noemde meren en de afwatering langs Hooge-Zwaluwe). Veel later werd
het gehele gebied overstroomd en zette de zee de jonge zeeklei af. Hierdoor
verdwenen de dekzandruggen onder de klei. Deze hogere ruggen verraden
zich alleen nog in het bestanddeel „bergen" in de plaatsen Zevenbergen en
Wagenberg en in namen zoals „Hazeldonk", zuidelijk van Zevenbergen aan
de Mark en wat oostelijker in de vorm van de „Hokkenberg". Opvallend is
voorts op de topografische kaart de richting van het wegenpatroon zuidelijk
van de Zevenbergsche Hoek tot aan de Mark. Steeds is hier sprake van de
richting ONO-WZW. Tussen deze wegen is de afwatering eveneens ONOWZW.
Conclusie: De benedenloop van de Mark dankt zijn richting aan de dekzandrugafzetting in het Laatglaciaal.
Drs.H. J.M.THIADENS

ENIGE OPMERKINGEN OVER HET MOGELIJKE
ONTSTAAN VAN DE NAAM HILVARENBEEK
In het Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandse plaatsnamen van
J.de Vries (Aula 85 p.79 en 116) vindt men bij Hilvarenbeek het volgende
vermeld: „heette in 1157 Beke, en nog in de 13de eeuw Beek. De kerk
aldaar heet gesticht te zijn door Hildeware".
De aanduiding „Beke" in 1157 lijkt mij een voorbeeld van plaatsnaamverkorting. Is ook niet 's-Gravenhage verkort tot Den Haag en Princenhage
op wat oudere kaarten met de naam „Hage" aangeduid?
Dat de naam Hildeware iets te maken heeft met het eerste bestanddeel van
Hilvarenbeek lijkt mij wel zeer onwaarschijnlijk. Een dorp heeft nu eenmaal
eerder een naam dan een kerk.
In het bovengenoemde Woordenboek vindt men echter bij Mierde aangegeven, dat Hoge en Lage Mierde in 1201 Mirde heette en gelegen was aan
het beekje de Hilver. Deze Hilver is de bovenloop van de Reusel. Noordelijk
van Lage Mierde krijgt deze rivier een WZW-ONO richting. Op de
topografische kaart ziet men duidelijk, dat er bij het ombuigen in deze
richting een behoorlijke wateropstuwing plaats heeft. Oostelijk van de
plaats Esbeek (gemeente Hilvarenbeek) vindt men het brede dal van het
„Spruiten stroompje" met een zuid-noordelijke oriëntatie. Dit brede,
waterarme dal („Stroompje") begint vrij plotseling even noordelijk van het
in WZW-ONO richting ombuigende Hilver-Reusel. Let. men bovendien
op het hoogtelijnenpatroon dan kan er geen twijfel meer bestaan aan het
feit, dat de Hilver langs Hoge en Lage Mierde oorspronkelijk de bovenloop
is geweest van het „Spruiten stroompje". De mogelijkheid bestaat dus, dat
ten tijde van de stichting van Hilvarenbeek het riviertje oostelijk hiervan
nog met de naam Hilver werd aangegeven. Immers door de zandafzettingen
werd de afwatering verstoord en deze afzettingen zijn tot in de historische
tijd doorgegaan. Plaatsnamen nemen vaak de naam aan van het water waar

ze aan komen te liggen. Dit is bijvoorbeeld ook het geval met de plaats
Reusel (p. 141). Het water blijft dan enige tijd onbenoemd en neemt vervolgens een andere naam aan. Op deze wijze kan men zich voorstellen, dat
het eerste deel van Hilvarenbeek iets te maken heeft met bovengenoemde
Hilver of Hilverbeek. De naam Hilverbeek vond men mogelijk in het
spraakgebruik te lang en op deze wijze ontstond de naam Beke. Later na de
13 de eeuw verbindt men Hilver en Beek tot Hilvarenbeek.
Drs.H.J.M.THIADENS
DE MARK ZUIDELIJK VAN BREDA
Op de topografische kaart ziet men, dat de Mark ter hoogte van het Belgische Meer ombuigt naar het NO om ongeveer te Galder weer in een
zuid-noordelijke richting te stromen.
Waar de Mark bij Meer ombuigt stroomt ze vlak tegen een zandrug, die
omgeven wordt door de hoogtelijn van 10 meter.
Westelijk en oostelijk van Etten vindt men korte brede zuid-noord gerichte
dalen. Volgt men het hoogtelijnenpatroon dan wordt het duidelijk, dat
deze dalen oorspronkelijk veel langer zijn geweest. De A of Weerijs heeft
in België nog een zuid-noordelijke richting. Deze richting komt geheel
overeen met de richting van de dalen aan weerszijden van Etten en het
dal van de Mark zuidelijk van Meer. De A of Weerijs in België en het dal
westelijk van Etten liggen in eikaars verlengde. Het dal langs Leur, oostelijk
van Etten ligt in het verlengde van de Mark zuidelijk van Meer.
Tijdens de dekzandrugafzetting verloren deze dalen het contact met elkaar
en kwam er een afwatering op gang langs de dekzandruggen (O)NO)(W)ZW). Waar de dekzandruggen ontbraken zocht het zoekende water zich
weer een uitweg naar het noorden. Al deze ONO-WZW stromende riviertjes hebben een asymmetrisch dal d.w.z. ze stromen tegen de dekzandrug
aan, waardoor de ene dalwand steiler naar beneden gaat dan de andere. Zie
bijv. de A of Weerijs bij Zundert of de Mark noordelijk van Meer. De
Chaamsche beek heeft dezelfde richting als de bovenloop van de A of
Weerijs, de dalen aan weerszijden van Etten, de Roosendaalsche Vliet, de
bovenloop van de Mark zuidelijk van Meer etc. Het ziet er dus naar uit, dat
de Mark van Meer tot Ulvenhout pas is ontstaan na de afzetting van de
dekzandruggen in het Laat-Glaciaal. De Mark verloor het contact met het dal
langs Leur en stuurde zijn water langs de NO gerichte dekzandrug. Ter
hoogte van Galder was het weer mogelijk een weg naar het noorden te
vinden. Door de dekzandrugafzetting is de afwatering van het huidige
stroomgebied van de Mark pas tot stand gekomen. De vele (O)NO-(W)ZW)
dalen in de Baronie van Breda zijn dus alle vrij jonge verschijningsvormen,
(pas 10.000 jaar oud). Zuidelijk van de Kempische waterscheiding overheerst eveneens de ONO-WZW afstroming van het Nete-systeem.
Drs.H.J.M.THIADENS
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