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1 De Meierij van Den Bosch had omstreeks 1200 een o  (hfdst. 1.2). verwegend parkachtig landschap
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2 De verbreiding van de diepe potstal in de Meierij was het resultaat van een innovatieproces dat 
omstreeks 1750 op gang kwam. Dit proces was omstreeks 1  (hfdst. 
1.4.10). 

3 De grote ophoging van de esdekken in de Meierij van Den Bosch is volgens de gegevens van de 
opmaak van het Kadaster pas na 1825 begonnen (hfdst. 1.4.10). 

4 Het belangrijkste kenmerk in abstracte zin van het Meierijse landschap uit de periode na 1750 is de 
maakbaarheid daarvan, daarvoor, vanaf de 14de eeuw, was dat de beheersbaarheid (hfdst. 1.3, 1.4). 

5 De opvatting van De Blécourt c.s., dat het wildernisregaal zijn oorsprong vindt in de bona vacantia 
in het Romeinse recht, dient te worden verworpen (hfdst. 2.2). 

6 Het wildernisregaal is voor de 13de en 14de eeuw voor wat betreft de Meierij van Den Bosch een 
anachronisme (hfdst. 2.2). 

7 Door het van toepassing worden van de Franse burgerlijke wetgeving en door het overgangsrecht 
ter zake van de invoering van het Burgerlijk Wetboek werden en bleven de meeste Meierijse 
gemeenten privaatrechtelijk eigenaar van de woeste gronden die eerder aan 
gebruikersgemeenschappen waren uitgegeven (hfdst. 2.4.16, 3.3.28). 

8 Van ‘eigendomsovergang’ door verlies van waarde van oude munten is in het Meierijse cijnsstelsel 
geen sprake, omdat de rekenmunt steeds herrekend werd naar courante munt. Wel kunnen bepaalde 
gebruiksrechten, zoals schaarrechten, tot eigendomsovergang h  geleid (hfdst. 2.4.8.3, 2.4.4.4, 
2.4.4.5). 

9 Heidebrand is - los gezien van de oorzaken daarvoor - natuur, het bestrijden daarvan - in belang 
van het behoud van de ‘natuur’ - is cultuur. 

10 Door gebrek aan strakke standaardisering van de processen van de lokale overheden zijn de 
inrichtings- en onderhoudskosten van standaardapplicaties onnodig hoog. 

11 De kosten van digitale dienstverlening door middelgrote gemeenten zijn momenteel nog vele 
malen hoger dan die van analoog verstrekte producten. Deze kosten wegen n  niet op tegen het 
voordeel voor de individuele burger. Ze worden bovendien via de achterdeur op dezelfde burger 
verhaald. 

12 De invloed van h  Internet kan schadelijk zijn voor historisch onderzoek.  
13 De huidige afstemming van de zaterdagopenstelling van het Brabants Historisch Informatie 

Centrum met het Stadsarchief van Den Bosch is sub-optimaal voor wetenschappelijk onderzoek. 
14 Een half A4-tje alleen, is doorgaans nie  een probleem. 


