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Een stukje bos op Coll

Tot verwondering van de auteur blijkt er nog een stukje grond, genaamd TGR00A 617, in
Tongelre als relict van de beleggingen van het Armbestuur van Tongelre te bestaan.
Zie voor het mij toegezonden bestand:
http://www.theelen.info/%5B20121126%5D DE ROOMSCH KATHOLIEKE ARMEN VAN TONGELRE.pdf

Kadastrale eigenaar
Als naam van de grondeigenaar staat bij het kadaster opgegeven:
DE ROOMSCH KATHOLIEKE ARMEN VAN TONGELRE,
en als adres wordt opgegeven: 't Hofke 3, 5641 AH, Eindhoven.
Dit adres is de voormalige pastorie van de Martinus-parochie, rechts van de kerk. 
Deze pastorie is al ongeveer 30 jaar niet als zodanig in gebruik en is verhuurd aan 
een particulier.
Nader onderzoek in de 3 mappen van het armbestuur die in de kerk bewaard worden, 
geven uitsluitsel over dit stukje grond. Overigens dank aan Emiel van Gestel, die mij
de mappen ter beschikking stelde voor inventarisatie en bestudering. De 
handtekeningen van zijn vader en grootvader kom je in de stukken regelmatig tegen, 
omdat zij Armmeester in Tongelre waren!

[Detail van de Militaire topografische kaart (veldminuut) van 1840.]
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Hoogspanning-leidingen
Aanleiding tot dit onderzoekje was een verzoek aan de Parochie Sint Joris, waaronder 
de Martinuskerk sinds kort ressorteert, om de bomen en struiken te mogen snoeien 
tussen mast 132 en 133 van de 380 kV-leiding Maasbracht-Eindhoven.
Dat schijnt al jarenlang uitgevoerd te worden na een telefoontje naar de 
administratie van de parochie, maar dat was vanwege beperkte openingstijden van het 
nieuwe parochie-bureau blijkbaar in december 2012 niet gelukt; het verzoek was nu bij
de Parochie Sint Joris terecht gekomen, die niet goed raad wist met de vraag.

Onderzoek in de archieven
In één van de mappen werd al snel een koopakte gevonden van het perceel. Uit de 
beschrijving is op te maken dat pastoor Intven in 1847 dat persoonlijk heeft gekocht 
en dat de opbrengst was voor de armen van de parochie en dat het stuk hooiland zou 
vervallen aan de armen na diens dood.
Hier de volledige tekst van de akte:
N. 3

Koopacte.
voor den WelEerwaarden Heer Joannes Henricus Intven, “R. K. Priester & Pastoor te 
Tongelre van een perceel hooiland gelegen aldaar, in naakten eigendom voor zijn Eerw.
en in blooten eigendom voor den R.K. armen van Tongelre.
dd 20 Sepr 1847.

Op heden den twintigsten September achttienhonderd zevenenveertig, ten verzoeke en 
enken bij weze van 1° Martinus Habraken bouwman wonende te Tongelre in hoedanigheid 
van vader en voogd over zijne minderjarige kinderen gesproten uit zijn huwelijk met 
wijlen Johanna Cuijten genaamd Adriaan en Wilhelmina Habraken en 2° Jan Francis Maas 
schoenmaker wonende te Eindhoven, in hoedanigheid van toezienden voogd over genoemde 
minderjarige kinderen vermogens de autorisatie enzoovoorts, Wordt door mij Wilhelmus 
Huijsmans, Notaris residerende te Eindhoven, bij te staan met de nagenoemde getuigen,
binnen Tongelre ten herberge van Martinus Habraken, ingevolge de bepalingen bij de 
vorenstaande vacatie gemaakt, de daarbij gedane veiling, voortgezet en tot de finale 
toewijzing overgegaan als volgt: --------------------------------------------------
Artikel 1. De goederen worden verkocht enzoovoorts, om door de koopers in het volle 
bezit en genot daarvan te treden op de gebruikelijke tijden des jaars achtienhonderd 
achtenveertig, onder den last ingaande met een Januarij, van dat jaar daarvan 
voortaan alle belastingen te betalen. ---------------------------------------------
Artikel 2. De koopprijs zal behooren betaald te worden enzoovoorts, tegen welke 
betaling den kooper die den hoogsten prijs schuldig is, het afschrift dezes 
enzoovoorts en de andere koopers een afschrift of uittreksel voor zoo veel ieders 
koop aangaat bekomen zullen, welke stukken dezelve zal strekken tot bewijs van 
eigendom en kwijting der kooppenningen en kosten, mits aan den voet dier stukken 
daarvan is melding gemaakt. -------------------------------------------------------
“Aanwijzing der goederen gelegen te Tongelre vijfde koop” Een perceel hooiland in 
Sectie A Nommer 617, groot drie en zestig roeden vijftig ellen. -------------------
Ingezet door enzoovoorts. ---------------------------------------------------------
Aangezien niemand is verschenen om nog te hoogen of slaan enzoovoorts zoo hebben de 
verkoopers verklaard toe te wijzen los te laten, af te staan en over te dragen als: 
den vijfden koop, voor de som van honderd negenenveertig gulden aan Wilhelmus 
Verhagen bakker en winkelier wonende te Tongelre, dewelke bij deze verklaarde te 
hebben gehandeld op mondelinge volmagt en voor rekening van den WelEerwaarden Heer 
Joannes Henricus Intven, Roomsch Katholijke Priester en Pastoor, wonende te Tongelre 
voor zooveel betreft het vruchtgebruik gedurende deszelfs leven, en in blooten 
eigendom voor den Roomsch Katholieken armen van Tongelre. -------------------------
Alle welke koopers en gemagtigde koopers, hier tegenwoordig, verklaarde zulks aan te 
nemen.
Aldus gedaan en verleden op dato en ter plaatse als boven in tegenwoordigheid van 
Arnoldus jansen Burgemeester en Hendrik Crams veldwachter, beiden wonende te Tongelre
als getuigen welke even als de verschijnende personen aan mij notaris bekend zijn en 
hebben de verschijnende personen benevens de getuigen en mij notaris deze 
onderteekend met uitzondering van Martinus Habraken enzoovoorts, welke verklaarde 
hunnen naam niet te kunnen teekenen alles onmiddelijk na voorlezing,   /geteekend/ 
J.F. Maas, enzoovoorts.
/Terzijde staat geregistreerd te Eindhoven vijfentwintig September 1800 
zevenenveertig, deel vierendertig folio honderd vijfentachtig recto, vak drie, 
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houdende een blad zonder renvoijen, ontvangen zevenendertig gulden zestig Cents voor 
regt en veertien gulden negenentwintig Cents voor de achtendertig opcenten 
/geteekend/ Mathon. ---------------------------------------------------------------
Uitgegeven voor woordelijk gelijkluidend uittreksel, en mede tot bewijs van kwijting 
der kooppenningen en kosten. ------------------------------------------------------

W. Huijsmans  Nots

Ingeleverd ten kantore der Hijpotheken te Eindhoven den 4 october 1847.
dagregister deel 10 No 15,604 overgeschreven in deel 68, No 105.                    

Pastoor Intven
Pastoor Intven heeft niet lang gebruik kunnen maken van zijn stukje hooiland, want 
hij overlijdt op 30 september 1849. Schutjens schrijft over hem in 1876: 
  1840. JOAN. HENR. INTVEN van Eersel.- + 30 sept. 1849. Intven werd in 1819
  kapellaan te Dussen en in 1828 pastoor van Borkel en Schaft. Als pastoor van
  Tongelre den 16 februarij 1841 ingeleid, heeft hij in deze parochie veel nut
  gesticht en schoone verbeteringen aan de kerk en in 1847 aan de pastorij 
  aangebragt.
We vinden over hem nog:
  6 oktober 1849  Advertentien. 
  Degenen die iets verschuldigd zijn aan, of te vorderen hebben van den INBOEDEL van
  wijlen den Weleerw. Heer JOANNES HENRICUS INTVEN, in leven Pastoor te
  Tongelre, gelieven daarvan voor den 15den dezer Maand, betaling of aangifte te doen
  bij den Heer J. C. C. VAN BOMMEL, te Tongelre.
Als de pastoor overlijdt, vervalt het stukje hooiland klaarblijkelijk aan de Armen 
van Tongelre. We vinden het grondstukje dan ook regelmatig genoemd in de 
inventarislijsten van bezittingen.

Recente geschiedenis
Laatstelijk, en dat moet circa 1970 zijn geweest vinden we het stukje terug in een 
handgeschreven notitie: nu nog alleen maar over de Goorvelden.
Blijkbaar wist men toen nog van het bestaan van het stukje grond, maar daarna is de 
kennis eigenlijk verloren gegaan.
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Resumerend
kunnen we stellen dat het Armbestuur van Tongelre effectief vanaf 1849 in het bezit 
is van een stukje hooiland dat praktisch evenwijdig aan de Kleine Dommel bij het 
buurtschap Coll ligt. Voor het Armbestuur was het één van de bezittingen die het 
bezat, naast effecten, e.d. 
  Van de gronden werden in de loop der jaren meerdere stukken verkocht.
  De Poeijers, Lagerheide, Diezende en Geestenberg
  nu nog alleen meer over de Goorvelden
Officieel lijkt het Armbestuur rond 1970 definitief te zijn opgeheven, het stukje 
grond in de Goorvelden bleef “in het luchtledige” liggen.
Aannemende dat de (voormalige) parochie Tongelre de opvolger is van het Armbestuur 
kunnen we concluderen dat de parochie nu eigenlijk de eigenaresse is het het 
grondstuk van 0,665 ha (als roeden en ellen overeenkomen met are, e.d.).
In 1954 is een stukje terug aan de Loostraat een kapelletje gebouwd. Bij een 
vergadering van de Parochieraad enkele jaren geleden heeft de auteur van dit stuk 
gevraagd of de parochie ook de eigenaresse was van het kapelletje en de grond 
eromheen. Dat vond men een vermakelijke vraag en het antwoord bij de volgende 
bijeenkomst was dat de gemeente Eindhoven de eigenaar ervan was geworden. Details 
over de verkoop kon men echter niet geven.
Het lijkt zinnig dit grondstuk TGR00A 617 te koop aan te bieden aan de gemeente 
Eindhoven die ook de de omliggende percelen grotendeels in bezit schijnt te hebben.

Paul Theelen     Eindhoven, 28 januari 2013
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