Van TADIA naar T(H)EEDE naar THEEREHEIDE.
In 698 schenkt ene Haderik, zoon van Odo, aan Willibrord de abt van Echternach al zijn bezittingen in de villa
Rumelacha, als ook in Datmunda en Tadia. (Dr. H.P. Camps, Oorkondeboek van N.Br. tot 1312, pag 2.
In 1951 identificeert de Vughtse historicus P. Sprenger de Rover in Brabants Heem (1951, p. 50-65) deze
namen met Ruimel, Gemonde en Teede.
In 1287 dragen Diederik, heer van Herlaar, en zijn zoon Arnold aan Diederik heer van Teede het eigendom
over van de goederen onder Reusel, welke deze tot dusver van hen in leen hield. (zie boven bij 698,pag 470)
In 1381 wordt door de heer van Herlaar een gemeynt of “gemeene grond” uitgegeven :
“Wij Willem van Huerne, heere van Perweys, van Duffele ende van Herlaer, doen condt allen luden, dat wij
gelooft hebben ende geloven in goeder trouwen voor ons, onse oer ende nacomelingen onsen luden van
Nijeherlair, van Thede ende van Gestel tot Maesbrugxken thoe, dat wij onse gemeynte, gelegen tusschen enz.”
(ARR van de Markies van BoZ, inv. nr. 2814)
Thede vormde samen met de Plaets, Herlaer en Haenwijck den 1e heertgang van Sint-Michielsgestel staat in de
Theetsen Ligger van 1663. (BHIC toegangsnr. 5039 inv. 61)
In 1719 worden percelen heiden gelegen binnen de heerlijkheid van St. Michielsgestel onder autorisatie van de
Weledel Gestrenge Rade van de Doorluchtige Huijse van Bergen op den Zoom in cijns uitgegeven :
“De heer Isaacq Hermanus Elzevier, Een parceel groes, groot vijff Lopense, Een en een derde Roede, binnen de
voorschreven Heerlijckheijt op de Thederheijde aan de Schoot bij de Volmeer gelegen…. enz”
(ARR van de Markies van BoZ, inv. nr. 2799)

Uitsnede uit : CAARTE, Figuratief van de grond Heerlijkheryd St. Mighiels Gestel, Oud en Nieuw Herlaar, en
Geemonde…… 1769 Auteur : J.F. de van de Weyer (ARR BoZ – D383)

In het Maatboek van 1792 is er nog steeds sprake van Theede, Theederheyde, Theederbeemden en
Theedsestraat. (BHIC toegangsnr. 5184 inv. nr. 1104)
Het gehucht Theede bestond uit de volgende gebiedsdelen :
Gestelsche Bosch, Bleeken, Thee, Klopberg (oorspronkelijk Klokberg geheten), Theederhyde (of Hoge en Lage
Heikant), Schuilenburg, Volmeer, Theesche akkers en Theederbeemden.
In 1832 bij de invoering van het kadaster werden enkele namen gewijzigd in Theere Heide, Theere Beemden
en Theesche straat.
In 1952 bij de indeling der gemeente in straten, pleinen en buurtschappen staat in het Raadsbesluit het volgende
vermeld :
wegnr.3 Theerestraat :
-op de oude kadastrale plans komen namen voor als : Theesche straat, Theessche straat, Theersche heide en
Theereheide . De naam “Theerestraat”is ingeburgerd, derhalve wordt aan deze naam de voorkeur gegeven.
Wegnr. 4 Essche weg :
-deze weg is in de kastrale plans bekend onder de naam “Heistraat”, doch wordt “Esscheweg”genoemd,
welke laatste benaming steeds meer gebruikelijker is geworden ….. enz.
(Opmerking : De naam Heystraat wordt reeds in 1561 vermeld in de Tafel van de H. Geest inv. nr. 1464)
Sint-Michielsgestel, 23 maart 2009
Jef van Veldhoven

