
UIT HET VERLEDEN VAN DORST.  
 
1760   Lijst van gelandens aan weerszijden van de Beerschot te Dorst, geschouwd op  
           23 september 1780.  
 
Zoals bekend was vroeger voor de Rijksweg werd aangelegd dus laten we zeggen voor 
1825 de Beerschotseweg of meestal genoemd de Beerschotsedijk, de weg van Dorst naar 
Breda langs de Posthoorn en het Moleneind naar de Teteringsedijk.  
Het gedeelte dat bij Dorst hoorde liep vanaf het kapelleke tot aan het oude Leyke en had 
aan de zuidkant 20 eigenaren van percelen en aan de noordkant 26.  
De sloten moesten boven 7 voet wijd zijn, onder 32 voet en diep 4 voet. Bij ieder perceel 
moest een paaltje in de grond zijn geslagen waarop in duidelijke letters de initialen der 
eigenaars, bijvoorbeeld Jan v.d. Avoirt, J. v.d. A. 
 

 
 
De eigenaars aan de zuidkant van de, kapel tot aan de Leye:  
 
1.   Jan van Dorst, huis  
2.   Jan Smits,Teteringen  
3.   Adr. v. Leon, Rijen  
4.   Jan Teurlings, Heusdenhout  
5.   Corn. v. Gils, Dorst  
6.   Pieter Leesmann, Teteringen  
7.   Isaias Trommels, Dorst  
8.   Adr. Verschuuren,Gilze  
9.   Rombout Klasen, Heusdenhout  
10. Peeter Robregts, Oosterhout  
11. Rombout Klasen, Heusdenhout  



12. Adr. v. Dorst, Dorst  
13. Hendrik Schenk, Dorst  
14. Adr. v. GooI, Rijen  
15. Joh. v. Gils, Dorst  
16. Corn. v. Raak, Princenhage  
17. Jan Smits, Teteringen  
18. Jan v.d. Avoirt, Dorst  
19. Karel Vinken, Breda  
20. Maria Huygen, Teteringen  
 
De eigenaars aan de noordzijde vanaf Dorst:  
 
1.   Corn. Michielse (een huisje)  
2.   Jan Teurlings, Heusdenhout  
3.   Corn. v. Gils, Dorst  
4.   Pieter Leesmans, Teteringen  
5.   Pieter de Jong, Teteringen  
6.   Corn. v. Gils, Dorst  
7.   Adr. Verschuuren, Dorst  
8.   Adr. Verschuuren, Dorst  
9.   Rombout Klaasen, Heusdenhout  
10. Rombout Klaasen, Heusdenhout  
11. Jac. Hermans, Dorst  
12. Corn. v. Hooydonk, Dorst  
13. Nic. Oomen, Heusdenhout  
14. Adr. v. GooI, Rijen  
15. Jac. Hermans, Dorst  
16. Pieter Robben, Oosterhout  
17. Ant. Versteegen  
16. Pieter Leesmans, Teteringen  
19. Corn. Trommelen  
20. Peter v. Gils, Dongen  
21. Jan Teurlings, Heusdenhout  
22. Corn. v. Dijk, Teteringen  
23. Adr. v. Loon, Rijen  
24. Govert Goverts, Dorst  
25. Nic. Oomen, Heusdenhout  
26. Adr. v. Zandheuvel, Dorst  
 
1801   
Uit de Franse tijd; request om bebossing tegen te g aan.  
 
Het Gemeeentebestuur aan het Stadsbewind der Bataafse Republiek:  
 
De bewoners van de wijken of gehuchten Dorst Ceeters en Steenhoven hadden een 
request gestuurd aan het Gemeentebestuur om de steun daarvan te krijgen om de 
bebossing door het landbestuur op hun gronden tegen te gaan. Het Gemeentebestuur 
steunde de requestranten die node zagen dat in hun nabuurschap de heidevelden werden 
vervangen door masten- en andere bossen.  
 



De bewoners hadden sedert twee eeuwen en langer gebruik gemaakt van de heide die 
daardoor niet was verminderd maar steeds in dezelfde staat gebleven. Het beplanten met 
bos zou volgens het Gemeentebestuur weinig of geen voordeel aanbrengen en zeker niet 
de eerste 25 jaar na de beplanting, als het hout op zijn best, maar teveel waard is als de 
gemaakte kosten aan zaad, spitten en graven en beplanten samen.  
 
Een zodanige beplanting zou niet kunnen vergoeden het verlies van verpondingen en 
gewone middelen en het zou de oorzaak kunnen zijn dat de bewoners hun bezittingen 
zouden verlaten die dan weer spoedig in hei zouden veranderen en onvruchtbaar worden.  
 
En de meerdere bossen zouden dienen als schuilplaatsen voor struikrovers en 
moordenaars terwijl de onveiligheid op de publieke heerbanen zou toenemen waarlangs 
de binnenlandse handel wordt gedreven.  
 
Het Gemeentebestuur verzoekt daarom bij het bureau van Financiën te willen 
bewerkstelligen dat een zekere partij heide lopende van Arnoldus de Leeuw onder 
Steenhoven ter breedte van 100 roeden langs de publieke baan naar de Vijf Eiken, 
herkomstig van de Vorst van Nassau (Prins Willem V), niet te beplanten maar tot nader 
order te laten liggen in de tegenwoordige toestand en aan de bewoners van Steenhoven, 
Ceeters en Dorst toe te staan, dat zij gemeld perceel en verdere heidevlakten, tot nog toe 
oogluikend gebruikt om af te vlaggen en heimatten of heischabben daar af te steken en 
met schapen te beweiden, mogen blijven gebruiken.  
 
Het Gemeentebestuur van Oosterhout,  
secr. G.Coets  
 
Albert Minjon  † 
 


