgariter dicendo Werfelt.

WERFVELD – 1634 – P124, F86

Joncker Engelbrecht Vereycken, rekenmeester tot Roermond (...) d’Werffvelt. 

WERFVELD – 1669 – RH275, 6V

Stuck hoylants: het Werffvelt, vier gemet.

Veld met waterwilg in de heg eromheen. Een, dankzij het goedbewaarde archief van de abdij 

van St. BernaardopdeSchelde zeer vroeg vermeld perceel: 1295!

WERKEN – 1541 – R709, 35

Beemd en weyde aende Wercken.

Corrupt voor…?

WETERINGLOOP

Waterloop die in een dal tussen Huifakker en Emerakker 

loopt. 

WIELEN – 1533 – R707, F3

Beemden inde Croighden aende Weelen. 

WIELEN – 1616 – R515, F122

Stuck weyden off beemden: de Weelen, twee bunder 

opten Eemeren. 

Zie Welen. 

Werft, wurft, Water-
wilg of Boswilg. 
G. Hempel und K. 
Wilhelm: Bäume und 
Sträucher des Waldes, 
Wenen (1898/9) 
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WIELWEIDE – 1645 – RH128, F35

Stuck weyde, een bunder, opten Eemeren: de Weelweyde, 

west de Emersche strate. 

Weiland bij een wiel. 

WIJGAARTSWEIDE, JAN – 1919 – BREDANAAR38, 113

Een perceel weiland: Jan Weijgersweide G 794, ten zuiden van de Nieuwe weide, groot 79 are.

WILDLAND – 1514 – R422

Lant gelegen aen d’Willlant, ontrent der Eemeren.

WILD LAND – 1541 – R709, 35

Een half bunder lants: de Willant, oostwaerts aen sheeren strate.

WILD LAND – 1551 – R711, 109v

Een half bunder lants: d Willandt.

Wild ‘onontgonnen, ruig begroeid’. Wildland > Willand door wegvalleen van de –d. 

WILDERT – 1537 – R708, 7

Twee stucken weyden, deen: den Wildert, dander: den Verloren Cost.

WILDERT – 1638 – R723, F186V

Aenden Brandt ende den Wildert.

WILDERT – 1667 – R727, 118

Aenden Brant en den Wildert, achter den Eemer.

Wildert ’wildernis, woestenij’, ruig begroeid gebied, moeras.

WILG – 1554 – RH121, F40V

De weyde: de Willegh. 

WILG – 1668 – GP263, 93

Opde Huijffacker aende Willich.

WILG – 1668 – GP263, 166

Willich.

WILG – 1742 – GP272, 81

opten Huijffacker aenden Willich.

Wilg komt als toponiem weinig voor in Baronie, veel minder dan werf, kaar en wide. Waar

schijnlijk werd met wilg de schietwilg, Salix alba, bedoeld, een soort die tot 21 meter hoog 

kan worden, maar meestal geknot werd. Dit is de enige soort die in (oost) Brabant met Wilge  

boom werd aangeduid. Alle andere soorten uit het geslacht Salix dragen andere streek

namen.141
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WIRKENBLOK – 1694 – RH196, 25v

Zeven gemet beemden: Wirckenblock

Wirken, Wiericx: familienaam. Vergelijk Jan Pauwels Wiericx, Joos Wiericx, Maes Pauwel 

Wiericx en Wierick Pauwel Wiericx, 1456 te Gilze.142 

WIT HEK – 1906  – BREDANAAR25, 283

Van Peerenakker tot het Wit Hek.

Vergelijkhet Zwart Hek onder Burgst.

WITTENHEINING, AART – 1430 – AHB1, L 8B

After den Amere een heyninghe heyt Art Witten Heyninghe; Aert Witten Heyninghe (AHB, 

L25C).

WITTENHEINING, AART – 1472 – CB1, F5V

Een heyninghe after den Ameren heyt Aert Witte Heyninghe. 

WITTENHEINING, AART – 1505 – R535, 335

Aert Wittenheyninge, 18 lopensaet.

WITTENHEINING, AART – 1656 – R536, F14, 15

17 Jan. 1557 heeft Corn. Gort Michiel Robs in leen ontvangen Aert Witten Heyninge, opten 

Emeren; 19 mrt. 1632 heeft Corn. Godert Corn. Robs te leen ontvangen na dode Corn. Godert 

Robs, sijn grootvader was, 18 lop. lants: Aert Wittenheyninge, in 2 parcelen opten Emeren.

Heining van Aart Witten. 

In 1657 verklaren Adriaen Claes Peeberchs, 46 jaar en Wouter Lanceloot Aertssen, 34 jaar,  

dat drie parcheeltkens land, een akker en een weide die voor desen tesamen Aert Witten 

Heyningen genaamd waren nu de Vennekens heten, groot 18 lopensaet. Veel percelen heten 

volgens hen tegenwoordig anders door’lanckheyt van tydt off verhueringe’ R827, fol. 86v. 

WITTENLAAR, HAN – 1474 – D, F22

Drie bunder beemde geheiten: Han Witten Laer. 

WITTENLAAR, HAN – 1659 – RH274, 28

Vrouwe de Rommecourt laat na eenen bempt: Han Wittelaer, 3¼ bunder in drye parchelen, 

metten Riethille (leen).

Laar, ’open plek in een bos, voorzien van waterplassen’,143 ook wel’onbebouwde (gemeen

schaps) grond met heide of minderwaardige grassoorten begroeid’.144 Hier van Han Witten. 

Het laar was in elk geval laaggelegen want het bestond uit beemden. Mogelijk was het eerst 

een open plek in een bos. 
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WOESTBEEMD – 1474 – D, F24V

Twee bunder beemde metten riethille: den Wuestbeemdt. 

Woest ’1. woest, onherbergzaam, onontgonnen, 2. verwoest, geplunderd, 3. verlaten, in ver  

vallen toestand, 4. eenzaam, afgelegen, 5. leeg, onbewoond’.145 Welke van de genoemde 

betekenissen precies bij deze beemd passen is moeilijk te zeggen: mogelijk onontgonnen 

of afgelegen. 

WOLFSAKKER – 1662 – RH274, 47V

Stuck zaeylandts: de Wolffsacker, aende Breevonder, half gemet.

WOLFSAKKERKE – 1612 – R719, 294V

Stuck lants: het Wolffsackerken, vijftig roeden, oostwaerts aende straete aldaer.

WOLFSAKKERKE – 1899 – BREDANAAR18, 132

Een perceel bouwland op den Voorsten Emmer tegenover het Ooievaarsnest: het Wolven

akkertje, H 713.

De gelijkstelling half gemet = een lopenzaad uit de vermeldingen van 1612 en 1662 klopt 

alleen bij de grote lopenzaad van 66 roeden. 

 Wolf kan staan voor het dier, maar ook voor de waterwilg (wulf, wurf, wolf, worf). 

Verder is er nog de familienaam Wolfs: Hendrick Peter Wolfs, 1622, P68, fol. 28; Margriete 

Gheerits Wolfs, 1474, D, fol. 23v; Gheen die Wolf, Godevaert die Wolf, 1427.146

De jacht op wolven is in de Baronie eeuwenlang fanatiek beoefend. In sommige tijden, 

vooral na strenge winters en ook in oorlogstijd nam hun aantal sterk toe. Zo bijvoorbeeld in 

1587, toen veel dorpen in de Baronie vrijwel ontvolkt waren, na een decennium van strijd 

en plundering. Emanuel van Meeteren schrijft over de rampzalige situatie het volgende: ’soo 

dat veel schoone groote Dorpen, daer een, twee oft drieduyzent Huysen in stonden, wel be

woont, nu gheheel verlaten ende verwoest geworden zijn, ende de beste Huysen van dien, 

zijn Cuijlen van wilde Beesten ende Wolven geworden, jae men heeft aldaer bevonden, de 

Bedsteden met jonghe wolven beleghen, die in Brabant en Vlaenderen soo vermenichvul

dight zijn, dat sy niet alleen ’t Vee ende Beesten, ende by ghebreke van Beesten kinderen, 

maer oock Vrouwen ende Mans besprongen, ende uyt Honger vernielden, nemende de kin

deren uyter Wieghe, uyt Moeders, jae uyt Vaders armen: soo datmen ontrent Ghendt, twee 

mijlen in ’t ronde, berekende wel hondert Menschen in een Jaer van de Wolven ghegheten 

te zijn’.147 Dit verhaal zal wel wat overdreven zijn, maar het aantal wolven zal ongetwijfeld 

sterk gestegen zijn. Een dorp waar een paar duizend huizen ins taan zou bij ons al een flinke 

stad genoemd worden. 

 De schutter/vanger van een wolf kreeg een premie van het gemeentebestuur en mocht 

met de wolf, of met kop, staart en poten naar naburige dorpen om daar eveneens een 

premie op te strijken ’dewijl tot uytroeying van dusdanige verslindende dieren tot aanmoe

diging van de liefhebbers altoos heeft gestaen een premie’. Die premies waren behoorlijk: 

25 gulden. Omliggende dorpen betaalden ook graag omdat wolven nu eenmaal een zeer 
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groot territorium bezitten. Wolven geschoten in 1731 en 1733 te Gilze werden verschalkt 

met behulp van aas. In 1733 had een wolf daar een aantal schapen doodgebeten in een 

schaapskooi te Nerhoven en de nacht daarop werd de wacht gehouden bij een hoop inge

wanden van de schapen (de acht dode dieren waren geslacht en de gewonde verzorgd). 

Het vangen van wolven gebeurde ook wel met netten: er werden netten opgesteld bij

voorbeeld aan de rand van een bos en een groep drijvers trachtte de wolven in de richting 

van het net te jagen. In Princenhage werd in 1636 een resolutie aangenomen ter zake van 

het jagen met netten op de wolven, met allerlei aanwijzingen hoe de jagers en drijvers zich 

moesten gedragen (Gemeentearchief Princenhage1643, fol. 64, 65). 

Op 2 januari 1695 werden in het Liesbos twee vrouwtjeswolven (foyen ofte teven) ge

schoten door Johan van Poppel en Berent Cornelis Alaerts (RH 135, fol. 136). 19 Mei 1695 

werden er twee exemplaren gedood, waarvan één door Leendert van Poppel. De wolven 

lagen op Overveld omtrent de Doornebossen aenden Beemdenkant, RH135, fol. 141v, 142. 

Op 9 februari 1697 schoot Anthony Elsacker in de buurt van het Liesbos een wolf. Hij kreeg 

de daartoe staande premie uitbetaald, RH135, fol. 167. Ook in de achttiende eeuw werden 

nog jarenlang wolven gevangen of geschoten, vooral in de Dwarskoten, op Overveld en bij 

het Liesbos. Vooral de winter van 1709, die extreem koud was, verdreef veel wolven uit het 

oosten naar ons land. De wolven waren in dat jaar en nog enkele jaren later talrijk in onze 

gewesten.

WOLFSBERG – 1742 – GP272, F107V

Twaalf gemet: den Wolfsberg.

Een groot stuk grond van maar liefst vier bunder; de ligging is echter onbekend. 

WOLFSWEIKE – 1668 – GP263, 83V

t’Wolffsweijcken, half gemet.

WOLFSWEIKE – 1742 – GP272, F392

half gemet van ’t Wolfsweyken.

Weiland van de familie Wolfs?

IJZEREN HEK

Opvolger van de Verloren Kost. In 1699 luidt de omschrijving: Mr. Jan Montens van de hoeve, 

huysinge, schuere, koye, hovingen ende erffenisse.148

Stond er een ijzeren hek aan het begin van de oprijlaan?

Akkers ten zuiden van het IJzeren Hek, 1969. Foto: K. Leenders.

IJZERHEKSEDREEF – 1939 – DE BOER 36, NR. 52

Schaarhout aan de IJzerheksche dreef.
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ZAADWEIDE – 1668 – GP263, 27V

Landt oft weijde: de Saetweij, drie gemet.

ZAADWEIDE – 1720 – RH277, 63

Een perceel lant off wyde: de Saatwijde.

ZAADWEIDE – 1729 – RH100, F20

Een perceel zoo saey als weylant: de Saatweijde, agter de stede van Juffrouw van Pietersom. 

ZAADWEIDE – 1737 – RH279, 14V

Een perceel soo zaey als weyland: de Saatweyde agter de stede van Juffr. van Pietersom, 

twee gemet.

ZAADWEIDE – 1742 – GP272, 431

Twee gemet: de Saatweijde.

ZAADWEIDE – 1770 – RH108, 192

Een perceel zaay en weyland: de Zaadweyde, agter de stede van Corn. Oomen.

ZAADWEIDE – 1781 – RH282, 55V

Een perceel zaay en weyland: de Zaadweijde.

Het perceel was zowel bouwland als weiland. Heeft zaad betrekking op koolzaad of raapzaad 

dat hier geteeld werd? Weiland valt moeilijk te combineren met zaad. Of zou men moeten 

denken aan hooigras, waarvan het zaad, hooizaad, werd verzameld?

ZANDWEIKE – 1668 – R727, 214V

Een weyde achter de Voorste Venweijde: t Santweijke, anderhalve gemet.

Weiland met zandige bodem.

ZIJDE, HOGE EN LAGE – 1906 – BREDANAAR25, 283

De Hooge en Laage Zijde.

Hebben we te maken met een gebiedsnaam of met aanduidingen binnen één perceel?

Vergelijk de Hooge en Lage Zyde van Peerenakker, 1900, Bredanaar 19, 279.

ZIJNSKENSHOF – 1505 – AHB2, 2

Ver Angenesen hoofstadt aen Zynskenshof.

Hof, ’met heggen omsloten perceel, dicht bij de boerderij’, hier van de familie Zynskens. 

Verkleinvorm van de nog bestaande familienaam Zijnen?

ZUIPERSWEIDE, ACHTERSTE – VM

Kadastraal perceel G 75.

ZUIPERSWEIDE, VOORSTE – VM

Kadastraal perceel G 74, 73.
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Genoemd naar een persoon met de bijnaam Zuiper?

ZWALUWWEIDE – 1537 – R708, 28V

Erve: de Swaluweweyde int Leech goet.

Genoemd naar de vogel of naar een familie? Misschien ook een vormaanduiding voor een 

perceel lijkend op een zwaluwstaart, met twee lange punten. 
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