
Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 22 Donselaar, een laarnaam bij Overlangbroek In Van Goor's Aardrijkskundig woordenboek van Nederland leest menbij Donselaar: &quot;voormalige ridderhofstad bij Overlangbroek&quot;'. In hetetymologisch woordenboek van De Vries staat bij Laar: &quot;open plek inbos, bosweide vergelijk oudhoogduits hlar 'weideplaats'. Laar bij Rhe-nen heet in 855 Villa Hlara&quot; . Bij het ontstaan van laren denkt menaan menselijke activiteit of aan het vee dat meehielp open plekken inhet bos te maken en te houden. Volgens mij gaat men er aan voorbijdat ook in de natuur zeer grote open plekken ontstaan ten gevolge vande hoogveengroei. Het veenmosveen (hoogveen) is in feite de grote bos-vernieler bij uitstek. Bij Leersum zien we op de topografische kaart hetBredeveen. Direct oostelijk van Laren in het Gooi leest men Noordpol-der te Veen, Zuidpolder te Veen en Binnendijk te Veen. Tussen Don-gen en

Loon op Zand kennen we een groot veengebied, hetgeen ookblijkt uit de verkaveling. Tussen Rijen en Dongen staat op de topografi-sche kaart de naam Laareind. Noordelijk van Weert (Limburg) liggenhet dorp Laar en de Laarderheide. Zuidelijk van Maarheeze ligt Laaren ten zuiden daarvan het Aardbrandsven (aardbrand = turf). Westelijkvan dit laar ligt Kranendonk. Deze donk en het bos (hees) van Maar-heeze lagen eens boven het veen en de rest onder het hoogveen. BijWouw in het westen van Noord-Brabant was veel hoogveen in het verle-den en men treft er de namen Westelaar en oostelijk en noordelijk vanHeerle Hazelaar (Hezelaar) aan. Een laar is dus eigenlijk een openplek of inham in het oorspronkelijke oerbos, veroorzaakt door de ver-nielende werking van het hoogveen (veenmosveen) op de bosvegetatie.De naam hoort thuis in de vroege middeleeuwen. Op de hogere grondennabij zo'n laarnaam mogen we bewoning

verwachten in de vroege mid-deleeuwen. Het broekgebied Overlangbroek was dus gezien de naamDonselaar in de vroege middeleeuwen een hoogveengebied. Door ont-watering, gevolgd door inklinking en oxydatie (en mogelijk turfgraverij)werd het uiteindelijk een broekgebied. Boxtel,H.J.M. Thiadens (historisch-geograaf). 1.        Van Goors Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland, 1968 p. 90 2.       J. de Vries: Etymologisch Woordenboek, Utrecht, 1959, p. 142. Zie verder; de topo-grafische kaart 1:25000 (blad 39 B), uitgegeven door de Topografische Dienst.


