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(Voor de ‘Aesculus’ bewerkte versie van presentatie na Arboretum-jaarvergadering van 24 juni 2009)

Een historisch-geografische verkenning van
West-Brabant aan de hand van toponiemen
Toponiemen, plaatsnamen, veldnamen of
streeknamen

Geologische geschiedenis van
westelijk Noord-Brabant

Een toponiem, veldnaam of streeknaam is de eigennaam van een
geografisch verschijnsel. Het woord toponiem komt van het Griekse
topos (plaats en onoma (naam) en is het synoniem van plaats-, veldof streeknaam. Bij toponiemen of veldnamen kunnen verschillende
groepen worden onderscheiden:

In het westelijk deel van Noord-Brabant is
een opmerkelijke landschappelijke tegenstelling waar te nemen. Het vlakke polderlandschap zien we in het westen en noorden met
klei- en veenafzettingen. In het zuiden en het
meer oostelijk gelegen deel bevinden zich de
zandgronden met akkers en weilanden, afgewisseld met bos en hier en daar soms zelfs
nog een stukje heide.
De grens tussen beide landschappen wordt
gevormd door een opvallende steilrand die
ten zuiden van Bergen op Zoom zelfs een
hoogte van 40 m bereikt en die naar het
noordoosten toe verdwijnt.
In deze landschappen liggen verspreid
dorpen en steden met namen die ons terugvoeren naar de (ontstaans-)geschiedenis van
deze boeiende en prachtige landschappen.
Het zijn diezelfde plaatsnamen die ons een
verrassende kijk geven op het verleden en
wier herkomst soms aanleiding was en is voor
onzinnige mythes en legendes.

-

Geografisch/geologische toponiemen zoals hydroniemen:
namen die betrekking hebben op water en waterlopen, odonie
men: namen die betrekking hebben op verkeerswegen en oronie
men: namen die verwijzen naar verschillen in hoogte en reliëf.
Een aardig voorbeeld van de laatste is de naam van onze eigen
gemeente Halderberge. Niet één maar twee lezingen zouden de
naam verklaren.
De eerste versie ziet de naam afgeleid van harle en berg. Harle
opgebouwd uit har = haar = heuvelrug en le = lo = bos. Het 2e
deel van naam berge = berg.
De tweede versie spreekt van halan berga naar het Germaanse
harlan = halu = langzaam aflopende helling en berga = berg.

- Andere groepen van toponiemen hebben betrekking op:
historie: zoals persoons- of naamsverwijzing, oude oppervlak
tematen, grenzen, kerkelijke bezittingen, voorwerpverwijzing en
vegetatie.
Als we kijken naar de plaatsnamen in West-Brabant leren we dat de
meeste namen terug te voeren zijn op de geologische geschiedenis, waaronder de morfologie (de oppervlaktevormen of reliëf), de bewoningsgeschiedenis en de vegetatie.
Met behulp van bewezen onderzoeken zullen we de plaatsnamen
van West-Brabant laten passeren met daarin een prominente plaats
voor Oudenbosch.
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In het begin van het Pleistoceen, een geologisch tijdvak ouder dan 10.000 jaar tot
ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden, lag WestBrabant op de grens van land en zee. Het
was een getijdengebied waarin klei en zand
werden afgezet. In het vroege Pleistoceen
werden de afzettingen nog versterkt door het
Rijnsysteem - de Maas vloeide in die tijd ter

Fragment van de geologische kaart van Nederland

hoogte van Keulen samen met de Rijn - dat enorme hoeveelheden zand en grind in de vorm van een puinwaaier in
Noordwest-Europa deponeerde.
West-Brabant kreeg vooral vorm tijdens de laatste ijstijd
die het Weichselien wordt genoemd. In deze periode, tussen 11.000 en 116.000 jaar geleden, werd de basis gelegd
voor de huidige landschappelijke kenmerken. Tijdens deze
laatste glaciale periode lag de Noordzee zo goed als droog
waardoor de zeer hard waaiende wind vrij spel had op de
bodem van de zee. De windwerking zorgde voor sterke
verwaaiing ook al omdat er door de koude weinig vegetatie
was. Vooral tegen het einde van de ijstijd was het zeer koud
en droog en vonden er windafzettingen plaats van oud dekzand met daarin lemige laagjes.

door heeft er zich een sterk ontwikkeld loofbos kunnen
vormen met veel beuken en eiken.
In de laatste periode van het Weichselien, ook wel het LaatGlaciaal genoemd, wisselden koude en warmere perioden
zich af. In de warmere periode viel er veel neerslag, die in
het landschap rivierdalen deden ontstaan. In de koudere
perioden waaide het zand vanuit de rivierdalen op die
elders weer neerdaalden. Zo ontstond er een aantal ruggen
van jong dekzand die het aanzien van West-Brabant gingen
bepalen. De meest oostelijke stuifzandrug ligt ten oosten
van het riviertje de Aa. En omdat het hier om een schrale
zandgrond gaat, zien we dat het Mastbos, dat op deze rug
is gelegen, een bos is dat vooral uit coniferen bestaat.
De rivierdalletjes liepen parallel aan de ruggen en daar waar
het water geen uitweg vond, ontstonden meertjes.

In het Laat-Pleniglaciaal - ongeveer 30.000 jaar geleden werd het klimaat milder.Toen kwam de vegetatie terug en
zwakte de sterke wind af. Toch vonden er zo nu en dan nog
windafzettingen plaats die zich kenmerkten door het feit
dat ze wat slibrijker waren. In deze periode werden bijvoorbeeld de zgn. Wouwse gronden neergelegd die vandaag de
dag nog steeds bekend staan als de beste zandgronden van
West-Brabant.
In het oostelijk deel van West-Brabant werd vooral sterk
lemig zand neergelegd. In het Liesbosch ligt deze laag
nog plaatselijk aan de oppervlakte. Vanwege de specifieke
samenstelling van de bodem is hij voldoende vochtig. Daar-

In het Holoceen, een warme interglaciale periode die ongeveer 12.000 jaar geleden begon, brak een nieuwe fase aan in
de landschapsvoming. Het klimaat werd warm en vochtig en er ontstond een geheel gesloten vegetatiedek. De
veelvuldige neerslag zorgde voor veel overtollig water dat
moeilijk of niet kon worden afgevoerd. Daardoor kon zich
op grote schaal veen ontwikkelen. Ook in het lager gelegen
noordwestelijke deel van West-Brabant vond veenvorming
plaats. Dit veengebied sloot aan bij het grote veengebied
van Holland: het zgn. Hollandveen. In de estuaria, de getijdenbekkens, van de riviertjes de Barlake, de Mark en Vliet
werd zand en klei afgezet.
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In de Middeleeuwen steeg de zeespiegel waardoor het gebied werd geteisterd
door tal van overstromingen. Tijdens
deze overstromingen werd in het noordwestelijke deel jonge zeeklei afgezet. Het
grensgebied tussen het hogere en lagere
deel van West-Brabant was een gebied dat
zich kenmerkte door het ontstaan van open aanwassen die vervolgens weer werden
afgebroken. Veenvorming en het ontstaan
van geulen en zandkoppen waren het
gevolg. Omdat het veen langs de kustlijn

Selnering of darinck delven, schilderij uit ~1540 waarin de verschillende
stadia van de selnering te zien zijn

Dekzandruggen en veenafzettingen in West Brabant omstreeks het jaar 1000.

die naar het noord-oosten overgaat in lokale ruggen en
zandkoppen (“bergen”). Het is opmerkelijk hoeveel namen
verwijzen naar hoogteverschillen in het landschap. Vooral
het fenomeen “berg” komt opmerkelijk veel voor in de
plaatsnamen.
Als we vanuit het zuidwesten de steilrand volgen komen we
achtereenvolgens de volgende plaatsnamen tegen: Hildernisse, Hoogerheide, Huijbergen, Bergen op Zoom, Halsteren
(halru = aflopende helling), Welberg, Steenbergen, Ruygenhil (het latere Willemstad), de plaatsen die nu samen Halderberge vormen, Zevenbergen, Wagenberg, Hooge Zwaluwe,
Geertruidenberg en Raamsdonk (donk = zandheuvel in laag
gelegen gebied).

veelvuldig werd overstroomd met zee water vond hier
zoutafzetting plaats. Dat zout (sel) gingen de mensen later
winnen. Tussen 1300 en 1500 was de selnering – het verkrijgen van zout uit veen - voor Oudenbosch, Steenbergen
en Zevenbergen van grote economische betekenis.
De geologische geschiedenis van het gebied vinden we
terug in veel veldnamen in West-Brabant. Hoog, laag, berg,
donk, heuvel, hil, dries, dal, broek, veen, moer, klei, zand,
leem, wiel of weel, laak, ven en goor vinden we veelvuldig
terug in plaats-, veld-, streek- en straatnamen.
Een significant voorbeeld toont ons een fragment van de
kaart van Zeeland uit 1570 (kaartbeeld 1545). Centraal
op het kaartfragment ligt de al eerdergenoemde steilrand
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welvaart in Steenbergen, Oudenbosch en Zevenbergen. In
Oudenbosch doet het toponiem De Zellebergen en enkele
straatnamen ons nog herinneren aan de zoutwinning.

De bewoningsgeschiedenis

Het huidige zeekleigebied van West-Brabant was tot het
jaar 1000 nog een aaneengesloten veengebied, hier en daar
soms onderbroken door waterlopen, meren en zandopduikingen. Het gebied was niet of nauwelijks bewoond. De
menselijke activiteiten die er waren, bestonden uit landbouw in kleine lokale veenpolders en plaatselijke turfwinning.

Het hoger gelegen zandgebied was tot het jaar 1000 zeer
ontoegankelijk en daarom schaars bewoond. Het bestond
voornamelijk uit woeste grond, meertjes en moerassen
waarin op vele plaatsen veenvorming optrad.
In de nederzettingsgeografie geldt het adagium “De mens
wil wel drinken maar niet verdrinken”. De oudste agrarische nederzettingen stonden dan ook op de drogere plekken. Wel
altijd in de buurt van water: een levensvoorwaarde. Deze
geïsoleerd liggende droge en hoger gelegen plaatsen komen
veelvuldig voor en kennen wij onder de naam “donken”.
Het kaartje hieronder brengt het voorkomen van donken
treffend in beeld.

Tussen 1000 en 1600 werd het grootste deel bedijkt, uitgeveend en (opnieuw) ingepolderd. In de periode van 1200
tot 1600 werd het gebied geteisterd door talrijke overstromingen waardoor grote delen van het land werden weggeslagen en jonge zeeklei werd neergelegd. Ook vele van de
bedijkingen en polders werden vernield door de vloedstromen en weer opnieuw aangelegd. Het was een gebied van
opbouw, afbraak en wederopbouw.
De bewoners leefden van de landbouw, turfwinning en
zoutwinning. Vooral de zoutwinning bracht tijdelijk veel

Na 1200 nam de bevolking in West-Brabant snel toe. Een
grote vraag naar turf in de Vlaamse en Hollandse steden
diende zich aan. Men besefte dat er door het gebruik van
hout als brandstof snel een totale teloorgang van de bossen
dreigde. Daaruit vloeide een levendige veenafgraving voort.
Vaarten voor de afvoer van turf werden gegraven waaraan
zich mensen vestigden in nederzettingen. Ook op plaatsen
waar de turf moest worden overgeladen op schepen voor
dieper water ontstonden nederzettingen zoals Steenbergen,
het oude Bosschenhoofd, Oudenbosch, Zevenbergen en

Dat veel plaatsnamen hun oorsprong vinden in de bewoningsgeschiedenis is duidelijk. Ze vormen een spiegel van
de menselijke activiteiten op zowel het hoge als het lage
deel van westelijk Noord-Brabant.

Fragment van de kaart van Zeeland van Jacob van Deventer 1570
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Plaats- en veldnamen op basis van nietgeografische kenmerken zoals: persoonsverwijzing, voorwerpverwijzing, kerkelijke
bezittingen, oppervlaktematen, etc.

Leur. Veel toponiemen verwijzen direct naar de turfwinning: Moerstraten, Leur, Bosschenhoofd, Rucphen, Schijf
en Zegge. Ook vele regionale veldnamen vinden hier hun
ontstaan zoals bijv. De Moeren, Turfhoofd, De Turfberg,
Vlaamse Moer, Spiekestraat en vele anderen.
De exploitatie van de veengronden was in handen van de
Abdij van St. Bernard aan de Schelde, Vlaamse kooplieden
en van particulieren. De eerder genoemde Spiekestraat
tussen Zegge en Roosendaal is vernoemd naar de Brugse
turfkoopman Gerard de Spiekere.
Afhankelijk van de verkregen concessie werd het verveende
gebied in gebruik genomen als landbouwgrond. Waar niets
was bepaald over het gebruik ná afloop van de afgravingen, liet men het gebied aan haar lot over en werd het vaak
woeste grond bedekt met bos en heide. Later, in de 19e
eeuw en in het begin van de 20e eeuw, heeft men het grootste deel van deze gronden weer ontgonnen en in gebruik
genomen als landbouwgrond.

Veel veldnamen zijn terug te voeren op de hierboven
genoemde categorieën. In onze streek zijn er ook voorbeelden van plaatsnamen naar aanleiding van persoonsverwijzing
, zoals Willemstad en Stampersgat. Willemstad, tot 1595
Ruygenhil geheten, werd nadat het was omgebouwd tot
vesting Willemstad en vernoemd naar Willem van Oranje.
Stampersgat is vernoemd naar Jan Jansz. Stamper die in
1628 een hoeve had in de nabijheid van het dorp. Een
belangrijk landbouwgewas in die tijd was meekrap. De meekrapwortels, die een dieprode kleurstof opleverden, werden
gekookt in zgn. stoven. Diverse veldnamen in de Westhoek
dragen die naam. Voorbeelden hiervan zijn De Stoof en
Stoofstraat. Kerkwerve en Kloosterstraat verwijzen naar
kerkelijk bezit. Hoeven [hoeve = 12 (oude) bunder (15,5 ha)
= oppervlaktemaat en de basisoppervlakte voor een boerderij], Korte Bunder en Tachtig Bunder zijn voorbeelden van
veldnamen genoemd naar oppervlaktematen.

Nederzettingstypen

Tengevolge van de snel toenemende bevolking in WestBrabant werden vanaf ongeveer 1200 tal van nederzettingen gesticht. De inrichting hiervan verliep niet overal
op dezelfde wijze. Afhankelijk van de ligging en de lokale
omstandigheden ontstond er een gevarieerd patroon van
nederzettingen. Onderzoekers hebben getracht de verschillende typen te categoriseren. Hieronder een korte samenvatting van de typen die we in westelijk Noord-Brabant
aantreffen.
Rijdorpen: benaming voor een verzameling onderling zeer
uiteenlopende nederzettingspatronen. Ze hebben als
gemeenschappelijk kenmerk dat de bebouwing zich heeft
ontwikkeld langs een dijk, straat, weg, kanaal of vaart. De
dijk-, straat- en wegdorpen lagen vaak op natuurlijke hoogten in lager gelegen gebied. In westelijk Noord-Brabant is
dit type ruim vertegenwoordigd. Voorbeelden zijn Oudenbosch, Oud-Gastel, Hooge-, Lage Zwaluwe, Langeweg,
Sprundel en vele anderen.
Esdorpen: (es = akker) dorpen die ontstaan zijn uit een
centrale open ruimte die brink, plaats, plein, heuvel of
dries wordt genoemd. Ze komen voor op de zandgronden.
Voorbeeld: Den Hout.
Kransakkerdorpen: variant van het esdorp dat vooral in Brabant voorkomt. Ze kenmerken zich door gehuchtvorming
langs de uitvalswegen (veedriften). Etten-Leur en Hoeven
zijn enkele representanten van dit type.
Voorstraatdorpen: dorpstype uit het zeekleilandschap dat als
kenmerk heeft dat een kerkplein of kerkring met een brede
hoofdstraat loodrecht verbonden is met een dijk, water of
haven. Omdat de hoofdstraat steevast Voorstraat wordt genoemd wordt dit dorpstype als voorstraatdorp aangeduid.
Mooie voorbeelden zijn Willemstad, Fijnaart, Dinteloord
en Standdaarbuiten.

Vegetatie

Een andere inspiratiebron voor toponiemen was de vegetatie. Namen met de aanvang of uitgang:
-bos(ch), -woud, -wold, -hout, -holt(e), -elte, -lo, -le, -deren,
-teren, -raai(j), -rooi, -roy, -broek, -goor, -veen, -made,
-gors, -gars en beemd voeren terug op de vegetatie. Namen
als Oudenbosch, Made, Vinkenbroek, Bremberg, Gageldonk, Gors, Zegge, Raaijberg en Rucphense Heide is

Oudenbosch omstreeks het jaar 1000 en heden

een selectie van de vele van planten afgeleide toponiemen.

Oudenbosch

In feite vallen de meeste hiervoor beschreven kenmerken
samen in Oudenbosch. De unieke ligging op de grens van
zand en klei betekent dat de kenmerken van beide landschapstypen hier samenkomen. Ook de vroegere naam van
Oudenbosch: Baarlebosch, duidt op het feit dat het hier
om een overgangsgebied gaat. De betekenis van de
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samenstellende delen “baer” = kaal, woest en “le(o)” = bos
benadrukken dat. De schijnbare tegenstelling zou verklaard
kunnen worden uit het feit dat het hier om een kaal, gedegenereerd en dun bebost kustgebied ging, gelegen langs
een langwerpige Pleistocene rug van lemig zand en klei
waarop de nederzetting zich heeft ontwikkeld als een “(natuurlijk-)dijk”-dorp. De hoge rug is onderdeel van een systeem van hoger gelegen ruggen. Wie vandaag de dag van
Oud-Gastel via Kuivezand, de Heinsberg, Oudenbosch,
Hoeven (Bovendonk), Hoge Donk, Etten-Leur, De Bremberg en Liesbosch richting Breda rijdt kan deze ruggen nog
steeds ervaren als markante hoogten in het landschap.

Hollandse steden. De overslagplaats het Turfhoofd nabij
de haven doet hier nog aan herinneren. Ook de straatnamen in de wijk Albano waar de vervening begon, doen die
belangrijke periode in de geschiedenis van Oudenbosch
herleven.
Tussen 1581 en 1609 lag de vervening door oorlogsomstandigheden vrijwel stil. Omdat alleen de meest rendabele
turfvaarten werden hersteld na de oorlog verloor Oudenbosch haar belangrijke overslagfunctie voor turf aan
Roosendaal en verviel de plaats tot armoede. Kleinschalige
agrarische activiteiten vormden de belangrijkste bestaansbron. Na 1800 brak een periode aan van langzame wederopbouw en is Oudenbosch uiteindelijk uitgegroeid tot de
kern die we nu kennen. De vestiging van drie kloosterorden met scholen, de bouw van de basiliek, de vestiging van
een aantal boomkwekerijen, de aanwezigheid van bierbrouwerijen en suikerfabrieken zijn in die wederopbouw een belangrijke factor geweest. Enkele straatnamen zoals Pastoor
Hellemonsstraat, Vader Vincentiusstraat, Pater Beckerstraat
en de Brouwerijstraat doen ons daaraan herinneren.
Het zijn de kloostertuinen van de paters en broeders die nu
het arboretum vormen. De ligging op de langwerpige rug
(Bosschendijk) waarop Oudenbosch is gelegen heeft goede
condities geschapen voor de botanische tuin. De vochtige
bodem van lemig zand en zandige klei gecombineerd met
een intensieve bewerking (class. tuineerdgrond) bood en biedt
uitstekende mogelijkheden voor een rijk assortiment aan
planten.

Aan de noordzijde van deze rug lag aanvankelijk een
kustgebied dat zich kenmerkte door opbouw en afbraak.
De zee had vrij spel en sloeg vaak delen weg van de zwak
beveiligde poldertjes en stukken van het veengebied. Waar
het veen bleef liggen werd het overspoeld met zout water
dat de basis legde voor een lucratieve zoutwinning die de
plaats welvaart bracht.
Ten zuiden van de hoge rug lag, richting Bosschenhoofd en
Zegge, een kom met veen waarvoor in 1301 een concessie
voor turfwinning werd verleend. Na 50 jaar was het hele
gebiedje al verveend en verlegde de turfwinning zich naar
meer zuidelijk gelegen gebieden tot aan Antwerpen toe.
Tot 1600 bracht dit Oudenbosch grote welvaart omdat veel
van de gewonnen turf via tal van turfvaarten naar Oudenbosch werd afgevoerd en vervolgens naar de Vlaamse en

Verklaring van enkele plaatsnamen in West-Brabant

De hier gekozen plaatsnamen kwamen niet eerder in verklarende zin in het artikel voor.
•Oud Gastel: Gastele = Gestele = geest (= oude duingrond) en le = lo = bos
•Bosschenhoofd: hoofd = kade: turfoverslagplaats bij het bos.
•Rucphen: ruc = lange hoogte vgl. zand of veenrug; kan ook rugven(ne) of ruigveen zijn. De
verklaring dat ruc zou zijn afgeleid van roek (kraaiachtige) en ven is twijfelachtig.
•Schijf: vernoemd naar schijf(rond)vormig gebied van zwartveen; in dunne plakken (schijven)
gesneden moer (turf) van goede kwaliteit.
•Roosendaal: wellicht afgeleid van riet of rus: planten die op drassige dalgrond (Molenbeek)
gedijden. De verklaring “dal van rozen” is wellicht en misverstand.
•Wouw: van woude = op veen groeiend bos van akkermaalshout.
•Zevenbergen: genoemd naar de hoogten waarop Zevenbergen is gelegen, het zijn er echter
geen zeven maar drie. Het benoemingsmotief is onduidelijk. Mogelijk omdat zeven een heilig
getal zou zijn maar het kan ook zeven in de betekenis van “veel” zijn .
•Standdaarbuiten: de verklaring van de “zandkop daar buiten” lijkt logisch; echter, de verklaring “de standaert (grenspaal tussen Brabant en Holland) in de slikken van het nieuwe gors” is
meer verantwoord.
•Fijnaart: “fijne aarde” in de betekenis van vruchtbare kleigrond.
•Klundert:; mogelijk in de betekenis van kluitaarde; kluin of kluun kennen we in de betekenis
van veenklomp of turf.
•Etten-Leur: samenvoeging van Etten en Leur. Etten is mogelijk afgeleid van etten = weidegrond of ettinge = beweiden van slecht grasland; Leur is afgeleid van lore = turf van slechte
kwaliteit.
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