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Anno 2009 wordt er in Berghem volop gebouwd, zowel in Piekenhoef als in ’t Reut.

In de volksmond kreeg deze de naam ‘Piekenhoef?

Ontginningen

Bron:
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Verklaring naam nieuwbouwwijk
’Het Reut’ in Berghem
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Vergroting van de welvaart vormde in de zeventiende en achttiende eeuw niet het hoofdmotief voor de vele ontginningen. De overheid
bevorderde het in cultuur brengen van woeste
gronden vooral om op deze wijze de opbrengst
van belastingen te vergroten.
Het Statendorp Berghem, dat rechtstreeks onder de Staten-Generaal viel, kreeg na het uitvaardigen van plakkaten toestemming om
over te gaan tot verkoop van gemene gronden.
Wie deze gronden opkocht en in cultuur
bracht, werd tien jaar vrijgesteld van alle be—
lastingen en tienden die erop berustten. Bij
deze ontginningen werd het hout gerooid, de
heide omgeploegd en daarna ingezaaid met
o.a. boekweit en haver.
Aan de zuidzijde van Berghem voorbij de Kleinsteeg (nu Willandstraat) werden tussen 1650 en
1659 ongeveer 60 morgen gemene gronden ontgonnen (een morgen land : 0,85 ha).
De in ’s—Hertogenbosch wonende rentmeestergeneraal der domeinen in de Meierij, Gijsbert
Pieck van Tienhoven, die in 1629 in gezelschap van Johan Wolfert van Brederode en
anderen, afkomstig uit Hollandse regentenfamilies, in de Meierij neerstreek, kocht in 1647
40 morgen gemene gronden in Berghem, om
die te laten cultiveren.
Pieck van Tienhoven bouwde op die ontgonnen
gronden, aan de oostzijde van de weg BerghemNistelrode (nu Zevenbergseweg), een boerderij
die hij verpachtte.

Berghem en Nistelrode 1648-1 795. Protestant
en Katholiek in het Maasland. Drs. L.P. van den
Heuvel en L.].P Akkermans, 1998, pag. 79.
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Voor de verklaring van het toponiem ’Piekenhoef’ moeten we terug in de tijd, naar
halverwege de zeventiende eeuw.
Gijsbert Pieck van Tienhoven neemt rond
1650 de ontginning van een stuk land net
buiten Berghem ter hand.

Na 1656 kochten 60 inwoners uit Berghem
een perceel heidegrond aansluitend aan de
ontginning van Piekenhoef ter grootte van
ongeveer 0,5 morgen.
In het “Register van de nyen heijlanden’,’ in
1659 aangelegd voor H. Dappart, griﬂìer van
de domeinen in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, werden de namen genoteerd van de
kopers die de verworven gronden wilden cultiveren.

Wat is de betekenis van het woord Reut?
Het toponiem ’t Reut in Berghem wijst op
een laatmiddeleeuwse ontginning van bosgebied net buiten de bebouwde kom. Met een
ontginningshoeve aan de Reutstraat uit de
periode 1275-1350.1
’t Reut verwijst dus naar rooien of roden :
ontginnen, in cultuur brengen.2
Andere afgeleide toponiemen van rooien-roden zijn o.a. rooi, rode, raai, rade, rot, rut.3

Bronnen:
Sparen van ontginning en bewoning uit de
Late Middeleeuwen in ’t Reut. Een verkennend
en waarderend archeologisch onderzoek. L. G.L.
van Hoof Archol, Leiden 2008.
2. Het Schijndelse landschap. Glossarium van
de historischeperceelsnamen in Schijndel. Henk
1.

Beijers (eindredactie). Schijndel 2003.
3. Van d’n Aabeemd tot de Zwijnsput - Toponie—
men in de cijnskring Helmond vóór 1500 in
naamkundig en nederzettingshistorisch perspectief Henk Beijers, Geert-Ian van Bussel.
Helmond 1996.
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Dit verhaal is zeker voor al onze leden die
niet aanwezig waren op onze jaarlijkse Brabantse Avond 7 februari, in de grote zaal van
de Berchplaets. Zij hebben een hele ontspannende en humorvolle avond gemist.
Bij binnenkomst kregen alle bezoekers gratis
kofﬁe met krentemik.
De opkomst was zo groot, 202 personen, dat
er stoelen bijgezet moesten worden en zelfs
het balkon in de Berchplaets was bezet.
Kwartjesvolk wisselde de voordrachtjes vol
humor met leuke verhaaltjes uit het gewone
dagelijkse leven en rake woordspelingen.af
met verschillende mooie nieuwe liedjes, zoals het liedje over "het gemis van iemand’f
Het publiek deed goed mee, wat ook de gezelligheid bevorderde en Tinus wist daar natuurlijk
wel mee om te gaan en het publiek te bespelen.
Duizendpoot muzikant, Jan van Schijndel,
verraste iedereen met een niet gebruikelijk
instrument in het Brabants, nl de doedelzak.
De avond was door de familie van Dijk zoals
gewoonlijk, keurig verzorgd. Het bestuur van
Berchs-Heem zal ook voor volgend jaar weer
proberen een Brabantse Avond te organiseren. Wij hopen dat de leden die er deze keer
niet bij waren dan ook aanwezig zullen zijn
en er weer een gezellige avond van maken.
Tot ziens op de volgende Brabantse Avond.

B

Brabantse Avond,
m.m.v. Kwartjesvolk uit Zeeland

jaarverslag was goedgekeurd door de kascontrolecommissie, Adri Dollevoet en Gerben
Kouwenberg, en werd door de vergadering
goed ontvangen. Ook het jaaroverzicht van de
secretaris werd goedgekeurd door de vergadering. Bestuurslid ]an van der Burgt en Ans
den Brok waren aftredend en weer herkiesbaar,
beiden mochten, zonder stemming, aanblijven van de vergadering. Suggesties voor activiteiten: rondleiding in de Grote Kerk te Oss,
Museumboerderij Heeswijk, Kildonkse Molen, Lezing. Na de pauze een optreden van het
Bergs Muziekske, een muziekgezelschap dat
alleen Nederlandse muziek ten gehore brengt.
Het was een gezellige avond, tot volgend jaar.

H

Lambert van Hintum

jaarvergadering 2009,
donderdag 1 9 maart
De 17e jaarvergadering, die om 19.30 uur
begon, werd goed bezocht.l-let ﬁnanciële

Bezoek Grote Kerk Oss,
zondag 26 april

Voor de bezichtiging van de Grote Kerk, Maria Onbevlekt Ontvangen te Oss kwamen 30
personen opdagen. De meeste mensen hadden , mede door het prachtige weer, voor de
ﬁets gekozen om naar Oss te gaan. Om 15.00
uur waren de heren Jan en Wilbert Ulijn zover dat ze met de rondleiding konden beginnen. ]e kon de keuze maken om de kerk te
bezichtigen met Wilbert of de klim naar de
toren maken met Vader ]an Ulijn.

Wat is er te zien in de kerk?

Deze Rooms Katholieke kerk is de oudst bestaande kerk in Oss. Zij kwam in 1859 in de
plaatsvan een oudere kerk die op dezelfde plaats
stond en die was toegewijd aan St. Willibrordus.
Die “nieuwe” kerk was noodzakelijk geworden
vanwege het groeiende aantal inwoners van Oss.
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