Bijlage 1 mogelijk nader uit te werken thema’s
Detailvergelijking dorpsregelgeving in de Meierij + zandgebied Noord België 1300-1800.
Ontwikkeling van de Meierijse dorpsregelgeving in de tijd.
Detailvergelijking uitgiftebrieven gerelateerd aan buurdorpen en rentmeesters.
Samenhang tussen pachttermijnen en landbouwstelsel, verpachter, per kwartier en in de tijd.
Nader onderzoek naar middeleeuwse bossen met behulp van lokale bronnen, toponiemen, lokale
archeologie (waterputten), e.d.
Wateroverlast in de Meierij 1300-2000.
Zandverstuivingen in de Meierij 1300-2000.
Procedures over de gemene gronden voor de Raad van de Brabant die niet met een eindvonnis afgesloten
zijn.
Procedures over de gemene gronden voor schepenen van Den Bosch.
Procedures over de gemene gronden voor leen- en laathoven.
Analyse van processtukken over de gemene gronden, uitwerken van de geciteerde juridische quotes.
Het voorkomen van (andere) Romeinsrechtelijke quotes in Meierijse bronnen van voor 1400.
De receptie en de verbreiding van het Romeinse recht in de Meierij van Den Bosch.
Het voorkomen van foreesten in de Meierij van Den Bosch en verder in Nederland en het noorden van
België en hun mogelijke rechtsinhoud.
De verstening van de Meierij 1 (1200-1750).
De verstening van de Meierij 2 (1750-1900).
Het rendement van 17de en 18de eeuwse ontginningen (ontwikkeling opbrengst novale tienden).
Sociale verheffing door ontginningen (of hoe ging het verder met het huttenvolk).
Demografie en ontginningen.
Hoe werd de aanschaf en ontginning van gemene gronden gefinancierd (relaties tussen lokale leningen,
hypotheken en ontginningen).
Verbouw van handelsgewassen in de Meierij van Den Bosch vanaf de middeleeuwen.
Het gebruik van de termen dominium directum, dominium utile, dominium eminens, e.d. in bestuurlijke en
juridische documenten inzake de gemene gronden en hun betekenis voor de tijdgenoten.
Het maken van een kaart van de grenzen van de gemene gronden volgens de oude uitgiften en latere
ontwikkelingen (lett. bepalingen). De ‘gemiste markenkaart van Noord-Brabant’ van de Geschiedkundige
Atlas van Nederland.
Grote gemeyntes gerelateerd aan omvangrijke domeinen.
Opdeling van domeinen door versterf en schenkingen.
Het gebruik van infields en outfields in de Meierij, in relatie tot ‘akker en groes’.
Het verschuiven van uitsluitingsbepalingen bij de uitgifte van heerlijkheden, naar algemene uitsluiting van
de rechten die bij het verheffen van de heerlijkheid niet expliciet benoemd zijn.
De opkomst van de ‘middelbare’ heerlijkheid en de rechten die zij inhield.
De gunsten die aan de dorpen werden verleend door Johanna (en Wenceslaus).
De opbouw van esdekken in de 19de eeuw (gerelateerd aan beschrijvingen van bemesting en de veestapel.
Houdbaarheid van de eindvonnissen over gemene gronden van de Raad van Brabant (hoelang ging een
vonnis mee voordat er een nieuw conflict kenbaar werd) en de reden voor de veelal beperkte houdbaarheid
(procesgebruiken, collectief geheugen, e.d.)
Het geheugen van de politiek-ambtelijke organisaties (aan de hand van het herhalen van procedures).
Onderzoek naar het aantal conflicten over de gemene gronden dat door de Raad van Brabant beslecht werd
en het aantal conflicten dat het eindvonnis van de Raad niet haalde, verhoudingen, redenen, oplossingen,
houdbaarheid van de oplossingen.
Het vorkomen van vooraarden in de Meierij en hun bijzondere bepalingen en voorrechten
Het particuliere bezit van niet ontgonnen gronden (heidevelden, gebuurheikes) in de Meierij.
Verschuiving van rechten bij schaarrechten e.d. in de Meierij; van gebruik naar eigendom
De vier malen van de Bodem van Elde en de malen in Boxtel in relatie tot de bosmaalschappen in
Gelderland en andere ‘maalnamen’ in Noord-Brabant.
Verwantschappen en sociale verhoudingen tussen rentmeesters van de domeinen van Den Bosch in de 15de
eeuw.
De KB’s van Willem I inzake het verkopen van de gemene gronden door gemeenten.
Het ontginningsbeleid van de Provinciale Staten in Noord-Brabant omstreeks 1900.
Ontginningen en werkvoorziening in Noord-Brabant ca. 1930-1955.

Sociale werkvoorziening in de Meierijse dorpen in de 18de en 19de eeuw.
Beddenbouw in de Meierij (18de eeuw en eerder) op basis van koopcondities van gewas te velde.
Cijnzen in relatie tot het landschap: oud-nieuw, hoog-laag, cijnsheffer e.d.
De verbreiding van aardappelen in de Meierij, tempo en rassen.
Het formele ontstaan van de functie van veldwachter.
Het sedentair worden van de Leen- en Tolkamer.
Triage en domeingoed/domeinrechten in Noord Brabant.
Muntcirculatie op het platteland van Brabant in de 13de en 14de eeuw.
Verhoudingen tussen pachten (erfpachten, jaarpachten) in geld en in natura (14de-18de eeuw).
Horigheid en haar vormen in Noord Brabant in de 12de-14de eeuw.
Innovaties in landbouwgewassen in de Meierij.
Innovaties in landbouwwerktuigen in de Meierij.
Sociale spanningen bij ongewenste privatiseringen/ontginningen (17de-19de eeuw).
Aflossingen van cijnzen (16de-20ste eeuw).
Feitelijke waarde van de cijnsbetalingen: relatie zilverwaarde en koopkracht.
De adviespraktijk naar de centrale staatsorganen in de 16de, 17de en 18de eeuw en de rol van de rentmeester
van de domeinen en de college’s van de lagere overheid daarin.

