
Beschouwingen over de economische
en sociale situatie in de Baroniegemeenten

rond 1862 ~)

INLEIDING

De beschopwingen, die onder bovenstaande titel zijn gewijd aan
de toestand in de Baroniegemeenten - zij mochten uiteraard in
dit lustrumjaarboek niet ontbreken - zijn het werk geworden van
meerdere auteurs. Het feit, dat het hier ging om 14 g.emeenten,
waarvan archieven en andere schriftelijke of gedrukte bronnen
dienden te worden onderzocht, sloot een andere mogelijkheid vrij
wel uit. Geprofiteerd is van de gelukkige omstandigheid, dat met
uitzondering van Dongen alle gemeenten in de voormalige Baronie
van Breda de zorg voor hun archieven hebben opgedragen aan een
(gemeente- of streek-) archivaris. Deze archivarissen, vijf in getal,
werden tot medewerking bereid gevonden.

Nochtans kon deze medewerking slechts van beperkte aard
zijn. Enerzijds lieten ambtsbezigheden vaak niet veel gelegenheid
tot tijdrovend onderzoek. Anderzijds bleek reeds spoedig, dat de
opzet van het onderzoek, zoals die voor de stad Breda mogelijk
was, voor de Baroniegemeenten niet viel te verwezenlijken. Van
wege de ongelijkwaardigheid, de gebrekkigheid en soms zelfs het
ontbreken van bepaalde archiefbronnen was het bovendien niet
mogelijk uniforme maatstaven voor het onderzoek aan te leggen,

") Dit artikel is het werk van vijf auteurs. Het aandeel van elk daarin was als
volgt: f. H. van Mosselveld: Inleiding en de gemeenten Alphen en Rie1,
Baarle-Nassau, Chaam, Dongen, Gilze en Rijen, Oosterhout, Terheijden,
Teteringen. Hij dankt de heer J. M. J. F. A. Sluyters, die met betrekking tot
de vier laatstgenoemde gemeenten vooronderzoek verrichtte. Drs C. Th.
Lohmann: Etten en Leur, Princenhage. Drs F. A. Brekelmans: Ginneken en
Bave!. J. M. Th. Verschueren: Roosendaal en Nispen. A. Delahaye: Rijsbergen,
Zundert.
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die tot een vergelijkende studie van de gezamenlijke Baroniege
meenten zouden kunnen leiden. Dat alles vormde een ernstig be
letsel voor een doeltreffende studie. Dit zij ter verklaring en ter
verontschuldiging aangevoerd voor het feit, dat de hierna aan elke
gemeente afzonderlijk gewijde verhandelingen nogal ongelijkwaar
dig zijn uitgevallen. Zij zijn voorts in hoofdzaak beperkt tot de
economische en sociale situatie, omdat de gegevens met betrekking
tOt deze facetten nog het meest uitvoerig waren.

Als een geheel volledig en daarmee geheel betrouwbaar beeld
van de plaatselijke ontwikkeling mogen zij echter niet worden
beschouwd: Daarvoor zou het nodig zijn geweest die ontwikkeling
over een aanzienlijk langere periode te volgen. Wel kunnen zij
dienen als uitgangspunt voor verdere studie.

De bronnen, welke voor dit onderzoek gebezigd zijn, waren
op de eerste plaats de jaarlijkse provinciale en gemeentelijke ver'"
slagen. Ten aanzien van de laatste dient te worden opgemerkt, dat
zij - loffelijke uitzonderingen daargelaten - niet steeds met de
nodige zorg waren samengesteld. Vaak bleken gegevens uit ver
slagen van voorgaande jaren klakkeloos overgenomen. Vaak ook
was verzuimd in deze voorgedrukte verslagen de gevraagde gegevens
in te vullen of een toelichtende beschrijving te geven.

Verder werden geraadpleegd de notulen van de vergaderingen
van het gemeentebestuur, correspondentie en rekening van dat be
stuur en belastingkohieren. Het bleek vrijwel niet mogelijk buiten
deze gegevens uit de bestuurlijke en ambtelijke sfeer iets van het
dagelijks leven anno 1862 in deze plattelandsgemeenten in zijn
realiteit te betrappen. In de toen hier verschijnende kranten (De
Bredasche Courant en het Weekblad voor Oosterhout en Om
streken) vindt men nauwelijks iets, dat daartoe dienen kan.

Een enkele maal werd terugg.egrepen op het werk van Van der
Aa, Geschiedkundige beschrijving van de stad Breda en hare om
streken, dat reeds uit 1845 dateert, of - indien voorhanden 
het werk van een plaatselijk historicus.

Gezien dit beperkte aantal bronnen is een verwijzing daarnaar
nagelaten en zijn andere dan archiefbronnen in de tekst aangeg,even.
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Lezing van hetgeen uit het onderzoek der verschillende mede
werkers resulteerde, noodt tenslotte tot het g,even van enkele al
gemene indrukken en verklaringen.

Op de eerste plaats dienen hier genoemd te worden de gemeen
ten, welke binnen het territoir der voormalige Ba,ronie van Breda
zijn gelegen. Het zijn: Alphen en Riel, Baarle-Nassau, Chaam,
Dongen, Etten en Leur, Gilze en Rijen, Ginneken en Bave1, Ooster
hout, Princenhage, Roosendaal en Nispen, Rijsbergen, Terheijden,
Teteringen en Zundert.

Het merendeel van deze gemeenten droeg in 1862 een overwe
gend agrarisch karakter. Nijverheid van enige betekenis vond men
alleen in Oosterhout, Roosendaal, Dongen, Etten en Ginneken.
Het zijn voornamelijk deze industrieplaatsen (behalve Etten), die
een min of meer normale stijging van haar inwonertal te zien
geven. In de overwegend agrarische gemeenten is dit accres aan
merkelijk kleiner, terwijl in sommige ervan zelfs een vrij sterke
daling van het inwonertal valt te constateren. Die ontwikkeling
werd over een periode van 20 jaar (1850-1870) waargenomen.

Roosendaal - bijzonder gunstig gelegen met goede water-,
land- en spoorwegverbindingen en vanouds reeds een pla.ats met
enige nij,verheid- was veruit de meest snel groeiende gemeente in
de Baronie. Het zag zijn inwonertal in de periode 1850-1870 stij
gen met ruim 26%. Baarle-Nassau en Dongen dienen hierna te
worden genoemd met een stijging van circa 12%. Voor Baarle
Nassau - toch in hoofdzaak een landbouwgemeente - is die groei
bijzonder groot en in afWijking van hetgeen de andere agrarische
gemeenten te zien geven. Ligt de verklaring in het feit, dat hier een
officiële grensovergang gelegen was? Ook het accres van het even
eens voornamelijk agrarische Zundert met bijna 4% moet misschien
in dit licht gezien worden. Dongen kenmerkte zich in deze jaren
door een voorspoedige ontwikkeling van zijn looi- en schoennijver
heid, waarbij het aantal bedrijven zich belangrijk uitbreidde.

Princenhage en Ginneken - beiden in hoofdzaak agrarisch
maar met enkele industriële vestigingen - kenden een toename
met resp. 9 en 7%.
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Ook de grootste der Baroniegemeenten, Oosterhout, vanouds
een plaats met enige industrie en ook streekcentrum, zag zijn in
wonertal in diezelfde periode stijgen, doch slechts met ruim 70/0,
een toename voornamelijk te danken aan zijn ruime geboorte
overschotten, want het aantal vertrekkenden was er vrij groot.

Opmerkelijk is tenslotte de daling van het inwonertal in Gilze
(70/0), Alphen (ruim 20/0, maar van 1858-1870 zelfs 7;/z0/0), Rijs
bergen (bijna 40/0), Chaam en Etten (beiden 20/0).

Het ontbreken van voldoende werkgelegenheid voor de be
roepsbevolking was ongetwijfeld de hoofdoorzaak van deze achter
uitgang of - gezien de hoge geboortecijfers - te geringe vooruit
gang. Beiden manifesteerden zich in min of meer grote vertrek
overschotten.

Gaat men de omvang en de aard der werkgelegenheid voor de
verschillende gemeenten na, dan moet het als een ernstig gemis
worden gevoeld, dat voor een belangrijke sector als de landbouw
van vrijwel geen enkele gemeente cijfermateriaal beschikbaar is,
waaruit de hoeveelheid en de grootte der boerenbedrijven en het
aantal personen, dat daarin geheel of gedeeltelijk (seizoenarbeid)
een bestaan vond, kunnen worden afgeleid. De omvang van het
landbouwareaal en van de veestapel, waarover wel gegevens bekend
zijn, doen slechts vermoeden dat het percentage van de bevolking,
dat daarbij betrokken was, zeer groot moet worden genoemd. En
dit geldt niet enkel voor de overwegend agrarische g,emeenten,
maar ook voor de plaatsen, welke als nij'verheidscentra te beschou
wen ZIJn.

De nijverheid draagt hier in deze jaren nog grotendeels het ka
rakter van huisindustrie. De bedrijfsgrootte kon nagenoeg uitslui
tend' worden gemeten in het aantal arbeiders. Wanneer men als
criterium voor het grootbedrijf een aantal arbeiders van meer dan
40 hanteert, voldoen slechts de kunstwol- of lompenfabrieken te
Terheijden (1863 60 arbeiders) en Ginneken (1860 46 arbeiders;
1862 evenwel 26) aan deze norm. Het eigenlijke grootbedrijf deed
hier pas enkele jaren later zijn intrede met de beetwortelsuiker
fabricage. In de Baronie verrezen de eerste suikerfabrieken te
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Oosterhout (Groenendijk en Statendam, beiden in 1867) en ver
volgens te Leur (1869) en Princenhage (1872). De arbeidsbezetting
was vervolgens het hoogst bij de sigarenfabrieken te Oosterhout 
overigens als kleinbedrijf georganiseerd - met een gemiddelde van
13. In hoeverre hieronder thuiswerkers begrepen waren, is echter
niet bekend.

Bij de nijverheid valt het accent echter ongetwijfeld op de leer
looierij, een industrie, welke in deze periode een voorspoedige groei
van het aantal bedrijven te zien geeft en als bloeiend wordt aange
merkt. Men vindt deze nijverheid in vrijwel alle Baroniegemeenten
met een of meer bedrijfjes vertegenwoordigd. (Het concentratiepro
ces in deze bedrijfstak is van veel later datum). Grotere hoeveelheden
treft men in 1862 aan in Oosterhout, Etten en Roosendaal maar
vooral in Dongen (71 looierijen). Opvallend is, dat deze industrie
in Gilze-Rijen - later toch bekend om zijn looierijen - nog slechts
aarzelend op gang komt.

In nauwe relatie tot deze looinijverheid staat het grote aantal
schoenmakerijen in diezelfde gemeenten, waarbij Dongen met 156
bedrijfjes de kroon spant.

Naast deze twee industrieën moeten als belangrijkste bedrijven
voor Oosterhout nog worden genoemd de potten- en steenbakke-.
rijen en sigarenmakerijen, voor Roosendaal de tabakskerverijen, de
lijmziederij en de pianofabriek, voor Enen de brouwerijen, de
steen- en pannenbakkerijen en de scheepstimmerwerf en voor Gin
neken de reeds genoemde kunstwolfabriek, waar de arbeidstijden
in vergelijking tot elders wel uitzonderlijk lang waren (voor man
nen 17 uur per dag!), en de fabriek voor verlakt leder (wasdoek
en chacots). Daarnaast treft men vooral in de grotere gemeenten
een groot aantal ambachtslieden aan in een ruim assortiment, ter
wijl in vrijwel alle plaatsen de linnenweverij in huisarbeid werd
beoefend.

De veelsoortigheid van de aanwezige nijverheid was het grootst
in Roosendaal, de eenzijdigheid in Dongen. De conjunctuur van al
deze bedrijven en ambachten liep nogal uiteen en verschilde van
plaats tot plaats.
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De arbeidslonen ofschoon plaatselijk en naar de aard van het
bedrijf verschillend, varieerden voor mannen (d.w.z. personen bo
ven de 16 jaar) van f 2,40 tot f 6,- per week, voor vrouwen
doorgaans iets lager. Tijdloon was waarschijnlijk de overheersende
vorm van betaling bij de arbeiderslonen met uitzondering wellicht
van de steenfabrieken en misschien ook van de schoenmakerijen, waar
elders althans stukloon gebruikelijk was. Niet altijd werden de
lonen in geld uitgekeerd. Een betrekkelijk veel voorkomende soort
van naturaloon was de verstrekking van kost en inwoning, niet
alleen bij het boerenbedrijf maar ook bij de "fabrieken" en am
bachtelijke bedrijven (zie b.v. Alphen). De arbeidsverhoudingen
droegen hierdoor een patriarchaal karakter. In hoeverre er in de
Baroniegemeenten in deze tijd van gedwongen winkelnering sprake
was, is niet bekend geworden.

Landbouw noch nijverheid boden blijkbaar voldoende arbeids
plaatsen voor de aanwezige beroepsbevolking. Lage lonen, vrou
wen- en kinderarbeid en armoede vooral onder de dagloners waren
daarvan de gevolgen. De grote aantallen bedeelden vooral in de
plaatsen met enige nijverheid spreken in dit opzicht duidelijke taal.

Een en ander vindt uiteraard zijn afspiegeling in de welstand
der bevolking. Deze bij benadering te bepalen bleek een moeilijke
opgave. Een algemene inkomsten- en vermogensbelasting, zoals wij
die nu kennen, was er toen nog niet. Het welstandsbeeld diende
daarom te worden opgebouwd uit een veelheid van bronnen, zoals
belastingkohieren en opgaven inzake bedeling, onderwijs en kies
recht. De belangrijkste daarvan is ongetwijfeld het kohier van de
hoofdelijke omslag, een gemeentelijke belasting, die als grondslagen
voor de heffing kende de uiterlijke staat der belastingplichtig,en,
hun vertering en hun inkomsten uit ambt, beroep, bedrijf en pen
sioen. In verschillende gemeenten bleken deze kohieren echter niet
bewaard te zijn. In weer andere - de tarieven en het gestelde
minimuminkomen verschilden van plaats tot plaats - gaf deze
belasting geen getrouw beeld van de feitelijke welstandssituatie.
In een financieel gezonde gemeente als Teteringen bijvoorbeeld
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diende de hoofdelijke omslag als sluitpost op de gemeenterekening.
De opgaven inzake de armenzorg konden slechts bepaalde

situaties nader preciseren. Vaak waren deze opgaven echter
onvolledig en ontbraken met name de gegevens van de kerkelijke
en bijzondere instellingen van weldadigheid, terwijI juist aan deze
instituten bij de Armenwet van 1854 de ondersteuning van de
behoeftigen voornamelijk was overgelaten. Het algemeen of burger
lijk armbestuur behoorde in deze slechts een aanvullende taak te
hebben. In de meestal wel beschikbare gegevens van deze laatste
instelling vindt men echter vaak zonder nadere specificatie ook
die bedeelden begrepen, welke ofschoon elders woonachtig hun
onderstandsdomicilie in de betreffende Baronie-gemeente hadden.
Voorts is over de omvang van de particuliere liefdadigheid totaal
niets bekend.

Ook uit de opgaven van het aantal kinderen, dat kosteloos
onderwijs ontving, konden niet steeds bruikbare indicaties worden
verkregen. In gunstige omstandigheden verkerende gemeenten als
Teteringen en Rijsbergen hadden b.v. het schoolgeld, een gemeen
telijke belasting, afgeschaft en het onderwijs voor iedereen kosteloos
gemaakt.

Een meer bruikbare maatstaf voor dit welstandsonderzoek was
de bepaling van het aantal kiesgerechtigden. Toenmaals gold nog
het censuskiesrecht. Volgens de Kieswet van 1850 waren - afge
zien van eisen inzake meerderjarigheid en ingezetenschap - slechts
die mannelijke personen kiesgerechtigd, die in de belastingen,
welke rechtstreeks aan het Rijk voldaan werden (personele belas
ting, grondbelasting en patentrecht) een bepaalde som betaalden.
Deze was voor de gemeenten in het kiesdistrict Breda (met uitzon
dering van de stad zelf) gesteld op f 20,- voor de verkiezing van
de Tweede Kamer en de Provinciale Staten en op t 10,- voor
de verkiezing van de Gemeenteraad.

Deze voor alle Baroniegemeenten gelijke beIastingminima maak
ten het mogelijk om aan de hand van het aantal kiezers een ver
gelijkend overzicht te maken van de welstandssituatie in die ge
meenten. Uiteraard betreft dit cijfermateriaal slechts de bovenlaag
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Afb. 9. Gezicht op de dorpen Baarle-Nassau en Baarle-Henog.
Litho van H. Weingartner te Breda.

Stedelijk Museum, Breda. Foto Schreurs J Breda
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Afb. 10. De vroegere R.K. Kerk te Chaam, gebouwd in 1842.

Gemeentearchief) Clual'l1.
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der bevolking nl. hen, die uitkwamen boven het genoemde belas
ting,minimum van f 10,-. De situatie van dit deel der bevolking
mag echter als bepalend worden gezien voor het totale welvaans
beeld. Ofschoon het zeker mogelijk was een groot vermogen en
een groot inkomen te hebben en toch beneden het gestelde census
minimum te blijven, kan deze toch reeds kleine categorie personen
de verkregen resultaten nauwelijks beïnvloeden. Hetzelfde geldt
voor de categorie der weduwen en alleenstaande vrouwen, welke
wel de gestelde minima bereikten, doch toen nog niet kiesgerechtigd
waren. Beide groepen zullen - naar mag worden aangenomen 
geen grote verschillen te zien geven in de ene gemeente ten opzichte
van de andere.

De juistheid van de verkregen rangorde kon met behulp van
langs andere wegen verkregen gegevens (hoofdelijke omslag en arm
wezen) op zijn betrouwbaarheid en bruikbaarheid worden getoetst.
Het percentage is dat van het aantal kiezers ten opzichte van de
totale bevolking. De volgorde werd door een combinatie van beide
percentages bepaald.

2e K. I OIo I Raad

I KiesgerechtigdenTotaal aantal
Inwoners

Gemeente

Rijsbergen
Tetering!'n
Alphen c.a.
Roosend:l.al c.a.
Gilze c.a.
Terheijden
Ginneken c.a.
Oosterhout
Etten c.a.
Zundert
Chaam
Princenhage
Dongen
Baarle-Nassau

1617
1142
1778
7165
2680
2822
3805
8844
5672
4006
1371
5831
3743
2135

79
57
78

349
110
120
162
374
229
158

50
208
127

64

4,89
4,99
4,39
4,87
4,10
4,25
4,26
4,23
4,04
3,94
3,65
3,58
3,39
3,00

131
81

127
499
187
194
256
600
347
249

81
347
220
113

8,10
7,09
7,14
6,96
6,98
6,87
6,73
6,78
6,12
6,22
5,91
5,95
5,88
5,29
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Uit dit overzicht zijn verschillende conclusies te trekken. Op
de eerste plaats wel deze, dat de vrijwel geheel agrarische gemeen
ten relatief het grootst aantal welgestelden telden. Dat Roosendaal
als enige industrieplaats daartussen figureert, behoeft niet te ver
wonderen, wanneer men de voorspoedige groei van deze gemeente,
de veelsoortigheid en daardoor mindere conjunctuurgevoeligheid
van zijn industrie en zijn gunstige verkeersgeografische ligging in
aanmerking neemt. Roosendaal vertoont in deze periode alle ken
merken van een gezonde dynamische economische ontwikkeling.

Oosterhout verkreeg ondanks zijn groot aantal paupers nog
een vrij gunstige plaats in deze rangorde. Zij is te danken aan het
vrij grote aantal welgestelden, dat men hier ook onder de boeren
bevolking aantrof. Dat Dongen vrijwel onderaan belandde, zal na
lezing van hetgeen hierna over deze gemeente werd geschreven,
niemand meer verbazen. Baarle-Nassau sluit de rij, maar de juist
heid van deze plaatsing dient te worden betwijfeld. Ofschoon,
zoals hierna blijken zal, nagenoeg geen bronnen meer beschikbaar
zijn, waaruit de welstand van de plaatselijke bevolking kan worden
afgeleid, krijgt men toch niet de indruk, dat het met de levensom
standigheden hier zo bijzonder slecht was gesteld. Waarschijnlijk
speelt ons hier veel meer dan elders parten de aard van de belas
tingen, die voor het kiesrecht medebepalend waren. Deze grensge
meente, zo nauw verbonden met de daarin geënclaveerde Belgische
gemeente Baarle-Hertog, verkeerde wel in een zeer bijzondere po
sitie. Een krachtige neringdoende middenstand (patentrecht) kwam
er door de gunstiger concurrentiepositie der Belgische winkeliers
niet tot ontwikkeling, terwijl Belgen er grote opperylakten land 
ofschoon door Nederlandse boeren gepacht - in eigendom bezaten
(grondbelasting). Voorts zal het wel altijd een vraag blijven, in hoe
verre daar langs niet-legale weg inkomen werd verkregen.

Het dient met dat al te worden betwijfeld of met behulp van
de gekozen maatstaf juist hier wel een betrouwbaar beeld van de .
feitelijke welstandssituatie is verkregen.

Ofschoon de gebrekkigheid der bronnen tot voorzichtigheid
maant, zijn er zonder twijfel uit bovenstaand overzicht en uit het-
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geen hierna per gemeente afzonderlijk is medegedeeld, nog meer
algemene gevolgtrekkingen te maken. Dat was echter niet de be
doeling van deze inleiding, die meer een verantwoording van - en
een inzicht in de gevolgde werkwijze beoogde te geven.

ALPHEN EN RIEL

Van de gemeente Alphen en Riel, omvattende de twee gelijk
namige kerkdorpen en een aantal verspreid liggende gehuchten,
heeft slechts Alphen steeds behoord tot de Baronie van Breda. Riel
daarentegen maakte vroeger deel uit van de Meierij van 's-Herto
genbosch en ressorteerde onder de dingbank van Hilvarenbeek.
Beide dorpen werden in 1810 tot een gemeente verenigd krachtens
een decreet van keizer Napoleon.

Ofschoon Riel dus nooit tot de Baronie heeft behoord, heeft
hetgeen hier volgt over de situatie in deze gemeente in 1862 ook
op dit dorp betrekking, omdat de voorhanden gegevens begrijpe
lijkerwijze niet naar kerkdorp te scheiden waren.

Van deze twee kerkdorpen was Riel dicht onder de rook van
Tilburg gelegen en op die stad georiënteerd. Alphen echter lag
tamelijk geïsoleerd te midden van uitgestrekte heidevelden en bos
sen. Van verharde wegen locaal zowel als interlocaal was nog geen
sprake. Slechts zandwegen verbonden beide dorpen onderling en
met Tilburg, Gilze, Chaam en Baarle-Nassau. Zandwegen die van
wege het stuifzand slechts met zeer veel moeite in een berijdbare
staat te houden waren, vooral de wegen naar Gilze en Chaam.

Het gemeentebestuur zag zeer wel in, dat betere interlocale ver
bindingen een levensbelang waren voor een gezonde economische
ontwikkeling van deze gemeente, die zijn inwonertal geleidelijk
zag dalen. Vooral het feit, dat naburige gemeenten als Chaam en
Baarle-Nassau kort te voren door een provinciale klinkerweg met
Breda en de Belgische grens verbonden waren, werd in 1861 aan
leiding voor het gemeentebestuur om de provincie met klem te
verzoeken de wegen van Alphen naar resp. Gilze en Baarle te
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verharden. Het jaar daarop werd dit verzoek herhaald met het
aanbod van gemeentewege om in de aanleg van die weg f 10.000,
bij te dragen en ditmaal met succes. De enkele jaren later door de
provincie aangelegde klinkerweg van Gilze via Alphen naar Baarle
Nassau kwam in de loop van 1867 gereed.

Het aantal inwoners van deze gemeente, dat zoals reeds werd
opgemerkt een dalende tendens vertoonde, bedroeg in 1862 1778
personen. Tot en met 1858 was er van een geleidelijke stijging
sprake geweest, doch vanaf dat jaar (1932 inwoners) daalde het
inwonertal tot 1787 in 1870 met een dieptepunt van 1705 in 1866.
Een daling derhalve met ruim 7~%, veroorzaakt door het vertrek
van vrij grote aantallen personen (van 1858-1870 gemiddeld 130
per jaar). Daar stond weliswaar een vestiging van gemiddeld 70
personen jaarlijks tegenover, maar het waren toch vooral de grote
jaarlijkse geboorte-overschotten, die een snellere vermindering van
het inwonertal afremden.

Die emigratie is een verschijnsel, dat in deze tijd bij meerdere
hoofdzakelijk agrarische g.emeenten te constateren valt. Er was in
het boerenbedrijf niet voldoende gelegenheid om de jaarlijkse aan
was der beroepsbevolking op te vangen. De plaatselijke nijverheid
was van vrij geringe betekenis. Er waren slechts 2 steenbakkerijen,
(waarin 9 mannen en 2 jongens werk vonden), 6 leerlooierijen (6
mannen en 4 jongens), 2 bierbrouwerijen (4 mannen) en 11 linnen
weverijen (10 mannen en 5 jongens). De overige bedrijven waren
van meer ambachtelijke aard en telden per bedrijf slechts 1 of 2
knechten. In het geheel waren in al deze bedrijven met inbegrip
van de ondernemers zelf en hun gezinsleden 67 mannen en 21
jongens werkzaam.

De toestand in deze fabrieken en ambachtelijke bedrijven heette
in 1862 matig tot gunstig, gunstig met name in de steenbakkerijen
en de pellenweverij. De steenbakkers, die hun leem op gemeente
gronden staken, dienden als vergoeding per mand f 2,50 aan de
gemeente te betalen.

Over de arbeidslonen is niets bekend. Deze konden - aldus het
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gemeenteverslag - niet worden opgegeven, omdat onder de opge
geven aantallen arbeiders begrepen waren de ondernemers en am
bachtslieden zelf, terwijl het overige personeel bestond uit hun
kinderen, leerlingen of vaste knechten. Deze laatste werden met het
jaar verhuurd en genoten bij de ondernemers kost en inwoning.

Het waren derhalve vrijwel alle familiebedrijfjes, die in veel
gevallen niet eens het enige beroep vormden van de betreffende
ondernemers. De opsomming in de registers van patentschuldigen
(een rijksbelasting op beroep en bedrijf) geeft in dit opzicht vaak
verrassende combinaties van beroepen te zien zoals (telkens één
persoon betreffende):

wagenmaker - timmerman - huisschilder - glazenmaker.
leerlooier (7 kuipen) - schoenmaker - vleeshouwer -loonslachter.
broodbakker - biljardhouder - winkelier.
kuiper - vleeshouwer.
schoenmaker - loonslachter.
kuiper - waskaarsenmaker - biljardhouder - winkelier.

- wagenmaker - timmerman - glazenmaker - huisschilder - biljard
houder - winkelier.
winkelierster - broodverkoopster - waskaarsenmaakster.
logementhouder - bierbrouwer.
leerlooier (6 kuipen) - zadelmaker.
vrachtrijder - koopman.
Veel huisvrouwen oefenden het beroep uit van naaister of win

kelierster. De vrouw van het hoofd der school in Riel b.v. dreef
een winkel, die van een andere onderwijzer stond als naaister te
boek.

Het overgrote deel der arbeiders bestond uit dagloners en dag
loonsters, die hoofdzakelijk gedurende het seizoen in de landbouw
werkzaam waren.

Het aantal boerenbedrijven was groot (ruw geschat 200) en
middelmatig tot klein van omvang. De boeren staan zonder uit
zondering als graanbouwer in het bevolkingsregister genoteerd,
zodat we mogen aannemen, dat het accent in het boerenbedrijf -
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landbouw en veeteelt werden hier vrijwel uitsluitend in gemengd
bedrijf uitgeoefend - op de eigenlijke landbouw viel.

De verbouw van rogge besloeg met 590 ha ruim de helft van
het aanwezige bouwland, waarbij spurrie en knollen als tweede
vrucht gezaaid werden. Boekweit met 145 ha, klaver met 137 en
aardappelen met 120 ha waren de belangrijkste der overige veld
gewassen. Als hooiland waren 450 ha in gebruik.

De toestand van de landbouw werd goed tot zeer goed ge
noemd. De haver-, eve- (= lichte haver) en aardappeloogst met
name kregen dit laatste predikaat. De landbouw ging - aldus het
landbouwverslag - steeds vooruit door een betere bemesting der
gronden.

De veestapel telde onder meer 1370 runderen (waaronder SO
trekossen), 126 paarden en 950 schapen. De 11 bijenhouders wonnen
tezamen 1125 kg was en honing.

De prijzen van het rundvee, kalveren en boter bleven het ge
hele jaar zeer hoog. De meeste kalveren werden na een mesttijd van
6-S weken verkocht voor de slacht. In varkens was weinig handel;
men hield deze hoofdzakelijk voor de eigen consumptie. Er was
geen handel in tuinbouwvoortbrengselen en in vruchten en ooft
vrijwel geen. Op de twee jaarmarkten ('S maandags na halfvasten
en de 3e maandag in november) werd voornamelijk handel gedre
ven in lakens, haaien, manufacturen en oude klederen. De enige
handel met het buitenland bestond in uitvoer van schapen naar
België.

Er waren blijkens het patentregister een 14-tal karlieden en
vrachtrijders in beide dorpen, doch of er een geregelde wagendienst
op de omliggende gemeenten bestond, bleek niet. De 21 kroeghou
ders, tappers en slijters, welke men hier aantrof deden blijkbaar
goede zaken gezien het feit, dat de plaatselijke belasting op het ge
distilleerd met een opbrengst van bijna f 500,- de raming met 1/5

overtrof.

De welstand van de bevolking laat zich moeilijk achterhalen,
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omdat de daarvoor onmisbare kohieren van de hoofdelijke omslag
niet bewaard gebleven zijn. Zo er van enige rijkdom sprake is ge
weest, dan stak deze toch niet in de inrichting der woonhuizen.
In de belasting op het meubilair waren zegge en schrijven slechts
4 personen aangeslagen, allen landbouwers. De kohieren van de
rijksbelastingen (grondbelasting, personele belasting en patentrecht)
tonen wel aan, dat er van excessieve rijkdom in elk geval geen
sprake was.

Dat van de personen, die zich elders vestigden, lang niet allen
er in slaagden in hun nieuwe woonplaats een redelijk bestaan op
te bouwen zou men kunnen afleiden uit het jaarlijks toenemende
aantal, dat elders armlastig werd, maar waarvoor deze gemeente
krachtens het in de armenwet geregelde onderstandsdomicilie finan
cieel moest bijdragen. De bedragen, die voor deze elders geälimen
teerden van het Burgerlijk Armbestuur werden gevergd, stegen
jaarlijks en overtroffen in 1862 zelfs de gewone inkomsten van die
instelling. Het gemeentebestuur noemde dit een sprekend bewijs
voor de nadelige werking van het restitutiestelsel der armenwet.
Slechts 1/5 van de inkomsten van het Burgerlijk Armbestuur kon
daardoor maar ten goede komen aan de in de eigen gemeente
woonachtige armen. Deze instelling bedeelde in 1862 50 personen
onafgebroken (37 daarvan waren elders gevestigd) en 3 tijdelijk.
Het R.K. parochieel armbestuur te Alphen bedeelde 16 personen
onafgebroken en 38 tijdelijk, dat te Riel resp. 2 en 1 persoon. De
Diakonie der Ned. Hervormden verleende 3 personen tijdelijk on
derstand. De protestantse gemeenschap bestond vrijwel uitslui
tend uit het hier gekazerneerde contingent marechaussee en een
aantal commiezen.

Door de goede verstandhouding tussen het Burgerlijk- en de
kerkelijke armbesturen, die voor zover hun fondsen toelieten be
reidwillig hun eigen behoeftige parochianen bleven ondersteunen,
konden de uitgaven van eerstgenoemde instelling met betrekking
tot de in de gemeente woonachtige armen gering blijven. Geen der
kerkelijke armbesturen genoot subsidie uit de gemeentekas.

Stellen we het aantal gezinshoofden en zelfstandige kostwinners
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ruw geschat op ~ der totale bevolking, dan komen we tot de
bevinding dat ongeveer 1/5 van hen min of meer voortdurend arm
lastig was· Dit aantal stemt vrijwel overeen met het aantal dag
lonersgezinnen, zodat we de sociaal misdeelden - hetgeen reeds
mocht worden verondersteld - voornamelijk in deze kategorie
zullen hebben te zoeken.

Het aantal kinderen, dat kosteloos onderwijs genoot (50), be
droeg ongeveer 1/5 van het totale aantal schoolgaande kinderen,
hetgeen op zich niet ongunstig kan worden genoemd.

Dat de welstand van de andere groeperingen der bevolking,
vooral die van de boeren in vergelijking met de andere Baronie
gemeenten heel redelijk mag worden genoemd, blijkt tenslotte uit
de aantallen kiesgerechtigden. Er waren hier 78 Kamer- en 127
Raadkiezers. 127 personen betaalden dus f 10,- of meer in de rijks
directe belastingen. Dit aantal is ongeveer gelijk te stellen met ruim
1/3 van het aantal gezinshoofden en zelfstandige kostwinners.

BAARLE-NASSAU

Geen der Baroniegemeenten herinnert in zijn verschijningsvorm
wellicht zo sterk aan de feodale tijd, aan de periode, waarin de
heerlijkheid van Stad en Lande gestalte heeft gekregen, als Baarle
Nassau, dat binnen zijn grenzen in de vorm van ongeveer 30 en
claves het grootste deel van de Belgische gemeente Baarle-Hertog
heeft liggen. Deze waarschijnlijk reeds uit de 12e eeuw daterende
situatie was in de loop der eeuwen en opnieuw nog bij de grens
regeling tussen Nederland en België in 1843 ongewijzigd gebleven.
Beide gemeenten vormden ondanks het feit, dat zij elk een eigen
dorps- of gemeentebestuur hadden, van oudsher één levensgemeen
schap, één parochie, één dorp. Kerkelijk zijn zij zelfs tot ver in
de 1ge eeuw een eenheid gebleven en daarmee ook voor de oor
spronkelijk tot het terrein der kerk behorende taken ten aanzien
van onderwijs en armenzorg. Dit alles geldt echter slechts voor het
eigenlijke dorp Baarle-Nassau-Hertog, niet voor het tot de gemeente
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Baarle-Nassau behorende kerkdorp Ulicoten, dat sedert het begin
der 1ge eeuw een zelfstandige parochie was, en de buurtschap
Castelre, die vanouds parochieel tot het Belgische Minderhout be
hoort.

De beide burgerlijke gemeenten droegen in verhouding tot haar
bevolkingsaantal gezamenlijk bij in de kosten van onderhoud van
kerk en toren, van onderwijs en armenzorg. Die verhouding was
van oudsher 2/3 Nassau en 1/3 Hertog.

Ofschoon deze gezamenlijke belangen in het verleden meerma
len aanleiding hadden gegeven tot conflicten tussen beide gemeente
besturen, heeft het echter tot omstreeks 1860 geduurd, eer de
sterke banden, die deze gemeenschap samenhielden, stuk voor stuk
gekapt werden· De kiemen voor dit splijtingsproces mogen in de
eigenaardige structuur van deze dorpsgemeenschap zelf gelegen
hebben, men ontkomt echter niet aan de indruk, dat maatregelen
van hogerhand de verwezenlijking van die scheiding hebben be
vorderd en versneld. In hoever hier enig ressentiment voortvloeiend
uit de afscheiding van België een rol heeft gespeeld, valt niet te
zeggen, wel te veronderstellen. Feit is intussen, dat de onderlinge
verstandhouding in deze kleine gemeenschap door die maatregelen
zeer werd vertroebeld.

Het begon met het onderwijs. De nieuwe lager onderwijswet
van 1857 verplichtte ook de gemeente Baarle-Nassau tot het hebben
van een eigen openbare lagere school. Het samengaan met Baarle
Hertog op onderwij,sgebied diende te worden beëindigd. Het ge
meenschappelijk schoollokaal werd nu in onderling overleg publiek
verkocht en Baarle-Nassau ontving het aandeel in de opbrengst
(2/3), waar het rech~ op had. Het gebouw van de zogen. Latijnse
school echter, eveneens gemeenschappelijk eigendom, werd door
Baarle-Henog eigenmachtig aan de kerk verkocht, zonder het aan
deel van Baarle-Nassau daarin aan deze gemeente uit te keren. Dat
was nu niet direct bevorderlijk voor de goede verstandhouding, te
meer niet omdat Nassau weg.ens de bouw van een nieuwe school
met onderwijzerswoning - beide kwamen in 1862 gereed - voor
zware financiële lasten zat.
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In het kerkelijke hadden de inwoners van de beide Baarles, met
uitzondering van Ulicoten sedert 1803 en Castelre, steeds behoord
tot de parochie van de H. Remigius, waarvan de kerk op het grond
gebied van Baarle-Hertog stond. Onenigheid bij de betrokken bis
schoppen over de pastoorsbenoeming - de aartsbisschop van
Mechelen pretendeerde het alleenrecht daartoe te bezitten - leidde
in 1859 tot de oprichting van een eigen parochie voor de Neder
landse onderdanen door de bisschop van Breda.

Deze parochiestichting had - zeker in de eerste jaren - niet
de instemming van de Nassause noch die van de Hertogse katho
lieken· Het betekende voor de Nassause parochianen immers het
verlaten van hun oude parochiekerk, "die schoon en rijk en van
alle ornamenten voorzien was", in ruil voor een houten noodkerkje
in de buurtschap Loveren, dat aan alles gebrek had. De oude pa
rochiekerk van Baarle-Hertog zag zich door deze afsplitsing van
het grootste deel van haar parochianen en daardoor van een groot
deel van haar geregelde inkomsten beroofd. Vooral het gebrek aan
middelen van de nieuwe Nassause parochie en de weigering van de
Hertogse moederkerk om ook maar iets van haar bezitting,en over
te dragen - het kerkbestuur van Nassau maakte aanspraak op 2/3

van dat bezit - leidde tot spanningen en conflicten, die culmineer
den in de voor de Nederlandse rechter in 1863 en 1870 gevoerde
processen.

Beide kwesties bedierven de verstandhouding tussen beide ge
meentebesturen en die tussen hun onderhorigen grondig. Zij be
moeilijkten niet weinig - aldus de Nassause burgemeester - de
geregelde gang van zaken. Met name hadden zij een "mindere
eenstemmigheid" in het beleid der armenzaken tot gevolg.

Een op zich weinig betekenend verschil van mening tussen het
gemeentebestuur van Baarle-Nassau en het armbestuur van Min
derhollt, dat de armenzorg in het tot die parochie behorende
Castelre behartigde, werd in 1862 oorzaak, dat nu ook de armen
fondsen werden gescheiden. Het Belgische gouvernement drong
hier nu plotseling sterk op aan. Ofschoon het Nassause gemeente
bestuur met name graag de armenzorg van Minderhout in Castelre
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in stand gehouden zag, zwichtte het tenslotte na ruggespraak met
het provinciaal bestuur voor de Belgische druk. Na lang onderhan
delen en arbitrage van een internationale commissie kwam uitein
delijk in 1869 een boedelscheiding tot stand. Het nu opgerichte
Algemeen Armbestuur van Baarle-Nassau zag zich 2/3 van de bezit
tingen (d.w.z. ruim t 25.000,-) van het vroegere, tussen Nassau
en Hertog gemeenschappelijke armenfonds toegewezen. Onenigheid
over de waardering van Oostenrijkse effecten vertraagde tot 1872
de boedelscheiding met Minderhout. Het nieuwe Algemeen Arm
bestuur van Castelre kreeg 2/5 van het bezit van het Minderhoutse
armenfonds nl. mim 14.000 belg. frs.

Na deze wat uitvoerige schets van de staatkundige en maat
schappelijke verhoudingen in dit tweelingdorp in de periode die
ons speciaal interesseert, vervolgens iets over de economische toe
stand. Is het reeds geen eenvoudige opgave om daarvan bij deze
twee zo nauw met elkaar verbonden g,emeenten een goed beeld te
krijgen, het vrijwel geheel ontbreken van de daarvoor noodzakelijke
archiefbronnen, stelt ons wel voor een bijzonder groot probleem.
Slechts het gemeenteverslag staat ons ten dienste. Gemeentereke
ning en belastingkohieren uit deze tijd zijn niet· bewaard gebleven.

Evenals in de meeste Baroniegemeenten maakte de landbouw
in het in 1862 2135 inwoners tellende Baarle-Nassau het hoofdbe
staan van de bevolking uit. Het waren hier hoofdzakelijk kleine
boeren, die op de hoog gelegen onvruchtbare zandgronden een
moeizaam bestaan hadden. Het gebruik van vreemde mestspeciën
leidde hier overigens tot gunstiger resultaten dan in het verleden
ooit waren bereikt. Rogge was verreweg het voornaamste land
bouwproduct. Met ruim 1000 ha besloeg de verbouw hiervan ruim
2/3 van de beschikbare landbouwgronden. De veestapel telde onder
meer 1332 stuks rundvee, 304 schapen en 352 varkens. De uitge
strekte heidevelden leverden voorts een vrij grote honingproductie.
21 imkers met tezamen 712 bijenkorven hadden een opbrengst van
ruim 3000 kg honing en was.

Fabrieksnijverheid was er zo goed als geen. Er waren slechts
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2 steen- en pannenfabrieken met tezamen 5 arbeiders, 3 leerlooie
rijen met tezamen 3 arbeiders en 2 bierhrouwerijen zonder vreemd
personeel gevestigd. De arbeidslonen varieerden van f 3,- tot
f 6,- per week. Voorts waren er een 14-tallinnenwevers (huisnij
verheid) en een aantal amhachtslieden in de verscheidenheid, zoals
men die in vrijwel elk dorp van deze omvang pleegt aan te treffen.
De algemene toestand in deze fabrieken en amhachtelijke bedrijven
werd matig tot gunstig genoemd.

Over de handel en met name de winkelnering is niets bekend.
Gaan we echter uit van gegevens, die ons voor een iets latere
periode ter beschikking staan, dan kon hier een zakenmiddenstand
nauwelijks tot ontwikkeling komen vanwege de sterke concurren
tiepositie der Hertogse winkeliers·

Het is zeer de vraag of de weinig flatteuze laatste plaats die
Baarle-Nassau inneemt op het in de inleiding gegeven staatje be
treffende de welstand in de Baroniegemeenten, gebaseerd op het
percentage kiesgerechtigden, wel juist is. De aard en daarmee de
opbrengst van de aan het censuskiesrecht ten grondslag liggende
belastingen is waarschijnlijk niet geheel hrUJikbaar als maatstaf
voor de welstand der bevolking in deze in wel bijzondere omstan
digheden verkerende gemeente. De geringe concurrentiemogelijk
heid voor de Nassause middenstand, die we als vaststaand voor
een latere periode kennen maar die waarschijnlijk ook reeds in deze
tijd gold, heeft in dat geval zonder twijfel het aantal patentschul
digen (een der belastingen, die voor het censuskiesrecht meetelden)
beperkt ook naar opbrengst. Het Belgische bezit aan bouwland
in Nassau, dat door Nassause boeren werd gepacht, heeft zeker
de aanslagen in de grondbelasting, die eveneens bepalend was voor
het kiesrecht, merkbaar beïnvloed. Die belasting is daarmee g,een
bruikhare graadmeter voor de werkelijke welstand der boerenbe
volking. Tenslotte mogen we belangrijke factoren als het smokkelen
en het verzwijgen door de Nassause inwoners van in Hertog
verkregen inkomsten voor de Nederlandse belastingen evenmin
verwaarlozen. De Brahantse grensbewoners zijn in dit opzicht
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van oudsher steeds handige en vindingrijke lieden gebleken.
Er zijn ook geen andere aanwijzingen, dat het met de welvaart

in deze gemeente werkelijk zo bedroevend was gesteld. Het ont
breken van het kohier van de hoofdelijke omslag - onmisbaar
om deze te toetsen - valt hier wel bijzonder te betreuren.

Waarschijnlijk was het aantal werkelijk rijke personen hier wel
beperkt in verhouding tot het aantal redelijk welgestelden. De ver
houding in de cijfers van Kamer- en Raadkiezers (resp. 64 en 113)
zou hierop reeds kunnen wijzen.

Indien de levensomstandigheden hier werkelijk zo slecht waren,
zou het gevolg daarvan ongetwijfeld een daling van het inwonertal
zijn geweest. Maar het aantal inwoners stijgt in de jaren 1850
1870 zelfs met ruim 120/0, dat wil zeggen na Roosendaal het hoogste
percentage in de Baroniegemeenten. Van 1958 inwoners in 1851
nam de bevolking toe tot 2197 in 1870.

Dat de armoede of het aantal bedeelden steeg., kan evenmin
uit de voorhanden gegevens worden afgeleid. Integendeel, de toe
stand van het armwezen heet in deze jaren niet ongunstig en ook
in de wintermaanden was er blijkbaar geen gebrek aan werk. Het
niet onbemiddelde - we zagen het reeds - gemeenschappelijk
armbestuur van Baarle-Nassau-Hertog bedeelde in 1862 74 perso
nen tijdelijk en 109 voortdurend. Deze cijfers zijn niet hoog, wan
neer men bedenkt dat hierin ook de armen van Baarle-Hertog zijn
begrepen. Het parochieel armbestuur van Ulicoten, dat geen ge
meentesubsidie genoot, verleende aan 42 personen onderstand. De
weinig florissante positie van de nieuwe Nassause parochie had nog
niet toegelaten een eigen parochieel armbestuur op te richten.

Tenslotte was ook het aantal kinderen, dat kosteloos onderwijs
ontving, hier niet abnormaal groot. Het bedroeg 1/3 van het totale
aantal schoolgaande kinderen (181). Van de 20 in 1862 ingeschreven
militieplichtigen konden er 4 lezen noch schrijven.

Wat de gemeentelijke financiën betreft, verkeerde Baarle
Nassau in vergelijking met andere Baroniegemeenten in een ongun
stige positie. Hadden deze de hoofdelijke omslag vaak aanzienlijk
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Afb. 13. De Hoge Ham te Dongen rond 1860.
Cliché Drukkerij J. \X!. Leijten, Dongen.
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Afb. 14. De Baan te Dongen omstreeks 1870. Thans Torensrraar.
Olieverfschilderij door Wil1<:'m Troost (1812-1893).

Eigendom van de heer J. J. A. S. van Alphen te Klein Dongen. Foto B. van Gils, Breda.
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kunnen verlagen door de invoering van een consumptiebelasting
(die op het gedistilleerd), in Baarle-Nassau was dit niet mogelijk
gebleken vanwege de aanwezigheid der Belgische enclaves. Het was
daarmee een der zeer weinige gemeenten in deze provincie, waar
deze plaatselijke belasting - overigens op advies van het provin
ciaal bestuur zelf - niet tot stand kwam. Gedeputeerde Staten
verwachtten nl., dat een dergelijke belasting hier bezwaarlijk uit
voerbaar was wegens de ligging der bewoonde enclaves en dat
heffing daarvan in het nadeel van de rijksbelastingen zou werken.
Aangenomen kon immers worden - aldus het provinciaal bestuur
- dat ingezetenen van Baarle-Nassau hun gedistilleerd van elders
uit het land betrekken zouden en dit accijnsvrij via Roosendaal
zouden uitvoeren naar hun naaste buren in Baarle-Hertog.

De verkeersmogelijkheden voor Baarle-Nassau waren kort voor
1862 zeer verbeterd door de aanleg van een nieuwe provinciale
klinkerweg van Breda via Chaam en deze gemeente naar de grens
in de richting Turnhout. Voorlopig zou deze weg echter nog van
weinig betekenis blijven voor het internationale verkeer.

CHAAM

Van de ABC-dorpen, zoals Alphen, Baarle en Chaam in de
wandeling van oudsher genoemd worden, is Chaam in vergelijking
tot de beide anderen vrij laat tot zelfstandigheid gekomen. In 1463
werd het pas een parochie na voor die tijd kerkelijk tot Alphen
te hebben behoord. Rechterlijk zou het nog tot 1810 met dat dorp
verbonden blijven. De schepenbank van Alphen, waarin wel een
tweetal Chaamse schepenen zitting hadden, bezat tot dat jaar de
jurisdictie in Chaam. Wel had Chaam reeds sedert het einde der
16e eeuw een eigen financiële dorpshuishouding. De verbonden
heid van de ABC-dorpen kwam in het verleden vooral tot uiting
door het feit, dat zij eeuwenlang tezamen één schout, één secretaris
en één ontvanger hadden.

Het is niet uitgesloten, dat deze vreemde bevoogding de Ont-
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wikkeling van Chaam in het verleden heeft geremd. Niet minder
deden dat de uitgestrekte heidevelden en bossen, welke het dorp
omringden en tot het domein de'r heren van Breda behoorden.
Daardoor bleef de oppervlakte cuItuurland tot in het begin der
1ge eeuw gering en de boerenbedrijven klein tot middelmatig van
omvang·

Chaam was naar het aantal inwoners gerekend in 1862 na
Teteringen de kleinste gemeente in de Baronie en telde toen 1371
zielen. Er zat ook niet veel groeikracht in. Het inwonertal daalde
van 1438 in 1851 tot 1404 in 1870 met een dieptepunt in de jaren
1860/61 (1349 inwoners). Een daling derhalve van circa 2,4%,
veroorzaakt door de jaarlijkse vertrekoverschotten, waarvan het
effect echter door de ruime geboorte-overschotten grotendeels werd
teniet gedaan.

De bebouwing was hoofdzakelijk geconcentreerd langs de pro
vinciale weg Breda-Baarle-Nassau, rond 1858 verhard, welke de
gemeente als een diagonaal van noord-west naar zuid-oost door
snijdt. Verder vormden enkele verspreid staande boerderijen de
gehuchten Heikant, Snijders-Chaam, Dassemus, Meisberg, Houtgoor
en Leg, Ginderdoor en Dijk. In totaal stonden er 227 huizen, het
geen een gemiddelde bewoning van 6 personen betekent.

De bevolking was overwegend katholiek, ofschoon er zich een
kleine kern van protestanten (ongeveer 65 personen) gehandhaafd
had, welke in het bezit gebleven was van de fraaie oude dorpskerk.

Chaam was een nagenoeg zuiver ag,rarische gemeente. Van het
ruim 600 ha grote akkerland, werden 225 ha met rogge beteeld en
106 ha met boekweit. Andere gewassen als haver, aardappelen,
winterkoolzaad, vlas en erwten namen belangrijk kleinere hoeveel
heden grond in beslag. De klei-achtige vruchtbare grond leende
zich ook uitstekend voor verbouw van tarwe, maar de boeren
hadden jaren geleden de verbouw van dit gewas gestaakt, omdat
het geheel vernield werd door de zeer talrijke mussen.

Voor zover het graan niet ter plaatse werd verbruikt, werd het
vervoerd naar de markten in Breda en Oosterhout.

96

Jaarboek De Oranjeboom 15 (1962)



Als weiland waren 270 ha in gebruik en als hooiland 200. Tuin
bouwen boomgaarden dienden slechts voor eigen gerief.

Belangrijk was ook de houtteelt met 260 ha dennenbos, 90 ha
hakhout en 16 ha opgaande bomen, waarvan het gemeenteverslag
vermeldt, dat zij gunstig was.

De veestapel bestond onder meer uit 801 stuks rundvee (waar
van 50 trekossen), 90 paarden, 180 varkens en 110 geiten en bok
ken. Het grote aantal hoenders - naar schatting 1000 stuks - is
opmerkelijk. Reeds Van der Aa noemde in 1846 het vetmesten
van kapoenen en hoenders een belangrijke bezigheid van de
Chaamse landbouwer. Ook de karperteelt in de verschillende hier
gelegen visvijvers en de honingproductie (500 korven) dienen te
worden vermeld.

De fabrieksnijverheid was hier van vrijwel geen betekenis en
uitsluitend van belang voor de eigen bevolking. Er was een steen
bakkerij, die 3 arbeiders werk verschafte, een bierbrouwerij met
2 en twee linnenweverijen met eveneens 2 arbeiders. Behalve de
2 molens, waarin 5 arbeiders werk vonden, waren er voorts nog
enkele ambachtelijke bedrijfjes met een of twee knechten.

De toestand in deze bedrijven heet matig tot gunstig met uit
zondering van de bierbrouwerij, de linnenweverijen en de 2 stoe
lenmakerijen, waar deze ongunstig wordt genoemd.

De arbeidslonen varieerden van f 0,40 tot f 1,- per dag.
Voor de handel waren er in 1854 twee jaarmarkten ingesteld

voor vee, laken en linnen, doch deze hadden weinig betekenis en
verdwenen reeds in 1867 geruisloos toen er een zogenaamde bo
termijn werd opgericht. De boterproductie moet een belangrijke
bestaansbron geweest zijn, wanneer men ziet, dat op de dag van
ingebruikname van deze botermijn daar 31082 pond boter werd
aangevoerd. Waarschijnlijk was deze grote hoeveelheid echter niet
uitsluitend uit Chaam afkomstig.

De kermis viel in 's zondags na St. Antonius, de kerkpatroon
(17 januari), en duurde twee dagen.

Groothandel was er niet, terwijI er geen neringdoende midden
stand van enige betekenis kon ontstaan, zolang de gegoede parti-

97

Jaarboek De Oranjeboom 15 (1962)



culieren en landbouwers het benodigde steeds uit Breda lieten ko
men. De aanwezige winkels (in 1867 3 kruideniers, waarvan de
ondernemers nog nevenberoepen hadden) bedienden dan ook
hoofdzakelijk de behoeftige ingezetenen. Vervoersgelegenheid was
er in ruime mate: 9 vrachtrijders onderhielden vrij geregelde diens
ten voor personen- en vrachtvervoer op Breda en Oosterhout. De
enige verharde weg was de reeds genoemde provinciale weg van
Breda naar Baarle-Nassau.

De bijdrage, die de gemeente Chaam in de aanleg van deze
klinkerweg had moeten betalen Cf 6000,-) was een der oorzaken
van de slechte financiële toestand der gemeentekas. Het dorp zat
voor zware lasten vanwege aanzienlijke kapitaalsuitgaven.

Het verbod van de onderwijsinspecteur om nog langer onder
wijs te geven in de openbare school, die ieder ogenblik kon in
storten, noodzaakte de gemeente in 1858 tOt de bouw van een
nieuw schoollokaal. Het raadhuis verkeerde eveneens in een bouw
vallige staat, terwijl het brandspuithuis reeds was ingestort. Het
herstel hiervan kon geen uitstel dulden. Al die buitengewone uit
gaven gingen de financiële draagkracht van Chaam aanzienlijk te
boven. De gemeentelijke opcenten op de rijksbelastingen werden
tot een maximum opgeschroefd, terwijl de heffing van een extra
hoofdelijke omslag van t 400,- naast de gewone van t 1800,
noodzakelijk was om de gemeentefinanciën weer enigszins in even
wicht te brengen. Een meevaller daarbij was, dat de gemeentelijke
belasting op het gedistilleerd de raming van t 300,- met een
opbrengst van bijna het dubbele aanzienlijk overtrof. De gemeente
schuId bedroeg ruim t 9600,- een aanzienlijk bedrag bij een
gemeentebegroting van circa t 3200,-.

Een nieuwe tegenslag was het overlijden in februari 1862 van
de onderwijzer Corne1is Doms. Deze hield hier op eigen gelegenheid
een bijzondere school, die nu niet langer werd voortgezet. De be
treffende kinderen werden overgeheveld naar de nieuwe openbare
school, die nu echter veel te klein bleek om deze aanwas op te
vangen. De bijzondere school was met 73 kinderen (in 1861) tegen
37 op de openbare het drukst bezocht geweest.
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Door de hoog opgevoerde belastingen werd de financiële draag
kracht der bevolking met name die van de welgestelden er uiter
aard niet beter op. De armlastigen, die inde belastingen niets bij
droegen, zullen er wel niet veel van gemerkt hebben. De op
brengst van de hoofdelijke omslag, waarin circa 70% van
het geschatte aantal gezinshoofden en zelfstandige kostwinners
was aangeslagen, bleef met een opbrengst van f 1580,- een stuk
beneden het vastgestelde kohierbedrag (f 1800,-). De aanslag,en
varieerden van f 1,- tot f 50,-. Meer dan de helft van het totale
aantal aangeslagenen (244) betaalde echter minder dan f 5,-. Als
minimum inkomen om in deze belasting aangeslagen te worden
gold f 75,- per jaar. Circa 30% van het aantal gezinshoofden en
zelfstandigen kwam niet eens aan een dergelijk laag inkomen. Ver
moedelijk is hier niet als inkomen beschouwid hetgeen van de
opbrengst van de grond voor eigen gebruik bestemd was, anders
is de levensstandaard van de arbeidersklasse hier wel verbazend
laag geweest.

De toestand van het armwezen heet hier sedert enkele jaren
ongunstig, hetgeen, naar verluidt, veroorzaakt werd door weinig
werk voor de dagloners, duurte van levensmiddelen en ziekten. (Er
was in Chaam geen arts of vroedvrouw gevestigd).

Over de aantallen bedeelde personen en de bedragen, die jaar
lijks aan de armenzorg werden gespendeerd, zijn jammer genoeg
geen gegevens voorhanden. Er waren hier drie armbesturen (Alge
meen, R.K. en Diakonie), doch tussen hen was geen contact
en er werd geen overleg gepleegd over bedeling of onderstand.
De Diakonie bezat genoeg eigen middelen, het R.K. Armbestuur
echter vrijwel geen. Deze instelling moest het voornamelijk hebben
van de geringe opbrengst der kerkcollecten. De bezittingen van de
vroegere R.K. of H. Geestarme waren alle overgegaan op het
Burgerlijk Armbestuur. Dit laatste kon echter zijn taak niet ver
vullen zonder een jaarlijkse bijdrage uit de gemeentekas (in 1862
f 500,-). Nog werd opgemerkt, dat de behoeftige ingezetenen
extra getroffen waren door het verbod' van het Domein om op
zijn woeste gronden hei te maaien en heiturf te steken, wat terecht
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als een aantasting van een eeuwenoud privileg.e werd gezien.
Een bruikbare aanwijzing voor de welstand der bevolking levert

het aantal kinderen, dat kosteloos onderwijs genoot, hier niet op.
Het loopt in de jaren 1861-1864 uiteen van 18 tot 57. Het school
geld, dat 30 cent per maand bedroeg, werd in 1862 voor kinderen,
die niet op papier schreven met 10 cent verminderd. Van de 19
in 1861 ingeschreven personen voor de militie konden er 8 lezen
en schrijven, de overige 11 alleen lezen.

Het aantal kiesgerechtigden getuigt van geringe welvaart. Slechts
50 personen betaalde f 20,- of meer in de rijks directe belastingen
en waren op grond daarvan kiesgerechtigd voor Kamer en
Staten. Het aantal Raadkiezers (limiet f 10,- in genoemde belas
tingen) bedroeg 81. Slechts 31 personen betaalden derhalve een
bedrag tussen f 10,- en f 20,- en daarmee mag de middenklasse
der Chaamse bevolking wel bijzonder klein heten. Chaam behoorde
tot de 4 minst welvarende gemeenten in de Baronie.

Tot slot iets over een gebeurtenis uit 1862, die de Chaamse
bevolking nog jaren heugen zou. Op 27 augustus van dat jaar
bracht voor het eerst de commissaris des konings een bezoek aan
Chaam. Het hele dorp had men bij die gelegenheid versierd. Aan
weerszijden van de provinciale weg waren dennenboompjes geplant,
die men met guirlandes van groen verbonden had. Er waren ook
drie erebogen opgericht, versierd met groene takken, bloemen,
wimpels en toepasselijke verzen. Reeds om 2 uur 's nachts waren
de bewoners gewekt door een reveille met slaande trom. Om 9 uur
arriveerde de commissaris vanuit Breda aan de grens der gemeente,
waar een erewacht te paard en een te voet stonden opgesteld. Hij
presideerde een vergadering van de raad der gemeente en bracht
een bezoek aan de school. "Zeer moet geprezen worden - aldus
het uitvoerige verslag in de Bredasche Courant - de goede orde
en eendragt die allerwege heerschten. Na het vertrek van 's konings
commissaris werden de erewachten door het gemeentebestuur op
bier onthaald en menig glas werd tusschen vriendschappelijk gekout
op de gezondheid van 's konings commissaris hartelijk geledigd."
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DONGEN

Van de middelgrote Baroniegemeenten geeft Dongen in de zes
tiger jaren der vorige eeuw wel de meest opmerkelijke ontwikkeling
te zien. Men kan er een aanzienlijke groei van het aantal inwoners
constateren en daarmee gepaard gaande een relatief sterke stijging
van het aantal industriële bedrijven en het aantal arbeidsplaatsen.

Dongen was na Roosendaal en Baarle-Nassau de snelst groeiende
gemeente van de Baronie. Het aantal inwoners nam van 3543 in
1851 toe tot 3974 in 1870, d.w.z. een stijging met ruim 12%. In
1862 telde Dongen 3743 inwoners. Deze constante groei was hier
- in tegenstelling tot b.v. Oosterhout - niet enkel aan de jaar
lijkse geboorte-overschotten te danken, maar ook aan vestigings
overschotten in de meeste jaren van genoemde periode.

Deze bevolkingstoename moet gezien worden in eèn nauwe
relatie tot de ontwikkeling van de plaatselijke nijverheid. Ofschoon
de aard daarvan zeer eenzijdig en daarmee sterk conjunctuurg:e
voeIig moet worden genoemd - er waren hier vrijwel uitsluitend
leerlooierijen en schoenmakerijen gevestigd - was de toestand
van die industrie in deze periode uitermate gunstig. Dit leidde tot
een belangrijke uitbreiding van het aantal bedrijven. Het aantal
leerlooierijen steeg in 5 jaar tijd (1859-1863) van 61 tot 74. In
1862 bedroeg hun aantal 71. Hierin vonden behalve de onderne
mers zelf en hun gezinsleden 84 mannen en 12 jongens werk.

Ingevoerd werden in dat jaar 132.000 stuks buitenlandse- en
1000 stuks inlandse huiden, die beiden voornamelijk op de binnen
landse markt en voorts te Antwerpen werden gekocht. De produc
tie bedroeg 107.000 pond leer. Daarvan werd 27.000 pond afge
nomen door de plaatselijke schoenmakers. De rest werd naar elders
verkocht. Beide hoeveelheden vertoonden in verhouding tot voor
gaande jaren een geleidelijke stijging. Ten behoeve van het looiers
bedrijf werden 800.000 pond Gelderse- en 250.000 pond Franse
schors aangevoerd. (In 1860 bedroeg de invoer van laatstgenoemde
soort zelfs anderhalf millioen pond!).

Evenals zulks in andere plaatsen, waar een belangrijke looinij-
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verheid gevestigd was, valt op te merken, was ook hier het aantal
schoenmakerijen zeer groot. Hoe nauw de relatie tussen beide in
dustrieën was, blijkt wel uit het feit, dat ruim 25% van de produc
tie der Dongense looiers werd afgenomen door de hier gevestigde
schoenmakerijen. Het is vooral de combinatie van deze twee in
dustrieën, die goeddeels het karakter van Dongen, maar ook dat
van b.v. Waalwijk en Loon op Zand toen reeds bepaalde.

In 1862 waren hier 156 schoenmakerijen gevestigd. Evenals de
looierijen waren zij als kleinbedrijf georganiseerd. Ondernemingen
van enige omvang kwamen hier zelfs in huisindustriële vorm niet
voor. Behalve -de ondernemers en hun gezinsleden vonden hierin
36 mannen en 48 kinderen werk. Zij hadden in dit jaar een geza
menlijke productie van 121.000 paar schoenen en laarzen, die gro
tendeels in Holland en Zeeland werden afgez.et. Overigens heette
de toestand in deze nijverheid in dit jaar matig. Men had betere
jaren gekend. Zo bedroeg de productie in 1859 b.v. 143.000 paar
en in 1860 139.000 paar. In vergelijking met 1861 echter (117.000
paar) was er een opleving te bespeuren en in 1863 bedroeg de pro
ductie zelfs 145.000 paar. Men was vaak afhankelijk van onbe
rekenbare factoren, zoals een droog jaargetijde, waarbij er minder
schoenen gesleten werden, of een plotselinge daling van de leerprijs,
waardoor de voorraad schoenen soms met een verlies van 20%
moest worden verkocht. De doorgaans weinig kapitaalkrachtige
ondernemers konden het zich niet veroorloven grote partijen
schoenen in voorraad te houden, omdat zij geld nodig hadden voor
de aankoop van leder en fournituren.

Ofschoon ook in de schoenmakerij, die overigens toen nog een
sterk ambachtelijk karakter droeg, een geleidelijke toename van
het aantal bedrijven te constateren valt, bleef juist hier de ontwik
keling tot grootindustrie achterwege in tegenstelling tot hetgeen
het buitenland te zien gaf. Het Tijdschrift voor Staathuishoudkunde
attendeerde hierop reeds in 1862 in een artikel, dat de redactie van
het Weekblad voor Oosterhout en Omstreken belangrijk genoeg
achtte om het voor zijn lezers over te nemen. De auteur ervan
stelde, dat geen handwerk misschien meer stilstaande was gebleven
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dan de schoenmakerij. "Onze schoenen en laarzen zijn duur. Men
gebruikt in het algemeen geen dun en taai, maar dik en zwaar leer.
Op een bestelling moet men vaak weken wachten. Inmiddels heeft
dit handwerk in het buitenland grote vorderingen gemaakt. In
Parijs worden in enkele bedrijven enige duizenden schoenen op één
dag vervaardigd." De schrijver richtte een waarschuwing tot de
belangrijke schoenmakerijen in de Langstraat, waar deze industrie
met Loon op Zand en Dongen voornamelijk was geconcentreerd,
dat de ondernemers zich dienden te associëren om gezamenlijk der
gelijke fabrieken op te richten en, wanneer dit niet geschiedde,
voorzag hij "een van lieverlede teniet gaan van hun oude nijver
heid."

Dit voor die tijd opmerkelijke geluid heeft men in het schoe
nenland overigens niet ter harte genomen. Eerst de mechanisatie
van het schoenmakersbedrijf, die pas bijna een halve eeuw later
plaats vond, deed grotere bedrijven ontstaan. Tot een werkelijke
grootindustrie is het in Dongen - in tegenstelling tot b.v. Waal
wijk - overigens niet gekomen. Het aantrekken van vreemd ka
pitaal, voor een dergelijke uitbouw noodzakelijk, zou de patriarchale
schoenfabrikant een deel van zijn autonomie in de voorvaderlijke
fabriek hebben gekost. En dat was iets wat hij niet kon dulden.
Ook associatie zou verlies van maatschappelijk aanzien hebben
betekend. Eerder nog valt er een tendens tot splitsing van het
familiebedrijf te bespeuren, wanneer door erfopvolging twee of
meer kapiteins er het bevel te voeren kregen. Een beschouwing
van deze ontwikkeling doet ons echter te ver afdwalen van het
jaar, dat als onderwerp voor dit artikel geldt. Aangenomen mag
worden, dat het inzicht van de eCOnoom uit 1862 de toenmalige
Dongense schoenmakersbazen, die alleen of met een paar knechten
een aardig bedrijfje gaande hielden, weinig zal hebben verontrust.

De rest van de Dongense industrie in die tijd was in verge
lijking met de looierijen en schoenmakerijen van weinig importantie
en van weinig meer dan plaatselijke betekenis. In samenhang met
deze twee industrieën (vooral de leerlooierij) moet ongetwijfeld
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gezien worden de aanwezigheid van 3 run- en schorsmolens (met
5 arbeiders), 2 gasfabrieken voor eigen gebruik, 3 klompenmakers
(looiklompen!), 3 linnenweverijen (o.a. lint voor de schoenmake
rijen) en 3 ververijen. Meer dan 1 knecht hadden de meeste van
deze bedrijfjes overigens niet. Voorts waren er 2 bierbrouwerijen
(met tezamen 2 arbeiders). De toestand hiervan wordt overigens
ongunstig genoemd.

Er was slechts één stoomwerktuig in Dongen en wel bij een
schors- en graanmolen (sedert 1860).

De aanwezige ambachtslieden en andere diensten verlenende
middenstanders voeren blijkens het gemeenteverslag merendeels wel
bij de toenemende bloei van looierijen en schoenmakerijen.

De arbeidslonen in de leerlooierijen bedroegen f 3,- tot f 4,
per week voor mannen en f 0,90 tot f 1,50 voor jongens; die in de
molens f 3,- tot f 5,-. Bij de overige bedrijven varieerden zij
van f 3,60 tot f 4,20. In de leerlooierijen ving het werk aan om
6 uur 's morgens en duurde met enige pauzen tot 8 uur 's avonds.
In de wintermaanden werd begonnen zodra het licht was. In de
schoenmakerijen werd 's maandags niet gewerkt. Mogelijk werd
deze dag benut om de vervaardigde schoenen aan de man te bren
gen.

Ofschoon de industriële bedrijvigheid zijn stempel drukte op het
centrum der gemeente - de looierijen waren voornamelijk langs
het riviertje de Donge gelegen - droeg het dorp maar vooral de
buurtschappen Klein-Dongen en Dongen-Vaart toch een overwe
gend agrarisch karakter. Landbouw en veeteelt waren er belang
rijke bestaansbronnen. Ofschoon het aantal boerderijen niet be
kend is, spreken de cijfers van de aantallen bebouwde hectaren en
die van de veestapel in dit opzicht duidelijke taal. De verbouw
van rogge, die met ruim 360 ha ruim de helft van het landbouw
areaal besloeg, nam onder de verschillende landbouwgewassen de
eerste plaats in. Aardappelen met 140 ha en haver met 90 volgden
in belangrijkheid. Verder werden er boekweit, tarwe, koolzaad
spurrie, klaver, gerst, vlas (10 ha) en hennep (1 ha) verbouwd.
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Beide laatstgenoemde gewassen werden hier voornamelijk verwerkt
tot lint. Voor hennep bedroeg de productie hiervan in 1862 500
en voor vlas 2000 pond lint. De toestand van al deze gewassen
werd tamelijk tot zeer goed genoemd. Met betrekking tot deze
landbouwvoortbrengselen vallen als agrarische industrieën nog te
noemen: 3 korenmolens (tevens run- en schorsmolens), 5 boekweit
molens, 2 lijnkoekmolens en 3 olieslagerijen. Tuinbouwproducten
en ooft werden niet dan voor eigen gebruik geteeld.

De veestapel bestond uit 214 paarden, 1219 stuks rundvee
(waaronder 20 trekossen) en een opmerkelijk groot aantal geiten
en bokken (570). De geit was de melkproducent bij uitstek voor
het arme arbeidersgezin. Pluimvee werd er niet noemenswaard ge
houden, slechts hier en daar enkele kippen. De 10 imkers, welke
men in Dongen aantrof, hadden met hun 450 bijeenkorven een
gezamenlijke opbrengst van 290 pond was en 50.000 pond honing.

De handel werd voornamelijk beheerst door de hiervoor reeds
genoemde invoer van huiden en schors t.b.v. de leerlooierijen en
de uitvoer van leder, schoenen en rundvee (in 1862 200 stuks). Van
de drie paardenmarkten, die Dongen in 1852 nog telde, was er
10 jaar later nog slechts één over. Deze werd op 10 augustus ge
houden en was voornamelijk een landbouwmarkt, waar behalve
spurriezaad, knol- of groenzaad en varkens weinig verhandeld
werd.

Voor het geregelde vervoer naar elders was er tweemaal per
week een vrachtkar op Breda, terwijl er vanuit de Groenendijkse
haven, die hoewel op Oosterhouts grondgebied gelegen eigendom
was der gemeente Dongen, een wekelijkse marktschuit op Rotter
dam voer en er een beurtvaart op Amsterdam was. Vee! scheep
vaart was er behalve in de hooitijd overigens niet in deze haven,
ofschoon de bedrijvigheid wel iets was toegenomen sedert de aan
leg in 1852 van een grindweg, die vanaf deze haven via Dongen en
Rijen aansluiting gaf op de rijksweg Breda-Tilburg. Op de Don
gense vaart was enige scheepvaart (aken) voor de aan- en afvoer
van mest van en naar de haven van 's-Gravenmoer.
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In 1860 had Dongen getracht het provinciaal bestuur te bewegen
bovengenoemde grindweg, welke deze gemeente tezamen met Oos
terhout en Gilze-Rijen had laten aanleggen, in beheer en onderhoud
over te nemen, doch tevergeefs. Het onderhoud van deze weg was
een kostbare aangelegenheid en vergde jaarlijks aanzienlijke bedra
gen, die door de opbrengst van de 4 tollen, welke de gemeente op
deze weg hief, niet werden goedgemaakt.

Wanneer we vervolgens de welstand van de bevolking aan een
nader onderzoek onderwerpen, dan kunnen we daarbij uitgaan
van hetgeen reeds in de inleiding aan de hand van de aantallen
kiezers gebleken is. Daar moest worden geconstateerd, dat Dongen
na Baarle-Nassau de minst welvarende gemeente in de Baronie was,
althans relatief na die gemeente het kleinste percentage personen
telde, dat f 20,- of meer in de rijke directe belastingen betaalde.
Hetzelfde gold voor de categorie der raadkiezers, dat wil zeggen
voor hen, die f 10,- of meer in genoemde belastingen betaalden.

Deze conclusie vindt bevestiging in de gegevens, welke het
kohier van de hoofdelijke omslag daarover verschaft. In deze ge
meentelijke belasting, waarvan de aanslagen uiteenliepen van f 0,50
tot f 128,- per jaar, waren 441 personen aangeslagen. Dit is nog
niet de helft van het geschatte aantal gezinshoofden en zelfstandige
kostwinners. Van die 441 personen betaalde ongeveer % gedeelte
f 5,- of minder. Deze groep is ongeveer gelijk te stellen met die
van hen, die de norm van het kiesrecht voor Kamer en Staten
niet haalden.

Ongeveer de helft van het aantal gezinshoofden en zelfstandige
kostwinners had dus een inkomen van minder dan f 150,- per
jaar, welk bedrag als minimum gold om in de hoofdelijke omslag
aangeslagen te worden.

Het aantal gezinshoofden en kostwinners, dat voortdurend of
tijdelijk moest worden bedeeld was nog aanzienlijk groter en be
droeg bijna 2/3 van het totale aantal gezinnen en zelfstandigen, dat
wil zeggen bijna 600. Daarvan kwam het grootste deel ten laste
van het R.K. Armbestuur, dat 223 personen onafgebroken en 118
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tijdelijk bedeelde. Het Burgerlijk Armbestuur bedeelde 159 personen
onafgebroken en 88 tijdelijk, de Diakonie der N.H. gemeente resp.
6 en 2.

Het R.K. Armbestuur trachtte het lot der armen behalve door
bedeling in geld en goederen ook te verbeteren door het geven
van een toeslag op het loon aan hen, die arbeid verrichten wilden
in een haarspinnerij, die tot dat doel was opgericht, of door het
laten spinnen van vlas. Hiermee werden circa 70 personen aan
werk geholpen.

Evenals in het naburige Oosterhout werden hier geregeld con
certen g,egeven ten voordele van de armen. Zij werden verzorgd
door de plaatselijke harmonie in samenwerking met de hier ge
vestigde rederijkerskamer.

De grootte van het aantal kinderen, dat kosteloos onderwijs
genoot, is met deze weinig florissante situatie in overeenstemming.
Meer dan de helft van het totale aantal schoolgaande kinderen (ca.
500) genoot kosteloos onderwijs, waarbij in het totaalcijfer dan nog
begrepen zijn de naar schatting 80 pensionnaires van de meisjeskost
school der Zusters, die voor een groot deel van elders zullen zijn
gekomen. Onrustbarend groot was het schoolverzuim in de zomer
maanden wegens veldarbeid. Deze betrof in 1862 bijna ~ van het
aantal schoolkinderen. Het baart in dit verband geen verwondering,
dat van het in 1861 ingeschreven aantal militieplichtigen (36) er
slechts 14 konden lezen en schrijven en 3 alleen lezen. De overige
19 waren analfabeet. Dit aantal was zeer hoog en Dongen stak
daarmee wel zeer ongunstig af ten opzichte van de overige Baronie
gemeenten.

Gezien deze maatschappelijke samenstelling der bevolking ver
baast het niet, dat ook de gemeente zelf in een slechte financiële
toestand verkeerde. Bij een gemeentebegroting van ruim t 10.000,
is de gemeentelijke schuldenlast, die t 33.665,- bedroeg (f 9,
per hoofd van de bevolking), voor die tijd groot te noemen.

Onder de belastingen, welke de vrijwel enige inkomstenbron
vormden, waren de hoofdelijke omslag met een jaarlijkse opbrengst
van t 2900,-, de belasting op het gedistilleerd met ruim t 2100,-

107

Jaarboek De Oranjeboom 15 (1962)



en de tollen en havengelden met bijna f 2000,- de voornaamsten.
Indien we de economische en sociale situatie, waarin Dongen

in 1862 verkeerde, in enkele woorden trachten samen te vatten,
dan is de voornaamste indruk, dat het grootste deel van de bevol
king van deze gemeente uit paupers en onvermogenden bestond..
De looierijen en schoenmakerijen waren klein, hun ondernemers
nog weinig kapitaalkrachtig. Ook onder de boerenbevolking heerste
geen rijkdom. De welgestelde lieden, de welvarenden, vond men
bijeen op de Hogen Ham. Geen ervan vindt men in de geheel
agrarische buurtschappen Klein Dongen en Dongen-Vaart.

De vlucht, die de plaatselijke nijverheid in deze jaren kennelijk
nam, wierp niet zodanige resultaten af, dat daarvan ook de grote
massa kon profiteren.

ET'fEN EN LEUR

Behalve uit de beide hoofdkernen, waaraan zij haar naam ont
leent, bestond de gemeente Etten en Leur in 1862 uit drie gehuch
ten en zestien buurtschappen. Zij had een oppervlakte van 6023 ha.
Wat in het bevolkingsregister het gehucht St. Willebrord heette, was
het Ettense deel van het beruchte Heike, waar in 1841 door de
oprichting van een parochie en een school de grondslag gelegd was
voor de ontwikkeling van een kerkdorp. Dit strekte zich ook uit
over de gemeenten Rucphen en Hoeven en werd voortaan naar de
patroon van de kerk officieel St. Willebrord genoemd. De buurt
schappen Heul en Palingstraat, tegen de grens van Hoeven gelegen,
vormden feitelijk een deel van de Hoevense dorpsgemeenschap,
waarmee zij sinds onheuglijke tijden kerkelijk verenigd waren.
Overigens was de gemeente in twee R.K. parochies - Etten en
Leur - verdeeld. Ook de Hervormden waren ondanks hun klein
aantal in twee kerkelijke gemeenten georganiseerd, ieder met een
eigen predikant.

Het aantal inwoners van Etten-Leur bedroeg op 1 januari 1862
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5674, waarvan 2787 tot het mannelijk en 2887 tot het vrouwelijk
geslacht behoorden. Door geboorte en vestiging vermeerderde de
bevolking in dit jaar met respectievelijk 136 en 137 personen, door
overlijden en vertrek verminderde zij met onderscheidenlijk 109
en 166. Er was dus een geboorte-overschot van 27, maar een ver
trekoverschot van 29, zodat per saldo het aantal inwoners met 2
daalde: op 31 december bestond de bevolking uit 2771 mannen
en 2901 vrouwen. Dit vrouwenoverschot is ten dele uit de aan
wezigheid van het klooster en het pensionaat van de Zusters
Penitenten-Recollectinen van het Withof te verklaren.

De bevolkingscurve vertoont in Etten-Leur in het derde
kwartaal van de negentiende eeuw een dalende lijn. Tussen 1851
en 1870 was het migratiesaldo in alle jaren, behalve in 1853 en
1854, negatief. In elf jaren van dez.e periode overtrof het vertrek
overschot bovendien het geboorte-overschot, zodat het aantal in
woners verminderde. Op 31 december 1851 bedroeg dit aantal
5699 tegenover 5578 op 1 januari 1870. Daarna valt er een tendens
tot stijging waar te nemen, maar door de regelmatige uittocht naar
elders blijft de groei nog vele jaren traag. Eerst in 1889 werd de
6000 gepasseerd.

Volgens een opgave van het gemeentebestuur van 13 januari
1862 waren er in de g.emeente 1016 huizen. Daar huis en woning
in deze tijd praktisch gelijkgesteld mogen worden en de gestichts
bevolking (56) geen groot gewicht in de schaal legde, bedroeg de
gemiddelde woningbezetting dus ca. 5,5. (Op 31 december 1961
was dit cijfer 4,33).

Wat de godsdienstige gezindheid betreft valt op te merken,
dat naast de grote meerderheid van Rooms-Katholieken - 5329
op 31 december 1862 - een niet onbeduidende minderheid van
Nederlands-Hervormden stond nl. 337. Van de overige kerkgenoot
schappen waren er slechts twee vertegenwoordigd: vijf personen
behoorden tot de Evangelisch-Lutherse Kerk en één tot de Remon
strantse Broederschap.

Verkeersgeografisch was de gemeente 10 1862 niet ongunstig
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gelegen. Zij werd van oost naar west doorsneden door de grote,
met keien bestrate rijksweg der eerste klasse nr. 3 van Breda naar
Bergen op Zoom, aan weerszijden met eike- of beukebomen be
plant. De overige interlokale verbindingen werden juist in deze tijd
verbeterd. In 1861 was de provinciale grindweg van Etten over
Hoeven naar Oudenbosch gereed gekomen en in 1862 werd de weg
van de Va.artkant over Leur naar Zevenbergen door de Provincie
gedeeltelijk met grind en gedeeltelijk met klinkers verhard. Een
brug over de rivier de Mark bleef voorlopig nog tot de vrome
wensen behoren; tot 1882 moesten reizigers en voertuigen zoals
vanouds met het Zwartenbergse veer worden overgezet. Een be
lemmering voor het verkeer bleven voorlopig ook nog de tollen,
twee op de rijksweg, één op de weg naar Hoeven en twee op de
weg naar Zevenbergen.

Etten en Leur waren reeds lang door een steenweg verbonden
en de bebouwde kom van de twee dorpen was gedeeltelijk bestraat,
maar daarbuiten vond men slechts zandwegen. Het onderhoud
hiervan geschiedde hoofdzakelijk door de ingezetenen, aan wie
voor dit doel de verplichting tot het verstrekken van hand- en
spandiensten werd opgelegd.

Voor het goederenvervoer was in deze tijd de Leurse haven nog
van betekenis. In 1862 voeren er 549 schepen binnen en 536 uit.
Twee beurt- en marktschepen onderhielden bij open water de we
kelijkse diensten van Leur op Rotterdam. Verder was Leur de thuis
haven van 22 schepen voor de binnenvaart met een totale inhoud
van 838 ton. Verrassend groot is de verscheidenheid van typen die
in het register van patentschuldigen zijn ingeschreven: een open
of overdekte aak, een statietjalk, een overdekte tjalk, poon-, praam
of boeierschuit, een ijker, een statiepaviljoenschuit.

In het gemeenteverslag wordt achteruitgang van de scheepvaart
geconstateerd. Men schrijft die toe aan de andere versnelde mid
delen van vervoer en de mindere aanvoer van meststoffentenge
volge van het toenemend gebruik van guano. Bij meststoffen zal
de lezer wel aan de straatmest uit de grote steden moeten denken.
Met de "versnelde middelen van vervoer" zijn de stoomboten en

110

Jaarboek De Oranjeboom 15 (1962)



Afb. 15. Gezicht op de Markt te Etten.
Schilderij in olieverf op metaal door B.J.C. Weingartner (1857) naar een eind 18e eeuwse

waterverftekening van T. Verrijek.

Bibliotheek Provinciaal Genootschap, 's-Hertogenbosch. Foto Cccs Nouwens, 's-Henogcnbosch.
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Uit: "Nederlandsch Magazijn" 1863.
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de spoortreinen bedoeld. Sinds 1855 was Roosendaal door een
zijtak van de spoorweg Antwerpen-Moerdijk verbonden met
Breda. Aan deze lijn had ook Etten-Leur een station, waar alle
treinen die volgens de dienstregeling van 1862 op dit traject reden,
stopten.

Het enige openbaar middel van vervoer te land dat in de ge
meente thuishoorde, was een vrachtkar die elke dinsdag en vrijdag
van Etten over Leur naar Breda en terug reed. Verder kon men
zowel voor personen- als goederenvervoer gebruik maken van ver
schillende vrachtkarren, die van Steenbergen, Roosendaal, Ouden
bosch en Spnmdel op Breda reden en alle te Etten aanlegden.

De economische structuur van Etten-Leur vertoonde in 1862
in grote lijnen nog het traditionele patroon van de agrarische plat
telandsgemeente. Ofschoon ons geen exakte cijfers ter beschikking
staan, kunnen wij aannemen dat de grote meerderheid van de
bevolking haar bestaan vond in de landbouw. Voor velen was dit
slechts een karig bestaan, want zij waren geen zelfstandig "graan
bouwer" of "akkerbouwer", maar moesten als arbeider of dag
loner met werk bij de boeren hun schrale kost verdienen.

Het overheersende type van het landbouwbedrijf was, evenals
bijna overal in de Baronie toen en nu, het gemengde, een bedrijf
dus waarop akkerbouw en veeteelt gecombineerd zijn. Het aantal
bedrijven kan op 250 tot 300 gesteld worden. Deze schatting berust
op gegevens die ontleend zijn aan het "hoofdelijk invullingregis
ter", dat aangelegd is ten dienste van de volkstelling in 1849 en
in het gemeente-archief bewaard is gebleven. Het beeld dat dit
register te zien geeft, kan in grote lijnen ook voor tien jaar later
nog aanvaard worden, want de samenstelling van de bevolking
en de economische structuur hebben in die tijd geen ingrijpende
wijzigingen ondergaan. Volgens een opgave van 1861 waren in de
g.emeente 2962 bunder (= hectare) als bouwland en 1501 bunder
als wei- en hooiland in gebruik, totaal dus 4463 ha als cultuurland,
d.w.z. gemiddeld 15-17 ha per bedrijf. Verreweg de meeste be
drijven moeten dus klein of middelmatig van omvang geweest zijn.
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Ter vergelijking diene dat in 1961 475 bedrijven geteld werden op
4468 ha cultuurland. (De oppervlakte van de gemeente is door de
grenswijziging met Rucphen in 1953 thans 114 ha kleiner dan in
1862).

In het overzicht van de voornaamste gewassen die men in 1862
op het bouwland teelde, valt vooral de boekweit op. Dit gewas,
dat thans niet meer voorkomt, had het grootste areaal nl. 565 ha,
daarop volgden winterrogge 420 ha, haver 310 ha, aardappelen
240 ha, klaver 170 ha, wintertarwe 150 ha, zomerrogge 70 ha. Als
tweede vruchten werden vooral gezaaid knollen 390 ha, peeën of
gele wortelen 160 ha en spurrie 55 ha. De gemiddelde opbrengst
per bunder bedroeg in mudden: boekweit 25, winterrogge 20, ha
ver 55, aardappelen 180, wintertarwe 18, zomerrogge 22, knollen
50, peeën 200. De aardappeloogst was beter dan het jaar tevoren,
toen de gevreesde aardappelziekte zoveel schade had aangericht, dat
de opbrengst slechts 125 mud per ha bedroeg. Ook in 1862 heerste
deze ziekte, zij het in mindere mate, daardoor werd het peil van
1860, 250 mud per ha, nog niet bereikt.

Het groot aantal koeien - 2070 -, dat in 1862 in de gemeente
werd geteld, wijst erop dat de rundveehouderij een belangrijk be
drijfsonderdeel was. De veestapel bestond verder uit 578 varkens,
3844 kippen, 173 ruinen, 199 merriën, 34 veulens, 6 stieren, 26
trekossen, 358 kalveren, 2 ezels, 71 schapen, 1 schaapskudde, 5
bokken en 727 geiten. Door 39 bijenhouders werden tezamen
1436 korven gehouden, waarmee 7400 pond honing en 1250 pond
was gewonnen werd. Het verschijnsel dat gedurende de laatste
eeuw in de gemengde bedrijven op de Brabantse zandgronden het
accent steeds meer naar de veehouderij verschoven is, moge voor
Etten-Leur met enkele cijfers van recente datum geïllustreerd wor
den: bij de landbouwtelling 1961 waren er in de gemeente aanwezig
9275 koeien, 4248 varkens en 92021 kippen.

De toestand van de agrarische sector kon in het geheel van het
economische bestel gunstig genoemd worden. De prijzen zowel
van de granen als van het vee en de zuivelprodukten bewogen zich
reeds verschillende jaren op een betrekkelijk hoog niveau. Dat het
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agrarische produkt goede prijzen maakte was trouwens tussen 1850
en 1870 een landelijk verschijnsel. In het tekort aan meststoffen
werd steeds meer voorzien door het gebruik van guano, die uit
Peru werd ingevoerd. Deze was men circa tien jaar tevo,ren in de
Peel bij wijze van proef gaan toepassen; voor Etten werd in het
gemeenteverslag van 1856 voor het eerst van het gebruik melding
gemaakt.

Er bestond in deze tijd reeds een organisatie die zich de verhef
fing van de boerenstand en de verbetering van de agrarische metho
den ten doel stelde. Het was de Maatschappij van Landbouw, Tuin
bouwen Veeteelt in het arrondissement Breda, die in 1851 was
opgericht en haar doeI trachtte te bereiken door het geven van
landbouwkundige voorlichting op bijeenkomsten en in geschriften,
door het org,aniseren van prijsvragen, wedstrijden, tentoonstellingen
etc. In 1852 telde zij in Etten-Leur vijftien leden, maar spoedig
liep het aantal terug en in 1862 waren het er nog slechts drie. De
Maatschappij slaagde er niet in voldoende contact te krijgen met
de grote meerderheid van de boeren, wat o.a. toegeschreven moet
worden aan het feit dat de leiding berustte bij niet-agrariërs. Zij
heeft dan ook op het peil van de landbouw in de gemeente weinig
of geen invloed kunnen uitoefenen.

De tuinbouw had een eeuw geleden nog weinig betekenis en
was voornamelijk beperkt tot tuinen van particulieren voor eigen
gebruik. Bij de volkstelling van 1849 werden er zes inwoners als
hovenier genoteerd. Verder waren er in 1862 268 grotere of klei
nere boomgaarden met een gezamenlijke oppervlakte van 14 bun
der. Er bestonden twee boomkweke'l"ijen, waarvan één in het kwe
ken van fruitbomen was gespecialiseerd.

De industriële bedrijvigheid was een eeuw geleden in Etten-Leur
hoofdzakelijk agrarisch georiënteerd en vooral gericht op de voor
ziening in de plaatselijke behoeften. Toch geeft deze sector
van het economisch leven een meer gevarieerd beeld te zien
dan men in een "self-supporting" àgrarische gemeenschap verwacht.
Het gemeenteverslag geeft zelfs een opsomming van 29 soorten

113

Jaarboek De Oranjeboom 15 (1962)



van "fabrieken" die in de gemeente aanwezig waren. Welk criterium
men bij het toepassen van de kwalificatie "fahriek" hanteerde blijkt
niet, maar het is duidelijk dat van fahrieken in de moderne beteke
nis moeilijk gesproken kan worden. Het waren eerder ambachts
bedrijven of werkplaatsen waar volgens ambachtelijke methoden
werd geproduceerd. De onderstaande tabel geeft een beeld van het
aantal bedrijven, de personeelsbezetting en de gang van zaken.

toestand

matig
gunstig

matig
matig
matig
matig
matig
matig

ongunstig
ongunstig
1 gunstig

2 ongunstig
matIg
matIg

gunstig
gunstig

matIg
matig
matig
matig

ongunstig

matig
ongunstig

6

2

3

2
5

6
8
4
8

2 pettenmakerijen
1 planken- en houtzagerij
1 pottenbakkerij
4 run- en schorsmolens
1 scheepstimmerwerf

30 schoenmakerijen
9 smederijen
1 steen- en pannenbakkerij
2 stoelenmakerijen

aantal werklieden in de
bedrijven gezamenlijk
mannen Jongens

6 bierbrouwerijen 7
1 boekbinderij 1

10 boekweitmolens, grutterijen
en grutmolens 3

1 goud- en zilversmederij 1
2 klok- en uurwerkmakerijen 1
4 klompenmakerijen 3
5 korenmolens 5
5 koper- en blikslagerijen 1
4 kuiperijen

14 leerlooierijen 34
8 linnenweverijen
1 mandenmakerij
3 olieslagerijen 2

"Fabrieken"
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4 tabakskerverijen matig
3 touwslagerijen en lijnbanen 3 5 1 gunstig

2 ongunstig
3 ververIjen 4 matig
4 wagenmakerijen 2 matig
4 zadelmakerijen matIg
1 zeepziederij 3 gunstig
1 zoutziederij 4 gunstig

De ondernemers zelf en hun eventuele medewerkende gezins
leden zijn onder de "werklieden" niet begrepen, zodat het totale
aantal arbeidsplaatsen in de 135 bedrij.ven niet is vast te stellen.
Het euvel van de kinderarbeid was blijkbaar weinig verbreid, het
te werk stellen van vrouwen en meisjes kwam in het geheel niet
voor, althans volgens de opgaven van de "fabrikanten". Medewer
kende vrouwelijke gezinsleden van de ondernemer waren er echter
zeker.

Opvallend is de grote betekenis van de leerlooierij. Het provin
ciaal verslag van 1861 verklaarde dat de leerlooierijen in het fa
briekswezen van Etten-Leur de eerste plaats innamen en alle in
gunstige staat verkeerden. Het jaar tevoren had de verslaggever
zelfs geschreven dat het fabriekswezen in Etten-Leur zich voor
namelijk tot de veertien leerlooierijen bepaalde, die als zeer gunstig
bekend stonden, hetgeen uit de bewerkte goederen voor een ver
moedelijke waarde van! 60.000,- aan gelooid leder was na te gaan.

De meeste vestigingen van deze bedrijfstak trof men aan in
Leur nI. negen. De grootste waren die van Hendrik P. Binck met
vijf knechts en achttien kuipen en die van Lucas van Aert, de toen
malige burgemeester van Etten-Leur, met vijf knechts en dertien
kuipen. De belangrijkste looierij in Etten was die van de Gebroe
ders Schrauwen, die het huis "De Linden" aan de Markt (thans nr.
9) bewoonden. De leernijverheid stond in deze jaren op haar hoog
tepunt, maar in 1862 begon de neergang. In het gemeenteverslag
van dat jaar werd voor het eerst de kwalificatie "matig" gebruikt.

115

Jaarboek De Oranjeboom 15 (1962)



22 ongunstig
4 ongunstig
8 ongunstig
2 ongunstig

De gunstige toestand zou niet meer terugkeren; het aantal bedrij
ven ging steeds achteruit: in 1900 was er nog slechts één kleine
looierij over. Het zou een nader onderzoek verdienen door welke
oorzaken de leerlooierij zich in Etten-Leur niet zoals in het oosten
van de Baronie tot een leerindustrie heeft ontwikkeld: de aanzetten
daartoe waren hier evengoed aanwezig.

Een enigszins industrieel karakter kan men toekennen aan de
steen- en pannenbakkerij van C. N. Sauter en aan de olie- en koren
molen van Fercken en Sauter, waar sinds 1853 een stoommachine
van 10 p.k. in gebruik was, ook in 1862 nog het enige "stoomtuig"
in de gemeente. Ondernemingen als de pottenbakkerij, waar men
grof aardewerk maakte, de scheepstimmerwerf, waar in 1862 een
nieuwe boeierschuit van 41 tonnen van stapel liep, de zeepziederij
met een jaarproduktie. van 66175 pond zachte zeep en de zout
ziederij met een afzet van 244884 pond geraffineerd zout, zou men
als fabriekjes kunnen betitelen. Zij waren alle in Leur gevestigd en
de meeste waren in handen van protestanten.

Het gemeenteverslag geeft ook een overzicht van de ambachts
nijverheid. Evenmin als bij de "fabrieken" is het duidelijk welk
criterium hier gold.
Voornaamste ambachten toestand
37 kleermakers 5 gunstig 10 matig

9 metselaars 2 gunstig 3 matig
14 timmerlieden 2 gunstig 4 matig

6 rietdekkers 4 matig
1 scharenslijper 1 matig

Bepaald florissant was de toestand in de ambachtsnijverheid dus
evenmin als bij de meeste "fabrieken". Tekenend voor de situatie
is b.v. het feit dat verschillende kleermakers tevens het beroep van
"inlands kramer" uitoefenden.

Omtrent de handeldrijvende en neringdoende middenstand kun
nen wij gegevens ontlenen aan de registers van patentschuldigen,
die ter uitvoering van de wet op de patentbelasting door het ge
meentebestuur opgemaakt moesten worden en die voor Etten-Leur
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gelukkig in het gemeente-archief bewaard zijn gebleven. Ontstel
lend groot blijkt in de jaren zestig van de vorige eeuw het aantal
inrichtingen waar alcoholica verkrijgbaar waren. In het belasting
jaar 1862/63 waren er niet minder dan 73 van deze gelegenheden
n1. 51 tapperijen, 5 kroegen, 15 slijterijen en 2 wijnhandelaren. Veel
zeggend is het verschil met de huidige toestand: 31 drankwetver
gunningen voor een bevolking die driemaal zo talrijk is als in 1862.
Ofschoon het drankverbruik, dikwijls in misbruik ontaard, vrij
groot moet geweest zijn, gezien o.a. de opbrengst van de belasting
op het gedistilleerd, zullen de meeste van de vele drankzaakjes niet
gefloreerd hebben, zij waren voor het patentrecht aangeslagen in
een lage klasse en doorgaans met andere beroepen gecombineerd.
Zo had Andries Broekhoven, de gemeentebode, die in het raadhuis
woonde, behalve als afroeper en aanplakker ook een patent als
tapper! Zijn klandizie zal hij wel voornamelijk onder de bezoekers
van het gemeentehuis gevonden hebben: men bedenke dat b.v. bij
een geboorte-aangifte destijds twee getuigen vereist waren! Ook de
gemeente-ontvanger Johannes van de Riet was als tapper gepaten
teerd. Vergelijkt men het patentregister met het bevolkingsregister
dan blijken bijna alle tappers met een ander beroep, hun hoofd
functie dus, te boek te staan. Zo woonden b.v. in de kom van
Etten tamelijk dicht bij elkaar een touwslager, een grutter, een
koopman, een visverkoper en een leerlooiersknecht, die er blijkens
het patentregister allen een tapperij op nahielden.

Het aantal detailhandelszaken was ook buiten de horeca-sector
zo groot dat zeker van een ongezonde toestand gesproken mag
worden. Zo waren er in de gemeente 110 winkels, waarvan er niet
minder dan 107 een debiet hadden van minder dan t 1.000,- per
jaar. De meeste hiervan waren gecombineerd met een ambachts
bedrijf: broodbakker, schoenmaker, rietdekker, stoelendraaier, tim
merman, korenmolenaar, tabakskerver, loodverwerker, touwslager,
horlogemaker, vleeshouwer etc. Dat de ambachtslieden de produk
ten die zij voortbrachten of bewerkten, ook zelf aan de consument
verkochten, is normaal, maar de geringe omzet wijst toch wel op
een lage produktiviteit. Er waren in de gehele gemeente slechts
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vier winkels (waarvan drie in Leur) met een omzet van meer dan
1000 gulden, variërend van 2000 tot 4000 g,ulden. Bestudering van
de patentregisters en belastingkohieren wettigt de conclusie dat van
een middenstand die haar bestaan vond in een zelfstandige, ge
specialiseerde detailhandel, een eeuw geleden geen sprake was.

Volgens het reeds genoemde hoofdelijk invullingregister van
1849 waren er in de gemeente 351 arbeiders, 297 arbeidsters, 179
dagloners, 124 dagloonsters, 145 dienstknechten en 216 dienstmeis
jes. Afgezien van het huishoudelijk personeel zullen de meeste van
deze personen een taak gehad hebben in de agrarische sector. De
genen die in de "fahrieken" werkten, werden meer gespecificeerd
aangeduid als graanmolenaarsknecht, schoenmake'fSknecht, smids
knecht etc. Van de ongeschoolde werkkrachten verrichtten velen
vermoedelijk slechts seizoenarbeid, een gedeelte van het jaar waren
zij werkloos. Ook het verschijnsel dat elders in dit Jaarboek seizoen
pendel is genoemd, deed zich in Etten evenals in heel West-Brabant
voor. In het vroege voorjaar trok men weg om eerst in de late
herfst weer terug te keren. Men werkte bij de Zeeuwse en Holland
se boeren en bij de inpolderingen in Zeeland. Ook vonden velen
emplooi bij de aanleg van spoorwegen. Met voldoening constateerde
het g,emeentebestuur in de jaren zestig dat het ondernemen en
voortzetten van dergelijke grote werken van algemeen nut een
weldadige invloed uitoefende op de vermindering van de armoede.

Om de welstand van de bevolking te bepalen hebben wij tot
op zekere hoogte een graadmeter in de kohieren van de hoofdelijke
omslag. In deze gemeentelijke belasting werden volgens een ver
ordening van 1856 aangeslagen de hoofden van de huisgezinnen,
die geacht konden worden minstens een inkomen te hebben van
f 180,- 's jaars en de bij hun ouders of anderen inwonende perso
nen, die eigen middelen van bestaan hadden en geacht konden
worden minstens een inkomen te hebben van f 150,- 's jaars.
Het kohier van 1862 bevat de namen van 565 personen, dat is
nauwelijks de helft van het totaal aantal kostwinners. Leerzaam is
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in dit verband een verzoekschrift dat het gemeentebestuur in sep
tember 1862 tot de koning richtte ter verkrijging van een rijks
subsidie in de kosten van schoolbouw. Hierin werd betoogd dat de
belastingen niet verhoogd konden worden, omdat zich onder de
bevolking van nog geen 5700 zielen zoveel behoeftigen en min
vermogenden bevonden, dat nauwelijks de helft daarvan in de
hoofdelijke omslag kon bijdragen. De opgelegde aanslagen varieer
den van f 1,- tot f 85,-. In de laagste klasse vielen 212 personen.
Het is dus duidelijk dat de grote meerderheid van de bevolking
van een minimaal inkomen moest leven. Waarschijnlijk werd echter
de opbrengst van een lapje grond voor eigen gebruik of van een
stuk vee (een geit b.v.) niet bij de inkomsten gerekend. De twee
hoogste aanslagen (f 85,-) waren opgelegd aan de Erven Wed. J. D.
Lips en aan Jacob Dolk, koopman en leerlooier, heiden te Leur.

Een andere indicatie voor de inkomenssituatie was het bezit
van het kiesrecht. De door de wetgever vastgestelde census van
f 20,- voor de verkiezingen van Tweede Kamer en Provinciale
Staten en van f 10,- voor de Gemeenteraad maakte in 1862 in
de gemeente Etten en Leur 229 respectievelijk 347 inwoners kies
gerechtigd voor de vertegenwoordigende colleges. Wanneer het
moderne algemeen kiesrecht had bestaan, zouden er toen circa 3000
kiezers geweest zijn.

Het onderwijs werd in 1862 gegeven in drie scholen, twee open
bare (in ieder kerkdorp één) en één bijzondere niet gesubsidieerde
school voor meisjes, die gevestigd was bij de zusters vàn het Withof.
De kwaliteit van het onderwijs werd in het gemeenteverslag zeer
goed, op de bijzondere school zelfs uitmuntend genoemd. Het
aantal leerlingen op de beide openbare scholen bedroeg op 15 janu
ari 400, op 15 juli 316, dat op de bijzondere school op beide data
respectievelijk 218 en 201. In deze laatste getallen waren ook de
kinderen van de bewaarschool begrepen, die sinds 1859 aan de
bijzondere school was toegevoegd. Hun aantal kon op ca. 80 geschat
worden. Kosteloos onderwijs genoten 145 jongens en 183 meisjes;
van 328 kinderen waren dus de ouders onvermogend schoolgeld te
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betalen. De kinderen van St. Willebrord bezochten de gemeen
schappelijke school van de gemeenten Etten en Leur, Hoeven en
Rucphen, die in het Rucphense deel van dit kerkdorp was opge
richt. Wegens de armoedige staat van de bevolking werd hier in
het geheel geen schoolgeld geheven. Van de schoolgaande kinderen
in de gehele gemeente werd dus meer dan de helft gratis onder
wezen. Ook dit is een graadmeter voor het lage welvaartspeil van
de bevolking. Het grote aantal wijst echter ook op een lofwaardig
streven zoveel mogelijk alle kinderen onderwijs te doen genieten.
Dat vroeger velen van onderwijs verstoken bleven, blijkt o.a. uit
het feit dat in 1861 van de 60 ingeschrevenen voor de nationale
militie er 38 konden lezen en schrijven en 5 alleen lezen; 17 waren
dus analfabeet.

Het gratis onderwijzen van arme kinderen werd reeds in het
eerste gemeenteverslag, dat over het jaar 1851, met nadruk ge
noemd als het meest doeltreffende van de middelen ter bestrijding
van de armoede. "Daardoor kon de grondslag gelegd worden tot
verbetering van den zedelijken en stoffelijken toestand der armen
om later door verstandsontwikkeling meer nuttige en ijverige leden
der maatschappij te worden". De achteruitgang van het "arm
wezen", die in de laatste tien jaar viel waar te nemen, wordt in dit
verslag behalve aan de herhaalde mislukking van de aardappeloogst,
in het bijzonder geweten aan "de steeds aangroeiende bevolking der
arbeidende en behoeftige klasse van ingezetenen, welke vooral ver
oorzaakt wordt door de lig,tzinnigheid waarmede deze soort van
menschen zich in het huwelijk begeven ten gevolge waarvan der
zelver zielental dermate aangroeit dat de verhouding tusschen de
voorhanden arbeid en het getal arbeiders of werklieden al meer en
meer verbroken wordt en waaruit noodwendig concurrentie volgt
en daaruit weder kleine dagloonen of weinig verdiensten".

Behalve voor het onderwijs als middel tot verheffing van de
"behoeftige klasse" toonde het gemeentebestuur blijkbaar ook be
grip voor de economisch-structurele oorzaken van de armoede, of
schoon de dedaigneuse toon van het betoog onsympathiek aandoet.
De mentaliteit die hieruit spreekt was destijds geen ).lÎtzondering.
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De gemeente trachtte de werkgelegenheid te verruimen door
zoveel haar geldmiddelen dit toelieten werk te verschaffen aan de
ontginning van heide en woeste gronden of aan de verbetering
van wegen. In 1862 werd, evenals reeds enkele jaren was gedaan,
een post van f 600,- op de begroting gebracht om behalve het
gewone onderhoud enige buitengewone verbeteringen van wegen te
doen bewerkstelligen en daardoor gedurende het winterseizoen aan
de arbeidende klasse werk te verschaffen. Voor dit laatste doel
diende ook een bedrag van f 400,- dat bestemd was voor de aanleg
van beplantingen en de ontginning van heide.

Gezien het totale bedrag dat beschikbaar was, zal de beloning
van de tewerkgestelden wel vo laag g,eweest zijn dat een aanvullende
bedeling noodzakelijk was. Dit was trouwens destijds een euvel dat
zich ook in de arbeidsverhoudingen buiten de werkverschaffing
voordeed. De weeklonen varieerden in de meeste bedrijven van
f 3,- tot f 4,50, alleen in de pottenbakkerij kon een maximumloon
van f 6,- per week verdiend worden. Ofschoon wij over te weinig
exacte gegevens beschikken om de kosten van het levensonderhoud
in een gemeente als Etten-Leur te berekenen, kunnen wij aannemen
dat het weekloon voor menig gezin ontoereikend was en dat de
armbesturen vooral in de winter voor aanvulling moesten zorgen.
Het is dan ook geen wonder dat het aantal bedeelden ontstellend
hoog was.

Door het burgerlijk armbestuur werden in 1862 296 personen
gedurende het gehele jaar en 383 gedurende kortere tijd onder
steund. De diakonieën van de beide hervormde g.emeenten en het
R.K. parochiaal armbestuur van Etten steunden tezamen 50 per
sonen voortdurend en 80 tijdelijk. Het totaal aantal bedeelden
bedroeg dus 809, maar waarschijnlijk zijn hiermee alleen de per
sonen bedoeld aan wie de uitkering in natura of geld werd gedaan,
de gezinshoofden en alleenstaanden dus, zodat de eventuele andere
leden van de bedeelde gezinnen erbij geteld moeten worden. Mo
gelijk waren er mensen die zowel van het burgerlijk als van een
kerkelijk armbestuur "trokken" en dus dubbel geteld werden, maar
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veel gewicht kon dit niet in de schaal leggen, want het parochiaal
armbestuur van Etten bezat geen fondsen tot ondersteuning. De
inkomsten (uit collecten?) en uitgaven van deze instelling beliepen
in 1862 slechts 177 gulden. In Leur was nog steeds geen parochiaal
armbestuur opgericht. Beter was het gesteld bij de hervormden: de
beide gemeenten konden geheel in de ondersteuning van hun be
hoeftigen voorzien. De diaconie te Etten gaf daarvoor f 515,54, die
te Leur f 349,30~ uit.

De zorg voor de grote meerderheid van de behoeftigen kwam
dus ten laste van het burgerlijk armbestuur. Dit besteedde in 1862
aan onderstand een bedrag van f 5227,92, gemiddeld nog geen f 8,
per bedeelde. Het gemeentebestuur nam voor zijn rekening de kos
ten van onderhoud en verpleging van elders wonende armlastigen
die in Etten-Leur hun d<omicilie van onderstand hadden, waarvoor
in dit jaar een bedrag van f 1138,36 nodig was. Ook gaf de ge
meente nog f 316,34 uit voor de bedelaars die in de rijksgestichten
waren opgenomen en f 544,33~ voor de verpleging van arme
krankzinnigen. Ofschoon voor een duidelijk beeld van de omvang
der armoede onV'O'ldoende gegevens beschikbaar zijn, b.v. omtrent
de duur van de tijdelijke bedelingen en de grootte van de bedeelde
gezinnen, mogen wij uit het bovenstaande concluderen, dat een
eeuw geleden in de gemeente Etten en Leur evenals in zovele stre
ken van ons land door een brede laag van de bevolking bittere
armoede geleden werd.

GILZE EN RIJEN

Bezien we de toestand van deze gemeente in 1862 tegen de
achtergrond van haar huidige ontwikkeling als belangrijk indus
triecentrum, dan is het opmerkelijk, dat van die ontwikkeling een
eeuw geleden nog maar weinig te bespeuren valt.

De beide kerkdorpen Gilze en Rijen en de buurtschappen Mo
lenschot en Hulten vormden toen nog een grotendeels agrarisch
ingestelde gemeente, die aan zijn beroepsbevolking onvoldoende
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werkgelegenheid te bieden had. Het inwonertal - 2680 in 1862
- bewoog zich gedurende de periode 1851-1870 in een dalende
lijn, die eerst in laatstgenoemd jaar tot staan kwam. Van 2874 in
1851 liep het aantal inwoners temg tot 2670 in 1870 met een
dieptepunt in 1869 (2592), d.w.z. met ruim 7{J/o.

Deze geleidelijke daling was voornamelijk het gevolg van de
jaarlijkse vertrekoverschotten, terw~jl het aantal geboorten meestal
slechts weinig hoger lag dan de jaarlijkse sterftecijfers. De oorzaak
van die uittocht naar elders zullen we voornamelijk te zoeken
hebben in het ontbreken van voldoende werkgelegenheid vooral
voor die kinderen der doorgaans vrij kleine boeren, voor wie er
geen uitzicht was op een zelfstandig bestaan in het ouderlijk bedrijf.
Zij vertrokken naar elders of bleven hier ongehuwd achter. Het in
verhouding tot omliggende gemeenten geringere aantal gesloten
huwelijken en de daardoor lagere geboortecijfers zijn in dit opzicht
kenmerkend.

Om deze vooral jonge mensen op te vangen was er ter plaatse
onvoldoende fabrieksnijverheid. Deze was - zo'als het gemeente
verslag jaarlijks opmerkt - zeer beperkt en maakte in bijna geen
der ondernemingen een hoofdbestaan uit. Zij bestond voornamelijk
uit enkele bierbrouwerijen en leerlooierijen, waarvan de onderne
mers dit beroep in combinatie met dat van landbouwer uitoefenden.

Overigens breidde het aantal leerlooierijen zich voortdurend uit
en verschillende landbouwers ging,en zich vooral in de winter
maanden, wanneer er minder werk was in het boerenbedrijf, toe
leggen op het looien van huiden. Hun aantal bedroeg in 1862 10
en in deze looierijen vonden toen behalve de ondernemer en even
tuelegezinsleden 7 mannen en 4 jongens werk.

Van de 5 bierbrouwerij'en met tezamen 11 mannen en 2 jongens
aan personeel werd er slechts één (te Rijen) met succes gedreven
vanw:ege een geregelde afzet naar Holland.

Verder waren er 8 leertouwerijen (met 7 mannen en 4 jongens),
2 steenbakkerijen (4 mannen, 5 jongens en 3 meisjes) en een 15-tal
linnenweverijen, die aan 2 mannen, 7 jongens en 4 meisjes werk
verschaften.
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Van de overige niet agrarisch georiënteerde bedrijven verdienen
nog vermelding een touwslagerij en 2 zadelmakerijen.

Is de toename van het aantal schoenmakerijen vaak kenmerkend
voor gemeenten met een belangrijke looi-industrie (vergelijk Don
gen, Etten en Oosterhout), hier echter bleef dit aantal. naar ver
houding gering. De cijfers over 1862 ontbreken maar in 1855 waren
er 17 en in 1864 23. De verklaring daarvoor zullen we waarschijn
lijk moeten zoeken in de omstandigheid, dat de looierij hier vrij,wel
uitsluitend als nevenbedrijf werd beoefend. .

Vergelijken we de ontwikkeling van de nijverheid hier met die
van het naburige Dongen, waar de industrie thans toch een ongeveer
gelijk patroon vertoont, dan valt het op, dat de verschuiving van
het accent van de agrarische naar de nijverheidssector in Gilze
Rijen pas veel later plaats vond ondanks de veel gunstiger verkeers
geografische ligging. Men is geneigd de oorzaak daarvoor te zoeken
in meer menselijke factoren. De hier slechts aarzelend losg.e1aten
combinatie van de beroepen landbouwer/leerlooier, de omzwaai
dus naar een volledige concentratie op her industriële bedrijf, duidt
min of meer reeds op een grote gehechtheid aan de grond. Niet
alleen een g,ehecht zijn aan de geboortegrond, zoals Van der Aa die
hier in 1845 signaleerde, maar ook een voor de boeren sterke bin
ding aan de eigen grond, aan het traditionele beroep der voor
vaderen. Het loslaten daarvan ten gunste van de meer lokkende en
financieel gunstiger maar ook wisselvalliger uitkomsten biedende
leerfabricage was blijkbaar vom velen een te grote stap.

Dit conservatisme en het gebrek aan vertrouwen in de ont
wikkeling van het looiersbedrijf, hebben lang een volledige ont
plooing van de leerindustrie in deze gemeente in de weg gestaan.

De weeklonen van de arbeiders waren voor de verschillende
soorten bedrijven nogal uiteenlopend. Zij bedroegen voor mannen
en kinderen in de brouwerijen resp. f 3,- tot f 4,20 en f 1,20 tot
f 1,80, in de leerlooierijen, leertouwerijen en de molens resp. f 4,50
tot f 6,- en f 2,40 tot f 3,60, in de steenbakkerij f 2,40 tot
f 6,- en f 1,20 tot f 3,-. In de overige bedrijven varieerden zij
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voor beide categoriën resp. van f 2,40 tot f 5,- en f 0,60 tot f 1,80.

Landbouw en veeteelt waren hier in 1862 - en zij zouden dat
nog lang blijven - de hoofdbronnen van bestaan. Bijna de helft
van het landbouwareaal, dat voornamelijk uit onvruchtbare lichte
zandgronden bestond, werd benut voor de verbouw van rogge
(ruim 600 ha). Boekweit en aardappelen volgden in belangrijkheid
met resp. 212 en 145 ha. De rogge-oogst was dit jaar slecht en
leverde maar de helft op van die in 1861, de boekweit 2/3 van
normaal. Slechts de aardappeloogst was overvloedig,.

Vrijwel ieder gezin teelde zijn eigen groenten en aardappelen
en meestal nog enig koren, boekweit en vlas.

In enkele broekgronden werd voor eigen gerief geveend, waarbij
tamelijk goede turf werd verkregen.

De veestapel bestond onder meer uit 2289 stuks rundvee en
644 schapen in 12 kudden. Er waren hier voorts 44 imkers met te
zamen 815 bijenkorven. De toestand van de veestapel heette gunstig.
Er werden hoge prijzen voor het rundvee betaald, dat merendeels
naar elders werd verkocht. Er werd veel jong vee opgekweekt, dat
echter in tegenstelling tot voorgaande jaren minder op Hollandse
markten werd gekocht wegens de daar heersende longziekte. Dit
jonge vee (hokkelingen en vaarzen) werd meestal het eerste jaar
in de Biesbosch of in de polders onder Oosterhout of de Langstraat
dorpen ter weide gebracht. Bij'minder gunstige zomers met schraal
weer was er in deze gemeente vrijwel geen grasgewas en waren de
boeren genoodzaakt het vee op stal te houden en duur hooi van
elders te betrekken. Eigenlijke hooilanden had men hier nl. niet,
behalve enkele in het Gilzerbroek. De boeren waren sedert
eeuwen gewoon hooiland te pachten onder Raamsdonk, Waspik,
de Biesbosch en Werkendam. Dit hooi werd met aken in de havens
van Oosterhout en Groenendijk aangevoerd.

Gebrek aan veevoeder had in zulke jaren mager vee en weinig
boter tot gevolg, terwijl dit toch eigenlijk de producten waren, die
de landbouwer zijn voornaamste winsten moesten leveren. In tijden,
dat de prijzen van de veldgewassen wegens buitengewoon goede
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oogsten laag bleven, werden deze aan het vee gevoederd, waardoor
goed vee en meer boterproductie verkregen werd.

De boter werd grotendeels opgekocht door enkele rondreizende
kooplieden tegen vaak willekeurige prijzen, veelal gelegen beneden
die, welke in Breda, Tilburg of Oosterhout voor de boter werden
betaald. De hierover bij de boeren heersende ontevredenheid leidde
in het voorjaar van 1863 tot de instelling van een speciale boter
markt in Gilze (botermijn).

Landbouwproducten en vee werden voornamelijk in Breda,
Tilburg en Oosterhout ter markt gebracht. Van de twee veemark
ten, die deze gemeente had, was die te Gilze (voorjaarsmarkt)
sedert enkele jaren verlopen, die te Rijen (najaarsmarkt) kon wed
ijveren met omliggende plaatsen, maar was overigens niet erg
belangrijk.

In 1863 werden in Rijen naast de bestaande markt nog vee
markten ingesteld elke dinsdag na de derde zondag in de maanden
november tot en met mei. Op deze veemarkten werden behalve
vee en landbouwproducten ook verhandeld lakens, manufacturen
en galanterieën.

Zoals in het voorgaande reeds is opgemerkt, verschaften nij
verheid en landbouw hier te weinig werkgelegenheid aan de be
roepsbevolking. Het aantal bedeelden bleef daardoor vooral in de
wintermaanden steeds vrij hoog. Het Burg,erlijk Armbestuur be
deelde in 1862 140 personen voortdurend en 106 tijdelijk, het
R.K. Armbestuur te Gilze resp. 3 en 72, dat te Rijen resp. Oen 4.
Toch wordt de toestand van het armwezen niet ongunstig ge
noemd ten opzichte van voorgaande jaren. Dat was voornamelijk
te danken aan de zeer goede aardappeloogst, die de prijs van een
der voornaamste voedingsmiddelen laag hield. Veel bekwame land
arbeiders vonden in de oogsttijd werk in Holland. Wanneer zij
langer dan gewoonlijk uitbleven, vond de "mindere" arbeider hier
eveneens voldoende werk.

In vroeger jaren was door het armbestuur getracht de armen
zorg te verlichten door het verschaffen van werk aan bedeelden en

126

Jaarboek De Oranjeboom 15 (1962)



Afb. 17. De Kerkstraat te Oosterhout In 1862.

Gen"lcentcarchicf, Oosterhout.
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tot normale arbeid ongeschikten in een haarspinnerij (1851, 1852).
Ook liet men hen grind of kiezel rapen onder Gilze, waar de zand
gronden veel van dergelijke steentjes bevatten (1853). Deze werden
dan gebezigd voor de verharding van wegen, o.a. voor de weg van
Gilze naar Rijen.

De armoede werd bovendien bestreden door de liefdadigheid
der ingezetenen, ofschoon die hier blijkbaar niet bijzonder groot
was. De zeker tot oordelen bevoegde onderwijzer G. Schrauwen
merkte daarover in zijn "Aardrijks- en geschiedkundige aanteke
ningen van het dorp Gilze" (1852) op: "Hij (de Gilzenaar) staat niet
terug voor g,eldelijke opoffering als het zingenot of grootheid
betreft, maar is terughoudend en karig als het om vrijwillige liefde
giften te doen is". Iets verder zegt hij echter vergoe1ij,kend: "Gilze
is weliswaar een vrij welgesteld dorp maar er heerst geen grote,
geen uitstekende rijkdom. De liefdadigheid blijft er echter niet
onbeoefend".

Vooral in het meer geïsoleerd gelegen Gilze was van een vrij
hechte dorpsgemeenschap sprake, die vrijwel tot op de dag van
heden nog, kan worden geconstateerd. Zo is daar nog steeds in
zwang het gebruik, dat de naaste buren de begrafenissen verzorg,en.
Tot dit saamhorigheidsbesef droeg niet weinig bij de omstandigheid,
dat men - zoals Van der Aa het in 1845 formuleerde - "hier als
in eenen familiekring verenigd was en meestal onderling verwant,
daardoor weinig uithuizig en bijzonder aan de geboortegrond ge
hecht". In deze gemeenschap kon dan ook reeds vroeg - veel
vroeger dan elders in Brabant - een muziekgezelschap ontstaan,
de reeds in 1807 vermelde en thans nog bestaande Harmonie St.
Cecilia.

Gegevens om de welstand der inwoners wat nauwkeuriger
vooral in hun onderlinge verhouding te bepalen, ontbreken. De
daarvoor onontbeerlijke kohieren van de hoofdelijke omslag zijn
niet bewaard gebleven. Gaat men af op het aantal schoolgaande
kinderen, dat kosteloos onderwijs ontving, dan blijkt de welstand
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van het gemiddelde (kinderen tellende) gezin vrij redelijk te zijn.
Dit aantal bedroeg ongeveer 1/5 van het totale aantal schoolgaande
kinderen (ca. 350). Van de in 1861 ingeschrevenen voor de militie
(31) konden er 25 lezen en schrijven, de rest alleen lezen.

Ook het aantal kiesgerechtigden - een meer betrouwbare
graadmeter voor de welstand - was hier in verhouding tot de
overige Baroniegemeenten niet zo erg ongunstig. Het aantal kiezers
vonr de Tweede Kamer en de Provinciale Staten bedroeg 110 of
4,l iJ/o van de totale bevolking, dat voor de gemeenteraad 187 of
bijna 70/0.

Tenslotte nog enkele opmerkingen over de verkeersgeografische
ligging der gemeente. Deze was gunstig te noemen, doordat de
rijksweg Breda-Tilburg het grondgebied van west naar oost door
sneed. Verder waren er verharde wegen naar Oosterhout (klinker
weg) en naar Dongen (grindweg), welke laatste ~s doorgetrokken
tot de Groenendijkse haven onder Oosterhout (Oosteind). Deze weg
verkeerde overigens vaak in een slechte staat.

De verbindingsweg tussen Gilze en Rijen was grotendeels met
grind verhard en voor het overige met keien bestraat. De verbin
dingswegen met Molenschot en Hulten waren nog onverhard. Er
reden wekelijks 2 vrachtkarren op Breda.

De ligging van het kerkdorp Rijen werd nog gunstiger doordat
het een halte verkreeg aan de spoorweg tussen Breda en Tilburg,
welke op 1 oktober 1863 feestelijk werd geopend. Het was dan ook
vooral in dit dorp, dat de industrialisatie van de gemeente na 1870
op gang kwam.

GINNEKEN EN BAVEL

In 1862 grensde de gemeente Ginneken en Bavel nog niet aan
Breda. In het noorden werd zij deels door het riviertje De Molenley
van de gemeente Teteringen gescheiden. Verder grensde zij aan
Oosterhout in het noorden; Gilze c.a. in het oosten; Chaam en
Meerle in het zuiden; Rijsbergen en Princenhage in het westen.
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Het dorp Ginneken nam een centrale positie in als hoofdplaats
van het Kanton Ginneken, waartoe behoorden: Alphen c.a., Baarle
Nassau, Chaam, Gilze c.a., Rijsbergen en Zundert en Wernhollt.
Het kantongerecht zetelde tot aan zijn opheffing in 1878 op het
Ginnekens raadhuis, dat toen nog veel te ruim was voor het weinig
talrijke gemeentepersoneel.

Per 1 januari 1862 had Ginneken en Bavel 3805 inwoners. Ge
durende de periode 1851-1870 is het inwoneraantal tamelijk sta
tionnair gebleven (1851: 3651 en 1870: 3909). In twintig jaar dus
slechts een stijging van 258 ofwel 70/0. Belangrijke dalingen van het
bevolkingscijfer hadden in 1851 (35) en in 1859 (60) plaats g,evon
den. Behoorlijke stijgingen komen voor in 1854 (61), 1863 (57)
en 1867 (75).

De schuldenlast der gemeente bedroeg f 55000 ofwel ongeveer
f 14,40 per inwoner. Het jaarlijks budget was geenszins aan de
hoge kant: slechts f 12721,- werd in 1861 uitgegeven. Een eeuw
later zouden de uitgaven der veel kleinere gemeente Nieuw Ginne
ken bijna een half miljoen vergen; om precies te zijn f 492.393,-.

Omtrent de industriële bedrijvigheid zijn tamelijk veel gegevens
beschikbaar. In 1860 telde de gemeente vier soorten bedrijven. De
eerste plaats nam een kunstwolfabriek in, waarin een stoommachine
van 12 PK was geplaatst. Het volgende jaar zou deze tot 20 PK
uitgebreid worden. De produktie bedroeg 150.000 ponden; afzet
werd gevonden in Engeland. In 1861 daalde deze evenwel tot
80.000 pond. Maar naast de fabricage van kunstwul hield het be
drijf zich bezig met de produktie van kunsthennep en het malen
van verf en schors.

De sociale toestanden in deze fabriek, die toebehoorde aan A. J.
van Nouhuys (1819-1863), weken sterk af van die in overige be
drijven in Noord-Brabant. In 1860 werkten er 28 volwassenen (8
mannen en 20 vrouwen) en 18 kinderen van 12 tot 16 jaar (2
jongens en 16 meisjes). De lonen beliepen f 0,25 tot f 0,85 per dag.
In onze ogen waren de werkuren zeer lang: voor mannen 17 uur;

vrouwen 12 à 14 uur, jongens 15 uur en meisjes 12 uur. Zelfs voor
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jongens van 12 trot 16 jaar bleef er dus maar 9 uur per dag over
voor slapen, eten en ontspanning. Als een bijzonderheid wordt ver
meld dat "de mannen en jongens afg,escheiden werken van de vrou
wen en meisjes". In 1862 w,as het aantal arbeiders gedaald, maar
het loonpeil gestegen. 16 volwassenen werkten hier voor f 0,60 à
f 1,- per dag en 10 jongens à f 0,30 per dag.

Vervolgens bestond hier een fabriek van verlakt leder, die ver
moedelijk alleen met handkracht werkte.

De produktie bedroeg aan:

1860 1861

wasdoek 3556 el 5840 el

chacots bodems 3498 el 5620 el

chacot kleppen 12000 stuks

Er werkten hier slechts 5 volwassen werklieden, wier lonen zich
bewogen van f 3,- tot het (zeer hoge!) maximum van f 12,
per week. Deze situatie veranderde in de beide volgende jaren niet.

Ten derde bestonden er 3 bierbrouwerijen (o.a. in Ulvenhout en
Heusdenhout?), die in 1860 1764 en in 1861 1889 vaten produ
ceerden.

Tenslotte waren drie leerlooierijen in bedrijf, die het volgende
opleverden:

zoolleer huiden

kalfsvellen

geitenvellen

1860

266

111
42

1861

269

123

61

Niet alleen in de fabrieken vond de bevolking haar bestaan.
Velen oefenden zelfstandig een ambacht, nering, bedrijf of beroep
uit of waren in een klein bedrijfje werkzaam. Tenslotte waren er
de vele agrariërs, wier produktiviteit aanstonds onder het oog zal
worden geno'men.

Tot de "ambachten" kunnen in 1862 de volgende beroepen
gerekend worden (het aantal is achter elk ambacht vermeld):
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kuipers: 3

smeden: 6

koper- en blikslagers: 3

metselaars: 4

molenaars: 5 (inclusief

hand'molenaars)

schoenmakers: 13

smid- en kachelmaker: 1

timmerlieden: 11

schilders: 4

wagenmakers: 6

zadelmakers, tevens leerlooier: 2

houtzager: 1

loonslachters: 6

linnenbleekster: 1

tappers en slijters: 42

horlogemaker: 1

kroeghouder: 1

De "handeldrijvende middenstand" was als volgt samengesteld:
Behalve 17 als koopman en 16 als kramer genoteerde personen
waren er:

bakkers: 11

winkeliers: 32

slagers: 5

broodslijters: 6

In de "tuinbouw" waren 1 bloemist en 3 tuinlieden werkzaam.
Van de andere beroepen zijn vermeldenswaardig: bode van een
begrafenisfonds, notaris, afslager, tolpachter (4) en veearts.

Bij de beoordeling der waarde van dit overzicht moet men in
het oog houden dat er nogal wat combinaties in de beroepen voor
kwamen. Het juiste getal zelfstandige "kostwinners" valt uit het
patentregister van dit jaar af te leiden.

Omtrent het aantal landbouwers en tuinders is helaas geen ma
teriaal voorhanden. Evenmin valt hier over de grootte en omvang
der landbouwbedrijven iets te zeggen, veel minder nog over de
rentabiliteit. Wel is het mogelijk een overzicht van het bodem
gebruik en van het rendement der gronden te verstrekken.

Van de landbouwgronden waren 709 bunder bebouwd met
winterrogge (opbrengst 425 last); 287 bunder met boekweit (op
brengst 287 last); 278 bunder met aardappelen (opbrengst 2594
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last); 264 bunder met haver (produktie 538 last); 159 bunder met
klaver; 60 bunder met mangelwortelen (produktie 660 last); 30
bunder met wortelen (produktie 270 last); 25 bunder met spurrie
(produktie 6 last); groene erwten 17 hunder (produktie 9 last);
winterkorolzaad 12 bunder (produktie 6 last); wintertarwe 14 bun
der (produktie 4 last); vlas 10 bunder (produktie 2 last) en zomer
kooizaad 8 bunder (produktie 1 last 12 mud).

Hieruit blijkt dat de winterrogge een eeuw: gdeden te Ginneken
het voornaamste gewas vormde. De aardappelen, het bekende volks
voedsel, kwamen op de derde plaats.

In een bosrijke gemeente als Ginneken komt men vanzelfspre
kend tot hoge cijfers bij het bezien van het aantal bomen. 29 bunder
waren met "bomen" beplant; 500 bunder met schaarhout en 600
bunder met mastbos.

Over kinderarbeid in de landbouw is weinig bekend. Daar het
leerlingenaantal der scholen per 15 januari en per 15 juni weinig
verschilt, valt wel aan te nemen, dat althans door de schoolgaande
kinderen voor of op 15 juni nog weinig "landbouwverlof" werd
genomen.

Over de veestapel het volgende. Het houden van pluimvee of
bijen vormde geen middel van bestaan. Er waren in 1862 voorts
geteld: 1749 koeien, 469 kalveren, 624 geiten, 519 schapen, 163
ruinen, 173 merriën, 18 veulens, 173 varkens, 27 trekossen, 6 stieren
en 3 ezels.

In het betrokken jaar wordt van veeziekten (de gevreesde long
ziekte b.v.) geen g'ewag gemaakt. Wel waren in 1851 14 dieren aan
deze kwaal bezweken.

Wat de handel betreft, er waren jaarmarkten te Ginneken, nl.
op de le en 3e vrijdag in april en op de le en 3e vrijdag in oktober.
Verder werd tijdens de Belgische opstand een varkensmarkt inge
steld op het kerkhof der Hervormde kerk, uiteraard zeer tOt on
genoegen van de predikant. Maar in 1849 werd deze tenslotte over
gebracht naar de straat langs de kerkhofmuur.

Slechts één grote weg liep door deze gemeente: die van Breda
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over Ulvenhout naar Chaam, Baarle-Nassau en Turnhout. Bij de
herberg "Het Hoekske" splitste de weg naar Strijbeek en Hoog
straten zich sedert 1851/52 daarvan af. Op die weg werd driemaal
tol geheven: aan de Zandberg, d.i. ter plaatse van het tegenwoor
dige Oranjeplein, aan de Molenbaan (= Bavelselaan) en aan het
Hoekske. Ook was er een "bijboom" aan de Brugstraat (thans
Duivelsbruglaan). Aan het Hoekske werd de tol ge'ïnd door
Cornelis Mathijssen, vader van de vrome Jan Mathijssen, die in
1921 als Broeder Hilarion in de abdij der Trappisten te Westmalle
zou overlijden.

Havens kende Ginneken niet. \Vel was er een houtwerf langs
de Mark, waarnaar de Werfstraat is genoemd. Van hier uit werden
bomen uit de staatsbossen te water gelaten. Eerst in 1863 zou de
spoorlijn Breda-Tilburg de gemeente (onder Heusdenhout) gaan
doorsnijden.

In 1862 werd het wegennet o.a. verbeterd door de verharding
van de Bavelselaan. Dat het initiatief daartoe van particulieren
uitging komt ons thans vreemd voor. Voor de aanleg werd nl. een
subsidie groot f 4000,- uitbetaald aan de "Commissie not aanleg
van den Steenweg naar Bavel". Deze bestond uit de heren Antonie
Oomen, F. van der Avoort en P. Meeuwissen. De subsidie zal ge
diend hebben voor het leggen der aarden baan en de arbeidslonen
der bestrating. Daarnaast deed de gemeente nog rechtstreekse aan
kopen voor dit object. In Rotterdam werden niet minder dan
600.000 oude(!) keien aangekocht, waarvan de prijs toen f 11,50
per 1000 stuks bedroeg. Er werden plannen gemaakt om op deze
3225 m lange weg twee tolbomen te plaatsen: één bij de molen
"Het Fortuin" (thans kruispunt Kerkhofweg) en één bij "Het
Haantje" te Bavel. Verder vond dit jaar nog verharding plaats van
de weg lopende van de Strijbeekseweg naar de Schele Brug. Ook
dit geschiedde op een koopje met dezelfde Rotterdamse keien.

Wij kunnen ons niet meer voorstellen dat onze voorouders hun
weg honderd jaar geleden letterlijk met een lantaarntje moesten
zoeken. Toch was dit in Ginneken op niet-maanverlichte avonden
ook het geval. Pas in 1862 werd tot de belangrijke aankoop van

134

Jaarboek De Oranjeboom 15 (1962)



negen straatlantaarns overgegaan, die allen in de kom van Ginne
ken geplaatst werden.

De verbindingen met andere plaatsen konden slechts te voet
of met eigen vervoermiddel onderhouden worden. Zelfs een post
wagen passeerde deze gemeente niet. Voor goederenvervoer be
stonden wel "karremannen" en "wagenaars". In Ginneken en in
Ulvenhout waren er twee van elke soort. Bovendien liep uit het
laatste dorp nog een bode met een handwagen naar Breda.

Zoals in geheel Nederland geschiedde de bedeling in deze tijd
naar uiterst krappe maatstaven. Gejuicht W;ordt in de gemeente
verslagen als de armbesturen een batig saldo overhouden, ook als
dit niet te wijten is aan de geringe omvang van de armoede. Merk
waardig is dat in deze gemeente twee burgerlijke armbesturen
bestonden, één te Bavel en één te Ginneken. Deze situatie moet
hieruit voortspruiten, dat aan de parochiekerk van elk dorp van de
middeleeuwen af een Tafel van de H. Geest was verbonden.

Zonder twijfel werd door het Burgerlijk Armbestuur van Bavel
minder aan onderstand uitgegeven dan door dat van Ginneken,
dat zich ook over Ulvenhout, Strijbeek, Galder en Heusdenhout
uitstrekte. Het Bavelse bestuur ontving geen cent subsidie uit de
gemeentekas, maar boekte over 1862 zelfs nog een batig saldo ad
f 484,11. Dat van Ginneken "genoot" over 1861 een toelage van
f 800,-. Nadat dit dienstjaar een tekort van f 236,15 had opge
leverd werd de gemeentelijke bijdrage in 1862 verhoogd tot
f 1060,-. Verder werd nog f 220,- betaald aan verpleging van
krankzinnigen en f 900,- voor onderstand aan bedeelden, die
elders woonden, maar hun domicilie van onderstand in Ginneken
hadden. Deze sommen zijn vrij hoog als men bedenkt dat het Bur
gerlijk Armbestuur van het veel kleinere Nieuw-Ginneken nu 
een eeuw later - nog slechts f 24000,- subsidie van de gemeente
toucheert.

De armbesturen ontvingen niet alleen van de gemeente hun
inkomsten. Behalve de huur van landerijen bezaten zij nog cijnsen
en pachten. Verder was hun de opbrengst der pacht van de jacht

135

Jaarboek De Oranjeboom 15 (1962)



op gemeentegronden overgelaten. Deze leverde b.v. in 1863 het
aanzienlijke bedrag van f 1987,- 'Op.

Het totaal aantal bedeelden van alle armbesturen bedroeg in
1862: 323, waarvan 102 het gehele jaar door en 221 tijdelijk onder
stand genoten. In het algemeen genoten slechts ouden van dagen
en wezen onderstand. En die onderstand was dan nog maar mini
maal. In december 1862 stelde de gemeenteraad het maximum van
de bedeling vast: voor personen beneden 16 jaar mocht deze f 1,50
à f 2,- per week bedragen. Hen die ouder dan 16 jaar waren kon
slechts f 0,75 à f 1,- per week worden toegelegd.

Behalve door de burgerlijke armbesturen werd de armenzorg
nog beoefend door de Ned. Herv. Diaconie, de parochiale arm
besturen of particuliere verenigingen.

Met armoede kon destijds emigratie in verband staan. Deze
kwam echter zelden voor. Alleen vertrokken in 1859 6 personen
naar overzeese gewesten.

De gemeente telde vier openbare scholen, nl. te Ginneken,
Heusdenhout, Bavel en Galder. Verder was er in Ulvenhout nog
een bijzondere meisjesschool, gedreven door de Zusters van Etten.
Dat de g.emeente in Ulvenhout geen school exploiteerde zal samen
hangen met het feit dat deze plaats toen nog steeds niet als kerk
dorp beschouwd werd. En dat terwijl er sedert 1742 de schuurkerk
van de parochie Ginneken was gevestigd, waardoor het gehucht
een centrale positie ten opzichte van het omliggende gebied had
verkregen. Eerst in 1874 werd hier een openbare school gebouwd.
Dit inmiddels geheel uitgewoonde complex zal spoedig gesl'Oopt
worden.

De scholen in Heusdenhout en Galder waren éénmansschooltjes.
Maar in beide "dorpen" werd de hoofdonderwijzer (van de tweede
rang nog wel!) gesecondeerd door een hulponderwijzer. In al deze
scholen tezamen ontvingen nog geen 500 kinderen onderwijs, nl.
op 15 januari 1862 435 en op 15 juni 1862 459.

Het is tekenend voor de geringe welstand der bevolking dat
232 kinderen geen schoolgeld behoefden te voldoen, hoewel het
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tarief vrij laag was: in de beide "dorpen" f 0,25 per maand voor de
laagste klas en f 0,40 per maand voor de tweede en derde klas.
In Heusdenhout en Galder was dit laatste bedrag 5 cent lager.

Een verordening van 12 april 1860 had bepaald, dat van het
schoolgeld vrijgesteld waren "de bedeelden en zij die schoon niet
bedeeld onvermogend' zijn om schoolgeld te betalen". Hoe dit on
vermogen vastgesteld moest worden zegt het besluit niet.

Hoeveel procent der kinderen van 7 tot 14 jaar geregeld onder
wijs ontving is moeilijk vast te stellen. Wel is iets van het aantal
analfabeten bekend. Uit de lotingsregisters voor 1863 blijkt, dat
toen van d'e 30 lotelingen er 20 konden lezen en schrijven en 2
alleen konden lezen.

Een verordening van 2 sept. 1865 leert dat er toen in Ginneken
een openbare avondschool bestond, alwaar onderwezen w'erd "in
de beginselen der fransche taal".

Tenslotte bevonden zich in de gemeente nog twee bewaar- en
kleinkinderscholen met 4 onderwijzeressen en 88 leerlingen. Op
merkelijk is dat slechts 15 jongetjes van dit onderwijs genoten.

De welstand der bevolking is niet gemakkelijk na te sporen.
Terwijl het percentage schoolgaande kinderen geheel ontbreekt,
staan ons over de belastingheffing naar draagkracht slechts gebrek
kige gegevens ten dienste.

Onze enige belangrijke bron in dit opzicht moeten de kohieren
van de hoofdelijke omslag zijn. In 1862 werden 474 aanslagen op
gelegd'. Stelt men het aantal gezinshoofden en alleenstaande belas
tingplichtigen bij een geschatte gemiddelde gezinsgrootte van 4
personen ruwweg op 900, dan betekent dit dat de helft der be
volking slechts een zeer gering inkomen genoot. Helaas zijn ons
de normen dezer belastingheffing niet bekend. Wel valt uit het
kohier af te lezen dat van deze 474 aanslagen er 62 f 20,- of meer
bedroegen. De hoogst aangeslagenen waren Baronesse Van der
Borch en J. L. de Grez (f 54,-). Daarna volgden Prosper Cuypers
(van Anneville) met f 44,-; C. Meyer met f 40,-; F. Nuyens en
G. A. Kuysten van Hoesen met f 39,-; Jhr. K. W. J. Storm de

137

Jaarboek De Oranjeboom 15 (1962)



Grave, wed. F. Leesberg, E. E .J. Mathon en Generaal H. G. Seelig
met f 36,-. De bekende kerkenbouwer P. Soffers moest f 22,
opbrengen.

Een andere bron voor de welstand der bewoners is het aantal
kiezers. Om kiezer te zijn moest men een minimaal bedrag betalen
in 's rijks directe belastingen. Hun aantal was in 1862 als volgt:

minimaal te betalen in de
rijks directe belastingen:

aan-

I 20,

I 10,-
dan dat der

Voor de Tweede Kamer: 162 }
Voor de Provinciale Staten: 158
Voor de Gemeenteraad: 256

Het aantal kiezers was dus beduidend lager
geslagenen in de hoofdelijke omslag.

De levensmiddelen waren dit jaar duur. Hierover klaagde ten
minste de veldwachter Jan van Haaften, die om die reden met zijn
collega een gratificatie à f 24,- ontving. Mocht des veldwachters
klacht al gegrond zijn, het arbeidsloon voor huishoudelijk personeel
was niet hoog. In een advertentie in de Bredasche Courant van
5 januari 1862 werd f 50,- à I 60,- per jaar geboden voor "eene
brave, zindelijke keukenmeid. . .. mits goede getuigen kunnende
overleggen".

Het gemeenteverslag van 1853 maakt er gewag van dat de
grond voor nieuwbouw van woningen toen verkocht werd voor
I 10.000,- het bunder. Daar het verslag deze prijs zeer hoog acht
mag men aannemen dat er veel vraag was naar bouwgrond, hetgeen
weer wijst op een hoge bouwactiviteit reeds in het midden der
1ge eeuw.

Hoe was het met het amusementsleven in Ginneken gesteld?
Een goed vermaak voor de élite was de jacht. Dit jaar werden er
21 jachtakten aangevraagd. Op het kasteel Bouvigne werd verder
nog een duiventil gehouden. De gewone man gebruikte zijn geweer
in de plaatselijke schuttersgezelschappen. Het oude colveniersgilde
van Ginneken, dat aan de Ulvenhoutselaan zijn banen bezat, moet
reeds lang v66r 1862 teniet gegaan zijn. Maar op Hondsdonk bestond
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een handboogschutterij "De Ravenbroeders" en op de Doelen
weiden nabij Huize Lugtenburg oefende "Alliance d'Amitié" met
het geweer. Dit laatste gezelschap bestaat nu al meer dan een eeuw.
Van der Aa (1845) maakt nog gewag van het beoefenen der hand
boogsport in een herberg nabij de Duivelsbrug.

Sociëteiten bestonden in Ginneken (nog) niet. Maar dicht bij de
gemeentegrens - in de Zandberg onder Teteringen - lag het
Casino, het buiten der Bredase oHicierensociëteit van die naam,
geëxploiteerd door de Heer Huser. Op 4 juni had er een militair
concert plaats ten bate van de slachtoffers van de fatale brand te
Enschede. Een leesgezelschap is te Ginneken in deze tijd evenmin
bekend.

Het "profanum vulgus" amuseerde zich vooral op de kermis.
In Ginneken werd die ook toen al op zondag na 10 aug,ustus ge
houden. Hier verscheen tot vreugde der kinderen zekere Petrus
van Rijckevorssel "met een overdekten mallemolen à een cent per
de voornaamste zitplaats met acht zitplaatsen". Andere draaiende
attracties waren er in die tijd nog niet. De kermisgasten konden
slechts een pantoffelparade houden langs kramen met moppen,
peperkoek, tabaksdozen, snuifdozen, pijpen en galanterieën. Zo
was het ook op de kermissen te Galder en te Ulvenhl()ut, waar 3
open tafels en 1 overdekte tafel stonden.

De kermisvreugde zal zich echter meest in de herbergen ge
concentreerd hebben. Vrees voor opstootjes en vechtpartijen be
stond wel, want de burgemeester verzocht ook in 1862 aan de
Plaatselijke Commandant der vesting Breda tijdens de kermis pa
trouilles naar Ginneken te sturen "ten einde met de plaatselijke
politie de goede orde te handhaven".

In dit landelijke en bosrijke gebied waren vele fraaie buiten
plaatsen gelegen: de Grote en Kleine IJpeiaar, Weilust, Vrederust,
Valkrust, Hondsdonk, Lugtenburg, Anneville en ook het thans nog
zo vermaarde Bouvigne. Het landhuis Wolfslaar was juist in 1861
afgebroken en werd een jaar later door het tegenwoordige heren
huis vervangen.

Moeten we de resultaten van onze nasporingen samenvatten,
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dan neigen we ertoe aan te nemen, dat de gemeente Ginneken en
Bavel in die tijd betrekkelijk welvarend was, en dat zij voor een
belangrijk deel van de landbouw, voor een gering deel van de in
dustrie leefde. Vele inwoners oefenden een ambacht of nering uit.
De fraaie bossen en vergezichten en vele rustieke plekjes moeten
welvarende vreemdelingen hebben aangetrokken om hier hun laat
ste levensjaren te slijten en er hun spaarduiten te komen verteren.
Door haar ligging onder de wallen van Breda was althans de kom
van Ginneken niet verstoken van cultureel leven of van gelegenheid
tot maatschappelijk verkeer. Evenals Princenhage vormde zij reeds
toen een der aantrekkelijksre gemeenten van de Baronie.

OOSTERHOUT

Na Breda was de voormalige vrijheid Oosterhout van oudsher
de grootste gemeente in de Baronie. Het eigenlijke wooncentrum
van deze uitgestrekte g.emeente met zijn smalle straten en vrij dicht
opeen gehoopte bebouwing, het eigenlijke Oosterhout, was een
plaats van aanzien, een plaats met enige stedelijke allure.

Hierdoor en door het aantal inwoners van deze gemeente ge
imponeerd had koning Lodewijk Napoleon Oosterhout in 1809 tOt
de rang van stad verheven.

Het grondgebied rond dit stedelijk centrum gaf vanouds een
nogal gevarieerd landschap te zien. Daarin waren de tot deze ge
meente behorende kerkdorpen Dorst, Den Hout en Oosteind ge
legen. Ongeveer een derde van de totale oppervlakte van ruim 7000
ha bestond uit bos, hei en zandverstuivingen en nagenoeg gelijke
delen uit bouwland en wei- en hooiland.

Ofschoon Oosterhout verstoken zou blijven van een aansluiting
op de in 1862 in aanleg zijnde spoorweg Breda-Tilburg, die overi
gens wel het grondgebied der gemeente ten noorden van Dorst
doorsneed, boden de in het begin der 1ge eeuw aangelegde rijksweg
Breda-Gorinchem, die het centrum passeerde, en de beide in het
riviertje de Donge uitmondende ha';'ens voor die tijd goede ver-
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keersmogelijkheden met het midden en noorden van het land ener
zijds en met Breda en België anderzijds.

Mede door deze gunstige ligging was hier reeds vele jaren eerder
het klassieke patroon der agrarische plattelandsgemeente doorbro
ken ten gunste van een geleidelijk doch steeds sterker gemarkeerde
industriële nijverheid, een tendens, die zich ook gedurende het
verdere verloop der 1ge eeuw onverzwakt handhaaft. Daarnaast
zou echter het agrarisch element met name in de kerkdorpen zeer
groot blijven. Dermate belangrijk zelfs, dat de vestiging hier van
een drietal grote agrarische industrieën daarvan mede het gevolg
was. Doch de vestiging van deze bedrijven (2 suikerfabrieken, beide
gesticht in 1867 bij resp. Groenendijk en Statendam en de boter-,
vet- en margarinefabriek van Verschure) werd niet uitsluitend be
paald door de eigen agrarische productie. Zij was ook het gevolg
van de centrale ligging van Oosterhout te midden van een aantal
vrijwel geheel agrarische buurgemeenten en zijn goede water- en
landverbindingen. Het zijn vooral deze twee factoren die tezamen
met een stedelijke outillage Oosterhout per traditie hebben gemaakt
tot een centrum voor de streek. Een secundair centrum weliswaar,
indien we Breda een primaire streekfunctie toekennen, maar toch
een centrum van betekenis. •

Dat blijkt onder meer ook uit de aanwezigheid hier van een
kantongerecht, van de kantoren der ontvangers van de directe en
indirecte belastingen en die van de rentmeesters van het kroon
domein en van de domeinen van Prins Frederik. Tot hun ressort
behoorden behalve Oosterhout ook de gemeenten Raamsdonk,
Geertruidenberg, Made en Drimmelen, Hooge- en Lage Zwaluwe,
's-Gravenmoer en Dongen.

Einde 1862 telde Oosterhout 8844 inwoners en het was daarmee
na Breda de grootste gemeente in de Baronie. Ofschoon het inwoner
tal een vrij constante groei te zien gaf en in de loop van 20 jaar
(1851-1870) van 8416 tot 9022 d.w.z. met 7,2010 steeg, vertoont
de curve van deze toename een vrij grillig verloop. De meest
stabiele factor daarin wordt gevormd door de jaarlijkse geboorte-
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overschotten met een gemiddelde van 54. De migratiebeweging
vertoont over genoemde periode echter een grote wisselvalligheid.
Waarschijnlijk was het ontbreken van voldoende werkgelegenheid
oorzaak, dat jaarlijks circa 250 tOt 350 personen deze gemeente
verlieten. Daar tegenover stond echter weer de vestiging van 200
tot 300 personen. Het vermoeden bestaat dat we hier naast een
aantal normale migratiegevallen te maken hebben met een vrij
mobiele groep der bevolking, die voor langere perioden elders ver
toefde doch meestal in de wintermaanden hier terugkeerde. Van
een twintigtal jaren later is bekend, dat hier toen tal van mannen,
vaak met achterlating van hun gezinnen, uitzwierven tot ver in het
land en zelfs in het buitenland gingen werken in ontginningen e.d.
Mogelijk is dit verschijnsel van vroeger datum dan men tot nog
toe aannam en is de vrij grote migratiebeweging in de zestiger
jaren aldus te verklaren. Zonder een minutieus onderzoek der be
volkingsregisters valt dit evenwel niet met zekerheid uit te maken.
Of het vrij grote verschil tussen het aantal mannen (4332) en vrou
wen (4512) in 1862 ook zijn verklaring vindt in een eventuele
"lange-afstandspendel" van een deel der mannelijke bevolking moet
worden betwijfeld. De aanwezigheid van een drietal vrouwelijke
kloostergemeenschappen (St. Catharinadal, het Gasthuis en het
klooster in de Rulstraat) en een meisjeskostschool met een totaal
van 76 religieuzen en pensionnaires reduceert immers het vrouwen
overschot tot een vrij normaal getal.

Afgezien van een enkel vestigingsoverschot geven de meeste
jaren een vertrekoverschot te zien, waarvan de regelmaat van 1864
-1870 zelfs niet meer wordt verbroken. Dat het inwonertal des
ondanks geleidelijk toenam, was uitsluitend een gevolg van de vrij
hoge geboorte- en vrij lage sterftecijfers.

Merkwaardig is, dat in 1862 een vestigingsoverschot van 41
personen te constateren valt. Het heeft echter een incidenteel
karakter en kan geenszins gelden als een normaal beeld in deze
ontwikkelingsperiode van Oosterhout. Een verklaring daarvoor
valt voorshands niet te geven. Het valt nauwelijks aan te nemen,
dat het samenhangt met de in bedrijfsstelling van een hooiperserij
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Atlas van Stolk, Rotterdam.

Afb. 20. Gezicht op de weg naar Princenhage en de vestingwerken van Breda.
Tekening door kapitein Gevers van EndegeesL
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Afb. 21. Het station te Roosendaal rond 1862. Tekening van H. C. Dirckx, litho van C. C. A. Last.
Stedelijk Museum, Breda. Foto Schreurs, Breda
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in dit jaar, welke 7 nieuwe arbeidsplaatsen creëerde, of met de
werkgelegenheid in de leerlooierij, waar het aantal arbeiders wel
niet vermeerderde, maar wel een verschuiving plaats vond in die
zin, dat het aantal volwassen arbeiders van 7 tot 13 steeg en het
aantal tewerkgestelde kinderen (12) tot op de helft verminderde.
Of dit accres samenhing met de werkgelegenheid in de landbouw,
kon wegens gebrek aan bronnen niet worden vastgesteld.

Gaan we na, welke de belangrijkste takken van nijverheid hier
in 1862 waren, dan dienen de pottenbakkerij en de leerlooierij als
eersten te worden genoemd. Beide kenmerkten zich in deze jaren
- aldus het gemeenteverslag - door grote levendigheid en veel
handel. Het waren voor Oosterhout geenszins nieuwe industriën.
Vooral het pottenbakken was hier sedert eeuwen beoefend. Het
aantal bedrij,ven liep echter de laatste decennia aanzienlijk terug.
Waren hier in 1810 nog 15 pottenbakkerijen gevestigd, in 1845 was
dit aantal reeds geslonken tot 9 en in 1862 waren er nog slechts 5.
Behalve de ondernemers zelf en hun eventuele gezinsleden vonden
hierin 44 arbeiders, waarvan 9 kinderen, werk. Er werd voorname
lijk ordinair bruin huishoudaardewerk gefabriceerd. Het aantal ver
vaardigde potten werd in 1863 geschat op 150.000 worpen (in 1860
145.000 worpen). (Een worp is een vrij constante hoeveelheid pot
aarde.)

Ofschoon het looiersbedrijf in Oosterhout van wat meer recente
datum was - in 1810 waren er echter reeds 4 looierijen - maakte
vooral deze industrie in de zestiger jaren een voorspoedige ont
wikkeling door. In de jaren 1861-1863 kwamen er vier nieuwe
leerlooierijen bij. Hun aantal bedroeg in 1862 14 en zij verschaften
aan 19 arbeiders werk. In tegenstelling tot Etten, waar het gemid
deld aantal arbeiders in de looierij.en het dubbele bedroeg van dat
in Oosterhout of Dongen, waren de bedrijven hier klein en telden
zij - de ondernemers niet meegerekend - gemiddeld nog geen
1~ arbeider.

De ontwikkeling van deze industrie werd van gemeentewege
begunstigd. Op verzoek van een 9-tal leerlooiers gaf de gemeente-
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raad in 1862 toestemming om gedurende 20 jaar in het riviertje
de Rul een weekplaats voor huiden in te richten. Het protest hier
tegen van een 40-tallandbouwers, die een nadelige invloed van het
daardoor verontreinigde water vreesden voor hun bouwland en
voor de drenkplaatsen van hun vee, had - en dit is tekenend voor
de verhoudingen in de gemeenteraad - geen succes.

Een andere belangrijke arbeidsintensieve industrie werd gevormd
door de 3 sigarenfabrieken tevens tabakskerverijen met tezamen 39
arbeiders, waaronder 24 kinderen. Het aantal steenbakkerijen 
eveneens een zeer oude Oosterhoutse nijverheid -, dat in 1845 nog
4 bedroeg was in 1862 tot de helft teruggelopen. Deze twee be
drijven hielden 18 arbeiders, waarvan 5 vrouwen en 2 kinderen,
aan het werk en hadden dit jaar een gezamenlijke productie van
610.000 stenen, 113.000 plavuizen en 41.000 rietvorsten.

De 5 bierbrouwerijen hadden tezamen 16 arbeiders in dienst.
In de overige bedrijven, waaronder de reeds genoemde hooiperserij,
een gasfabriek, een scheepstimmerwerf en een orgelfabriek, waren
per bedrijf slechts enkele arbeiders werkzaam.

Geen enkele fabriek in Oosterhout was uitgerust met een stoom
werktuig.

Onder de ambachtelijke bedrijven, welke in een grote verschei
denheid aanwezig waren, valt vooral het grote aantal schoenmake
rijen op (101).

De arbeidstijden waren hier zoals in de gehele omgeving 's zo
mers 12 uur per dag en 's winters 10 uur. Kinderarbeid was vrij
algemeen en kwam in Oosterhout met name voor in de sigaren
fabrieken, pottenbakkerijen, leerlooierijen, bierbrouwerijen en steen
bakkerijen. Slechts bij de laatste maakte men ook gebruik van vrou
wenarbeid. Over de arbeidslonen staan ons geen gegevens ter _be
schikking. Vermoedelijk zullen zij op een ongeveer gelijk niveau
gelegen hebben als in het naburige Dongen, d.w.z. weeklonen vari
erend van f 3,- tot f 4,- voor volwassen en ! 0,90 tot ! 1,50
voor kinderen.

Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, waren in deze gemeente met
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zijn circa 2400 ha bouwland en circa 2200 ha wei- en hooiland
landbouw en veeteelt belangrijke bestaansbronnen. Cijfers van het
aantal personen, dat in de agrarische bedrijven werkzaam was,
ontbreken.

Ruim een derde van de oppervlakte bouwland werd beteeld met
rogge, het voornaamste landbouwproduct. Ook de verbouw van
boekweit en aardappelen was belangrijk (resp. 528 ha en 490 ha).
Als hooiland waren 1660 ha in gebruik.

Door de aanwezigheid van grote oppervlakten hei was er ook
een vrij grote honingproductie. Er waren 32 imkers, die tezamen
1143 bijenkorven hadden, welke ruim 470 kg honing en was op
leverden.

Het accent in de veeteelt lag op de vetweiderij (met een be
langrijke uitvoer van slachtvee naar België) en de melkerij speciaal
de boterproductie (met een afzet in het binnenland maar vooral
ook naar Engeland). De veestapel telde onder meer bijna 3500
stuks rundvee.

In 1861 was hier een veetentoonstelling gehouden, ingericht
door de Maatschappij van Landbouw, Tuinbouw en Veeteelt in het
Arrondissement Breda. De aanvoer was er niet groot maar het
tentoongestelde vee getuigde blijkbaar van vooruitgang van de
fokkerij. Het merendeel der geldprijzen ging overigens naar vee
houders uit Raamsdonk. De door de koning uitgeloofde zandploeg
voor de beste kalfdragende koe kwam bij een landbouwer in Oos
terhout terecht. Dit 3-jarige beest werd even later voür f 230,
verkocht.

Jaarlijks werd hier ten behoeve van de veehouders uit Ooster
hüut en een 5-tal omliggende gemeenten een keuring van spring
stieren gehouden.

De productie van industrie, landbouw en veeteelt g,af het aan
zien aan een levendige handel. Granen, büter, hüoi, potten, pannen,
plavuizen, panvorsten, stenen en voürts tabak en sigaren werden
voornamelijk in het binnenland afgezet. Hooi en vee werden vooral
naar België uitgevoerd, büter naar Engeland. Er werd ook veel vee
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via Oosterhout naar België doorgevoerd. In 1861 betrof deze handel
in totaal ruim 7000 stuks. Het vette vee was op de Belgische markt
zeer gezocht en men betaalde er grif 30 tot 35 cent per kg voor.

De invoer uit het buitenland betrof in hoofdzaak huiden en
schors voor de looierijen, steenkolen en wijnen.

De in belangrijkheid toenemende middenstand, wier winkels
ruim bevoorraad waren, en de oprichting van markten in naburige
plaatsen waren oorzaak, dat de 2 Oosterhoutse weekmarkten (op
woensdag en zaterdag), waar vooral omzet was in groenten, eieren
en kleine eetwaren, zeer in betekenis daalden. Hetzelfde gold voor
de beide jaarmarkten, waarop handel werd gedreven in paarden,
rundvee, varkens, linnen en laken en aanvoer plaats vond uit de
verre omgeving (o.a. uit Chaam). Vooral door de concurrentie van
de kort tevoren plaats vindende veemarkten te Rijen en Made werd
er hier aanzienlijk minder vee verhandeld. Slechts bij de markt
handel in boter was er van vooruitgang sprake. Het gemeente
bestuur trachtte het bezoek aan de markten te stimuleren door
aankondigingen van de markten in de kranten en door op de
markten geen staangelden te heffen. In 1862 werd alsnog de be
lasting op de afslag van vis afgeschaft.

Van groot belang voor de ontwikkeling van de gemeente waren
vanzelfsprekend de aard en de frequentie van de verkeersmiddelen.
Er waren hier voor het reizigersvervoer dagelijks 2 wagendiensten
op Breda en voor het vrachtvervoer dagelijks vrachtkarren op
Breda en Waalwijk. Verder wekelijks nog een vrachtkar op Made,
Tilburg en Waalwijk.

Een spoorwegverbinding bezat Oosterhout niet. Pogingen om
alsnog een halteplaats te krijgen aan de spoorlijn Breda-Tilburg
(als mogelijkheden werden genoemd de herberg de Vijf Eiken onder
Rijen, Dorst en de Driesprong onder Teteringen) bleven vruchte
loos.

De twee havens van Oosterhout, waarvan die van de Groenen
dijk eigendom was der gemeente Dongen, telden in 1862 1324
inkomende- en evenzoveel uitgaande schepen. In Oosterhout waren
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40 schepen thuis met een gezamenlijke inhoud van 1161 ton. Er
voeren van hieruit marktschepen op Rotterdam, Dordrecht, Go
rinchem, Amsterdam, Delft, Den Haag en Leiden. Uit deze op
somming wordt wel duidelijk, dat het accent van de uitvoer der
plaatselijke producten voor een groot deel op het vervoer te water
viel en dat het voornaamste afzetgebied van deze producten 
zoals overigens van oudsher - gelegen was in het westen des lands.

Als we nu overgaan naar een beschouwing van het maatschap
pelijk aspect van Oosterhouts ontwikkeling in 1862 dan dient voor
af te worden opgemerkt, dat de beschikbare gegevens niet toelaten
daarvan een nauwkeurig beeld te vormen. De welstand der bevol
king laat zich enigszins aflezen uit de kohieren van de hoofdelijke
omslag. Volgens het kohier van 1862 waren in deze gemeentelijke
belasting 1019 personen aangeslagen. Het tarief onderscheidde maar
liefst 38 klassen, variërend van f 236,- als hoogste tot f 0,25 als
laagste aanslag. Hoogst aangeslagene was St. Catharinadal, gevolgd
door de arts Dr J. F. Lips en de particulier A. W. Smits. Meer
dan de helft van het aantal belastingplichtigen betaalde echter
f 2,78 of minder. De totale opbrengst bedroeg ruim f 13.000,-.
Stellen we het aantal gezinshoofden en zelfstandige kostwinners
ruw geschat op een vierde der totale bevolking, dus 2211, dan zien
we dat nog niet de helft van die gezinshoofden en kostwinners
belastingplichtig was. Dat wil zeggen, dat meer dan de helft van
de bevolking moest bestaan van een jaarinkomen, dat beneden
f 200,- lag, het minimum om in deze belasting aangeslagen te
worden.

Deze cijfers vinden bevestiging in de aantallen bedeelde perso
nen. In 1862 werden 670 personen voortdurend en 782 tijdelijk
bedeeld. Nemen we het aantal gezinshoofden en zelfstandige kost
winners in dezelfde verhouding als hierboven, dan blijkt dat 2/3
van de totale Oosterhoutse bevolking min of meer behoeftig was.

Ruim de helft van de voortdurend- en twee derde van de tij
delijk bedeelden kwamen voor rekening van de confessionele arm
besturen en de Conferenties van St. Vincentius à Paulo, de rest ten
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laste van het Burgerlijk Armbestuur. Al deze instellingen van wel
dadigheid (9 in totaal) keerden tezamen met de gemeente, die ruim
f 4000,- betalen moest voor elders woonachtige armlastigen met
Oosterhout als onderstandsdomicilie, in 1862 bijna f 20.000,- uit.
Dit is - ter vergelijking - ongeveer de helft van het totaal der
gemeentelijke uitgaven van dat jaar.

Ook de onderwijscijfers geven steun aan deze conclusies ten
aanzien van de welstand van de bevolking. Bijna de helft van het
totale aantal schoolgaande kinderen - de 4 openbare scholen telden
628, de 6 bij,zondere 289 leerlingen - genoot kosteloos onderwijs.
Daarvoor kwamen in aanmerking de kinderen van bedeelden en
van hen, die ofschoon niet bedeeld naar het gevoelen van het ge
meentebestuur onvermogend waren.

Mochten deze cijfers nog niet voldoende spreken, dan getuigt
het getal der kiesgerechtigden wel van de geringe welstand van het
grootste deel der OOGterholltse bevolking. Voor het kiezen der
leden van Tweede Kamer en Provinciale Staten bedroeg dit aantal
slechts 374 of nog geen 4~0f0 der totale bevolking. (Thans bedraagt
dit aantal 52,1°/0). Voor het kiezen van de leden van de g.emeente
raad was het aantal kiezers 600 of 6%010. Voor de criteria van dit
censuskiesrecht zij verw'ezen naar de inleiding.

Samenvattend zou men dus kunnen stellen, dat er in Oosterhout
naast aanzienlijke rijkdom - de drie reeds genoemde hoogstaange
slagenen in de hoofdelijke omslag stonden evenwel op eenzame
hoogte - en een betrekkelijk ruime groep van welvarende lieden
het grootste deel der bevolking bestond uit onvermogenden en
armlastig,en.

Er lag hier een ruim arbeidsveld voor de particuliere liefdadig
heid vooral in Oosterhout-centntm, een taak, die gezien de bedra
gen welke de katholieke armbesturen en de Conferenties van St.
Vincentius aan steun in geld en guederen besteedden, blijkbaar wel
begrepen werd.

Ook het vermaaksleven stond vaak in dit teken. De sinds 1841
hier bestaande Sociëteit "De Eendragt" organiseerde op gezette tijden
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in haar lokaal en bijbehorende tuin vocale en instrumentale con
certen ten voordele van de armen. De opbrengst daarvan werd door
middel van broodkaartjes aan de intekenaren teruggegeven, die
daarmee dan milddad'igheid konden bewijzen.

Deze sociëteit zorgde overigens geregeld voor enig vertier. Zo
organiseerde zij op 18 augustus (tijdens de kermis) een groots
muziekfeest met optocht, waarin een achttal muziekgezelschappen
uit de omgeving meetrokken. Het plaatselijk muziekgezelschap "de
Harmonie", dat in 1862 zijn ledental met 24 nieuwelingen tot 70
zag toenemen, luisterde onder meer op het feest van de eerste
steen-legging van de nieuwe openbare school aan de Keiweg, bracht
serenades, en concerteerde ook geregeld in de tuin van de sociëteit.
Behalve het oude schuttersgilde St. Sebastiaan bestond hier verder
nog een Leesinrichting van het gezelschap "Oefening kweekt weten
schap", waarvan de uitleen à 5 cent per deel alleen 's zondags
geopend was.

Overigens was het volksvermaak grotendeels geconcentreerd op
de kermis, die zowel in Oosterhout-centrum als in de kerkdorpen
jaarlijks werd gehouden. Uit een oogpunt van goede zedelijkheid
werden horoscooptrekkers, rijffelaars en dobbelspelers niet toege
laten. Alle bedelarij werd er geweerd. '5 Zondags mochten er in de
herbergen geen speellieden zijn of danspartijen gehouden worden,
terwiJ1 de kramers eerst na de kerkdiensten hun kramen mochten
openen.

Ook was er blijkbaar enige vastenavondviering. Gansrijden, kat
knuppelen en dergelijke waren daarbij echter verboden. Bovendien
mochten op die dagen geen vertoningen plaats vinden, noch daden
worden gesteld, welke enigszins in strijd waren met goede zeden en
kiesheid of enige godsdienstige gezindten of eer van personen kwet
sen konden.

Tot slot nog enkele opmerkingen over de financiële huishouding
van de gemeente. Een onderscheid tussen gewone en kapitaalsdienst
zoals wij dat tegenwoordig kennen, werd er in die tijd nog niet
gemaakt. Een afschrijvingssysteem voor onroerend goed was er
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evenmin. Een kapitaalsuitgave werd in de geme'enterekening dus
gewoon als een eenmalige uitgave geboekt.

In verband daarmee mogen de cijfers van de gemeenterekening
over 1862 (inkomsten f 43.592,36 en uitgaven f 41.583,37) niet
gelden als normaal voor de hier behandelde periode. Oosterhout
bouwde in 1862 immers een nieuwe school (Keiweg). De kosten
daarvan ten bedrage van circa f 16.000,- zijn g.eheel in de uitgaven
(onder de post onvoorzien!) begrepen. Om deze bouw te bekostigen
werden o.a. subsidies ontvangen van rijk en provincie (ruim
f 7300,-), werd er door de gemeente een obligatie (nominale
waarde f 12.000,-) verkocht voor f 7600,- en schonk Prins
Frederik een bedrag van f 600,-. Deze bedragen staan als inkom
sten geboekt.

In normale jaren zonder dergelijke kapitaalswerken beliepen
inkomsten en uitgaven toen circa f 26.000,-.

De gemeentelijke inkomsten werden voor het grootste deel uit
de belastingen verkregen. In 1862 bestonden deze uit (bedragen
afgerond op tien gulden):

opcenten op de rijks grond- en personele belastingen f
hoofdelijke omslag f
nachtwakersomslag f
belasting op het gedistilleerd f

- schoolgelden f

4.980,
13.080,

400,
5.250,
1.200,-

De gemeente bezat nagenoeg geen grond of huizen anders dan
voo-r de publieke dienst, zodat uit dien h'Oofde geen inkomsten
verkregen werden. Het bezit aan schuldbrieven e.d. leverde slechts
een gering.e rente op.

Bij de uitgaven in 1862 waren - afgezien van bovengenoemde
schoolbouw - de kosten van het armwezen met ruim f 8600,
verreweg het hoogst, gevolgd door het onderwijs met circa f 5000,
en de post salarissen met circa f 4500,-.

De schuldenlast der gemeente was toen ruim f 37.000,- groot
en bestond voornamelijk uit restanten van geldleningen gesloten in
de jaren 1756-1802. De gemeenteschuld bedroeg derhalve f 4,20
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per hoofd van de bevolking, hetgeen in vergelijking met de veel
kleinere gemeenten Ginneken (f 14,40) en Dongen (f 9,-) gunstig
mocht heten.

PRINCENHAGE

Wie een eeuw geleden door de Antwerpse of Haagse poort de
stad Breda verliet, bevond zich, zodra hij tussen de buitenwerken
van de vesting was doorgegaan, op het grondgebied van de ge
meente Princenhage. Deze sloot met de gemeente Teteringen de stad
geheel in; direkt ten noorden en ten zuiden van de vesting vormde
de rivier de Mark de grens tussen beide gemeenten. De fortificatiën
verhinderden de uitgroei van de stad over de randgemeenten. Ook
werd het ontstaan van woonwijken buiten de omwalling belemmerd
door de zogenaamde verboden kringen, ingesteld bij de wet van
21 december 1853, die een nog strengere wet van 1814 verving.
Rondom de vesting, dus op het territoir van de aangrenzende ge
meenten, lagen drie zones respectievelijk 300, 600 en 1000 meter
breed, waarin bebouwing, beplanting, aanleg van wegen etc. aan
allerlei beperkingen onderworpen waren. Zo was het b.v. in de
eerste kring verboden bouwwerken op te richten, tenzij zij van
brandbaar materiaal waren en geen grotere oppervlakte hadden dan
40 m 2• Het verouderde vestingstelsel, waaraan nog slechts enkele
jaren beschoren zouden zijn, hield de scherpe scheiding tussen stad
en platteland in stand'.

Princenhage was een uitgestrekte gemeente met een oppervlakte
van 6642 ha, zij omvatte twee R.K. parochies: Princenhage en Beek,
de laatste opgericht in 1796. Voor de hervormden was er één kerke
lijke gemeente, waarvan het grondgebied samenviel met de bur
gerlijke. Ofschoon Beek in het bezit was van een kerk, werd het
officieel de naam (kerk)dorp nog niet waardig gekeurd. Men sprak
meestal van het gehucht De Beek of van "De Beek" zonder meer.
Met "het dorp" werd de kom van Princenhage bedoeld. Behalve
deze twee kernen waren er nog een twintigtal wijken of gehuchten.

Het aantal inwoners der gemeente bedroeg op 31 december
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1861 5819, waarvan 2849 mannen en 2970 vrouwen. Door g,e
boorte en vestiging vermeerderde de bevolking in 1862 respectie
velijk met 173 en 127, door overlijden en vertrek verminderde zij
met respectievelijk 94 en 194: er was dus een geboorte-overschot
van 79 maar een vertrekoverschot van 67, zodat per saldo de groei
slechts 12 bedroeg. In 1851 was het aantal inwoners 5405 en volg,eos
de volkstelling op 1 december 1869 5923, een vermeerdering dus
van 518 ofwel ruim 9!/zil/O• De loop der bevolking van Princenhage
wordt in het derde kwartaal van de negentiende eeuw gekenmerkt
door langzame maar gestadige groei. Er waren soms vertrekover
schotten maar deze werden door geboorte-overschotten gecompen
seerd. Alleen in 1858 onderging het inwonertal een lichte daling.

Naar godsdienstige gezindheid beschouwd vertoonde de bevol
king van Princenhage een wat meer gedifferentieerd beeld dan de
meeste andere plattelandsgemeenten van de Baronie, de nabijheid
van de stad zal hieraan niet vreemd geweest zijn. Er waren in 1862
5645 Rooms-Katholieken, 153 Nederduits-Hervormden, 7 Waals
Hervormden, 14 Evangelisch-Luthersen, 2 Doopsgezinden en 8 Is
raëlieten. Eén inwoner behoorde tot het Engels-Presbyteriaanse en
één tot het Hersteld-Lutherse kerkgenootschap.

Over het grondgebied van Princenhage liepen twee grote straat
wegen, de rijkswegen der eerste klasse van Breda naar Bergen op
Zoom en van Breda naar Antwerpen. De laatste splitste zich op de
Markt van het dorp van de eerste af. De ~g van Breda naar
Princenhage, "De Steenweg" genaamd, dateerde al van 1683, het
was een van de oudste verharde wegen in de Baronie. Aan weers
zijden met lindebomen beplant, was hij een geliefkoosde wandel
plaats voor vele bewoners van de stad. Minder prettig was het dat
de wandelaar even buiten de stadspoort de tolgaarder ontmoette,
die hem tot het offeren van enkele centen aan de fiscus maande.
Een rijkstol was verder nog gevestigd bij de Roskam aan de weg
naar Antwerpen.

Behalve de grote rijkswegen waren er in 1862 in de gehele ge
meente slechts twee wegen bestraat: De Heilaarstraat voorzover
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de bebouwde kom zich uitstrekte en de Slikstraat (de tegenwoor
dige Doelenstraat). In Beek was nog in het geheel geen bestrating
maar in de loop van het jaar kwam hier de eerste verbetering tot
stand. In de kom werd een lengte van 300 meter met keien verhard,
n.l. de Markt en een gedeelte van de Beeksestraat, toen meestal nog
weg naar het Nieuwveer genoemd. Dit was het begin van de aanleg
van een keiweg van Beek naar Princenhage, die eerst in 1866 werd
voltooid'. Daar het gemeentebestuur geen provinciaal subsidie had
kunnen krijgen, moest het de weg geheel zelf bekostigen. Het werk
werd daarom in etappes uitgevoerd. De bestrating droeg er toe bij
dat Beek meer het aanzien kreeg van een dorp. Enkele jaren tevoren
had de Markt wat meer allure gekregen doordat een nieuwe kerk
(van de Ginnekense architect Soffers) en een royale pastorie ver
rezen waren ter vervanging vàn het eenvoudige kerkje van 1796
met aangebouwde pastoorswoning.

Wie niet te voet wilde gaan of over een eigen vervoermiddel
beschikte, was voor de verbinding met andere plaatsen hoofdzake
lijk aangewezen op de vrachtkarren die op de route naar Breda
Princenhag,e aandeden. Maar de gemeente was ook reeds aangesloten
op het spoorwegnet. Aan de in 1855 aangelegde zijtak Roosendaal
Breda van de spoorlijn Antwerpen-Moerdijk had Princenhage een
halte gekregen. Deze was gelegen bij de kruising van de spoorweg
met de weg Princenhage-Beek.

Volgens de dienstregeling 'van 1862 passeerden hier in beide
richtingen drie treinen per dag. Een aanzienlijke uitbreiding van
het spoorwegverkeer was op komst. De aanleg van de staatsspoor
wegen ter uitvoering van de' bekende wet van 1860, betaald uit het
batig saldo van Indië, was in Nederland in volle gang. De brug over
de Mark bij het Nieuwveer ten dienste van de lijn Breda-Moerdijk
kwam in 1862 gereed. Het gemeentebestuur trachtte ook aan deze
nieuwe lijn een halte of losplaats voor Princenhage te verkrijgen,
maar de Minister van Binnenlandse Zaken achtte voor inwilliging
van het verzoek nog geen voldoende grond aanwezig.

Princenhage werd een eeuw geleden ook reeds geprezen om zijn
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landschappelijke schoonheid. In de twee grote bossen, het Liesbos
en het Mastbos (dit laatste lag gedeeltelijk onder Ginneken), die
tot de domeinen van Prins Frederik behoorden en vrij toegankelijk
waren, zochten velen, vooral inwoners van Breda, rust en verpo
zing. Een lust voor het oog waren de fraaie landgoederen en buiten
plaatsen met prachtig geboomte en sierlijke houtgewassen: Hazard,
Zoutland, Lindenburg, Echo, Bouwlust, De Drie Schouwen, ook
Vinkenburg geheten, Heilaar, Bosdal, Mastland, Burgst, Rustenburg,
Emer. Behalve de aanzienlijke, ten dele adellijke bewoners van deze
landgoederen, kende Princenhage toen ook reeds zijn forensen, in "'
Breda werkzame personen die een rustige, landelijke omgeving ver-
kozen boven de "benauwde veste". Zij woonden bij voorkeur langs
"De Steenweg". Een van hen was Mark Prager Lindo, lector ie
klasse bij de Koninklijke Militaire Academie, als letterkundige be-
kend onder het pseudoniem De Oude Heer Smits.

Deze niet-autochtone inwoners deden echter geen afbreuk aan
het overwegend agrarisch karakter van de gemeente Princenhage.
Ofschoon ons geen cijfers over de beroepsstructuur ter beschikking
staan, kunnen wij aannemen dat de grote meerderheid van de be
volking haar bestaan uitsluitend of grotendeels vond in de land- of
tuinbouw. Deze laatste, destijds hovenierderij genoemd, werd ook
een eeuw geleden reeds intensief beoefend. Vooral in de stad Breda
vond men een goed afzetgebied. Tal van tuinders brachten daar
elke dinsdag en vrijdag groente en fruit ter markt.

Over het gebruik en het rendement van de bodem zijn enkele
cijfers bekend. Zij zijn ontleend aan het verslag van de toestand
der Provincie Noord-Brabant over 1861 en aan het gemeenteverslag
over 1862. Van de 6419 ha belastbare grond waren 2078,79,20 ha in
gebruik als bouwland en 1964,68,20 ha als wei- en hooiland. De on
derstaande tabel geeft een specificatie van het gebruik en de op
brengst van het bouwland (alleen de voornaamste gewassen worden
vermeld).
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Gewas

wintertarwe
winterrogge
zomerrogge
boekweit
haver
aardappelen
knollen (tweede gewas)

Aantal beteelde
bunders (= ha)

65
860

10
200
164
245
460

Opbrengst
per bunder

20 mud
16 mud
15 mud
30 mud
32 mud

200 mud
55 mud

Een eeuw geleden was rogge dus het voornaamste gewas, de
aardappel, het belangrijke volksvoedsel, kwam op de tweede plaats,
g,evolgd door boekweit. In 1861 was door het optreden van de
aardappelziekte de oogst van dit gewas slecht geweest, slechts 70
mud per bunder. De gemiddelde prijs was toen f 5,- per mud
tegen f 1,80 in 1862. Uit de jaarverslagen is op te maken dat de
toestand van de landbouw over het algemeen geen reden gaf tot
klagen.

Om een indruk te geven van de veestapel volgen hier enkele
cijfers. Er waren in 1862 in de gemeente 180 ruinen, 189 merriën,
30 veulens, 15 stieren, 65 trekossen, 1603 koeien, 1786 kalveren,
125 schapen, 1307 varkens, 4 ezels, 857 bokken en geiten. 17 Bijen
houders hielden tezamen 1250 bijenkorven, waarvan 1000 ponden
honing en 100 pond was gewonnen werd. Volgens het gemeente
verslag was de veestapel in goede staat en werd het vee tegen hoge
prijzen verkocht. Het nog vrij zeldzame beroep van bloemist had
in Princenhag,e in 1862 reeds twee bekwame beoefenaa,rs, die g,(1)ede
zaken maakten.

De industriële bedrijvigheid was nog zeer bescheiden. Er bestond
geen enkel bedrijf met meer dan twee arbeiders en een stoommachi
ne was nog nergens in gebruik. Onder het hoofdstuk "Ambachts
en fabrieksnijverheid" worden in het gemeenteverslag de volgende
"Fabrieken en Trafieken" opgesomd:
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1 bierbrouwerij
9 boekweitmolens, grutterijen

en grutmolens
2 goud- en zilversmederijen
3 klompenmakerijen
4 korenmolens
4 koper- en blikslagerijen
3 kuiperijen
1 leerlooierij
4 linnenweverij,en
2 mandenmakerijen
1 meubelmakerij
2 pompenmakerijen
1 run- en schorsmolen
14 schoenmakerijen
1 sigarenfabriek
6 smederijen
2 tabaksfabrieken
6 wagenmakerijen
2 zadelmakerij'en

Aantal knechts in de
bedrijven gezamenlijk

2

o
1
1
3
1
1
1
o
o
2
o
o
4
o
2
2
o
2

Toestand

gunstig

matig
matig
matig
gunstig
matig
matig
matig
ongunstig
matig
matig
matig
matig
ongunstig
ongunstig
matig
matig
matig
matig

Het is niet duidelijk welk criterium gold voor de rangschikking
van een bedrijf onder "Fabrieken en Trafieken". Volgens onze op
vattingen kunnen verschillende van de hier genoemde inrichtingen
beter als ambachtsbedrij,ven getypeerd wo'rden. Merkwaardig is dat
b.v. schoenmakerijen wèl, maar kleermakerijen niet vermeld wor
den. Toch waren deze er wel degelijk. De toestand van de meeste
bedrijven was, zoals duidelijk uit bovenstaande tabel blijkt, verre
van rooskleurig. Van een bloeiende nijverheid ms geen sprake.
Tekenend voor de toestand van de kleermakerijen is, dat van de
acht sollicitanten naar de betrekking van gemeentebode in 1862
er vijf kleermaker waren.

Omtrent de neringdoende en handeldrijvende middenstand staan
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ons door het ontbreken van de patentregisters geen statistische ge
gevens ter beschikking.

De welstand van de bevolking kunnen wij enigszins aflezen uit
de kohieren van de hoofdelijke omslag. In deze gemeentelijke in
komstenbelasting werden volgens een verordening van 1855 aan
geslagen de hoofden van huisgezinnen die geacht konden worden
minstens een inkomen te hebben van f 300,- en de bij hun ouders
of anderen inwonende personen die eigen middelen van bestaan
hadden en geacht konden worden een inkomen te hebben van
minstens f 150,-. Het kohier over 1862 bevat de namen van 775
belastingplichtigen. Daarvan waren er 206 aangeslagen in de laagste
klasse n.l. van 50 ct. Dit was de grootste categorie. In de volgende
klasse, die van f 1,....,.., waren 71 personen aangeslagen. Een aanslag
van f 10,- of meer werd opgelegd aan 11°personen, van wie er
11 f 20,- of meer moesten opbrengen. De vier hoogst aangeslagenen
waren Cornelis Loriaux, gepensioneerd Oostindisch ambtenaar f 36,-,
Jan van der Vinne, gepensioneerd Oostindisch hoofdambtenaar en
staatsraad in buitengewone dienst f 32,50, Lamoraal Hans Wi1lem
baron van Aylva Rengers, de bewoner van Bosdal f 30,- en Dirk
Coenraad Carel baron van Boetzelaar, de bewoner van Burgst, even
eens f 30,-. Stellen wij het aantal gezinshoofden en zelfstandige
kostwinners ruw geschat op een vierde van het aantal inwoners,
dus op ongeveer 1400, dan blijkt dat bijna de helft van de bevol
king van een zeer gering inkomen moest bestaan. Het is echter de
vraag of de opbrengst van de grond die voor eigen gebruik bestemd
was, als inkomen werd beschouwd. Waarschijnlijk was dit niet het
geval, hetgeen uiteraard in een overwegend agrarische samenleving
een belangrijke factor is.

Een andere maatstaf voor de welstand van de ingezetenen was
het bezit van het kiesrecht. In Princenhage waren in 1862 208
kiesgerechtigden voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten
en 347 voor de Gemeenteraad. Slechts deze ingezetenen betaalden
ten minste het minimum van t 20,- respectievelijk t 10,- in
's Rijks direkte belastingen, nog een aanzienlijk kleiner aantal dus
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dan de aangeslagenen in de hoofdelijke omslag. Men bedenke hierbij
echter dat er nog geen rijksinkomsten- en vermogensbelasting be
stond. Ter vergelijking diene dat het hedendaagse algemeen kies
recht ongeveer 55% van de bevolking tot kiezer maakt; dat zouden
er in 1862 dus circa 3000 geweest zijn.

Het onderwijs werd gegeven in drie schoJen: twee openbare,
waarvan één in het dorp (aan de Dreef) en één op de Beek (op de
hoek van de Kapelstraat en de Beeksestraat), en één bijzondere
school voor meisjes. Deze laatste, een niet gesubsidieerde instelling,
was in 1845 opgericht do.or de zusters van Etten en werd door deze
congregatie in stand gehouden en van leerkrachten voorzien.

a.L.s. Beek
a.L.s. Princenhage
Bijzondere school Princenhage

Het aantal leerlingen op de drie scholen bedroeg:
15 januari

jongens meisjes
97 69

147 13
204

15 juli
Jongens meISjeS

99 80
143 20

151

Opvallend is dat het aantal leerlingen, anders dan men in een
agrarische gemeente zou verwachten, in de zomer alleen op de bij
zondere meisjesschool terugliep. Het totaal aantal schoolgaande
kinderen bedroeg dus op 15 januari 530, op 15 juli 493. Wij
kunnen aannemen dat het overgrote deel van de kinderen
in de leeftijd van 6-12 jaar in deze tijd reeds onderwijs ontving,
ruw geschat 80-90%. Nog niet lang tevoren was de toestand zeker
minder gunstig. Dit blijkt b.v. hieruit dat van de 68 jongelieden
die in 1862 in Princenhage voor de Nationale Militie werden in
geschreven, er 40 konden lezen en schrijven en 2 slechts lezen. Er
waren dus 26 analfabeten onder.

Het schoolgaan is bevorderd door de wet op het lager onderwijs
van 1857. Deze schreef voor dat de bedeelden en zij die, schoon niet
bedeeld, onvermogend waren voor hun kinderen schoolgeld te be-
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talen, daarvan vrijgesteld moesten worden. Deg,emeentebesturen
werden aangespoord het schoolbezoek van deze kinderen zoveel
mogelijk te bevorderen. In de gemeente Princenhage ontvingen in
1862 gemiddeld 193 leerlingen kosteloos onderwijs. Het opvoeden
van arme kinderen door het geven van onderwijs was reeds in de
grondwet van 1814 nadrukkelijk aan de aanhoudende zorg der re
gering aanbevolen. Onderwijs en armenzorg waren in de gedachten
gang van de erfgenamen der "Verlichting" nauw verbonden: nog
steeds worden deze beide taken van de overheid in onze grondwet
in één adem genoemd. In een gemeente als Princenhage was het
verstrekken van kosteloos onderwijs destijds praktisch de enige
wijze waarop men trachtte een der oorzaken van een maatschappe
lijk euvel weg te nemen. Overigens beperkte de zorg voor de be
hoeftige evenmens zich tOt een stelsel van zo karig mogelijk ge
houden bedelingen.

Ofschoon de Armenwet van 1854 de ondersteuning der armen
overliet aan de kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadig
heid en het algemeen of burgerlijk armbestuur slechts een aanvul
lende taak had, waren in Princenhage de meeste armlastigen aan
laatstgenoemde instelling toevertrouwd. Door haar werden in 1862
326 personen bedeeld en wel 110 onafgebroken en 216 tijdelijk.
In totaal werd aan ondersteuning f 4029,87 uitgegeven, g,emiddeld
dus f 12,36 per bedeelde. De ontvangsten bedroegen f 6051,16)1,
zodat het batig saldo niet onaanzienlijk was. Het algemeen arm
bestuur ontving geen subsidie uit de gemeentekas, maar het ge
meentebestuur betaalde de bedelingen die in andere gemeenten
moesten geschieden aan personen die in Princenhage geboren waren
en volgens de Armenwet daar hun domicilie van onderstand hadden.
Ook de geneeskundige verzorging van dergelijke armlastigen kwam
voor rekening van de gemeente, evenzo de verpleging van krank
zinnigen ("zinnelozen") in gestichten. In 1862 moest hiervoor
f 2288,37 uitgegeven worden. Burgemeester en wethouders noem
den dit in hun jaarverslag een drukkende last, die steeds zwaarder
werd.

Het R.K. parochiaal armbestuur van Princenhage bedeelde vol-
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gens de aan de gemeente verstrekte opgaven in 1862 11 personen
voortdurend en 90 tijdelijk en besteedde daaraan f 170,-. Het
R.K. armbestuur van Beek gaf f 90,- uit om 3 armen onafgebro
ken en 44 tijdelijk te ondersteunen. Royaler was de Diaconie der
Hervormde gemeente. Deze besteedde f 176,70 aan de voortduren
de ondersteuning van 5 en de tijdelijke bedeling van eveneens 5
personen.

In de winter 1861/1862 was de armoede groter dan in voor
gaande jaren tengevolge van de slechte aardappeloogst (zie boven)
en de daardoor veroorzaakte duurte van dit voedingsmiddel. De
gewone armenzorg was niet toereikend om de nood te lenigen en
meer dan anders moest er een beroep gedaan worden op de parti
culiere liefdadigheid. Daartoe werden o.a. liefdadigheidsconcerten
georganiseerd. In Breda werd een dergelijk concert gegeven door
de Liedertafel Cecilia uit Princenhage. De opbrengst daarvan 
f 658,- - was bestemd, aldus berichtte de Bredasche Courant,
om gedurende de winter een bedeling in brood te verstrekken
voornamelijk aan die behoeftigen welke niet armlastig waren, doch
welke door gebrek aan werk in dit jaargetijde gepaard met de mis
lukking van hun voornaamste voedingsmiddel zozeer de algemene
liefdadigheid behoefden.

Voor Princenhage is dit bericht vooral van belang omdat er het
bestaan van een culturele vereniging uit blijkt, waarschijnlijk de
voorloper van de in 1871 opgerichte gelijknamige Harmonie. Het
beoefenen van de zangkunst in georganiseerd verband mag in 1862
in een dorp als Princenhage ongetwijfeld een opmerkelijk verschijn
sel genoemd worden.

ROOSENDAAL EN NISPEN

Deze in i809 evenals Oosterhout door koning Lodewijk Napo
leon tot stad verheven gemeente heeft steeds behoord tot het Land
van Breda, ofschoon zij geografisch volkomen gescheiden was van
het overige deel van Stad en Lande.

Onderscheiden met diverse belangrijke privilegiën en zich zeer
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wel bewust van haar bijzondere posltle, heeft de gemeente haar
voorname plaats in de Baronie ingenomen.

Met haar 7258 inwoners nam de gemeente ook in 1862 op het
grondgebied van de voormalige baronie een hechte tweede plaats
in. Naast de landbouw was de industrie er een belangrijk bestaans
middel. De zeer gunstige ligging aan water-, land- en spoorwegen
was uiteraard aan de opkomst der gemeente niet vreemd.

Het inwoneraantal bedroeg in 1851, op 31 december, 6175. In
1870 was het gestegen tot 7812.

Op 1 januari 1862 had de gemeente 7165 zielen (3342 m.,
3823 vr.). In de loop van het jaar werden 188 kinderen geboren;
het sterftecijfer bereikte een hoogte van 130.

De opbouw van de bevolking naar religie was op het einde van
het jaar 7057 rooms-katholieken, 189 nederduits-en 2 waals her
vormden, 5 evangelisch-Iuthersen, 1 remonstrant en 4 nederduitse
israëlieten. De gemeente telde drie kerken nI. 1 rooms-katholieke
kerk te Roosendaal (bediend door 4 priesters), 1 rooms-katholieke
kerk te Nispen (2 priesters) en 1 hervormde kerk (bediend door
1 predikant).

Het vrouwenoverschot was een gevolg 'van de aanwezigheid
in de stad van het meisjespensionaat Ste. Marie, een instelling van
de in 1832 te Roosendaal gestichte "Congregatie van de Religieuzen
Penitenten-Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis te Röo
sendaal", ook wel genoemd de "Vereeniging van jufvrouwen tot
het geven van onderwijs".

Het aantal kiesgerechtigden bedroeg 349 voor de Tweede Kamer
en 499 voor de gemeenteraad. De Kiezersvereniging "Eendragt
maakt Magt" hield te Roosendaal, als centrum van het district,
haar bijeenkomsten.

Aan werkgelegenheid ontbrak het in Roosendaal bepaaldelijk
niet. Als voornaamste in de gemeente aanwezige industrieën zijn
te noemen: 6 bierbrouwerijen (met 11 mannelijke arbeiders), 1 ver
verij (2 vrouwelijke), 1 lijmziederij (4 m., 2 jongens), 3 windgraan
molens (5 m.), 1 watergraanmolen (2 m.), 18 boekweit- en hand-
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grutmolens (20 m., 2 j. en 3 meisjes), 6 tahakskerverijen (5 m., 2 j.),
1 scheepstimmerwerf voor de binnenvaart (5 m.), 3 mandenmake
rijen (4 m., 3 j.), 4 kuiperijen (7 m.), 1 zeeften- en builenmakerij
(1 m.), 2 touwslagerijen en lijnbanen (2 m., 2 j.), 13 linnenweve
rijen (13 m., 6 j. en 5 meisjes), 3 peuenmakerijen (2 m., 3 vr. en
1 j.), 1 strohoedenfahriek (3 m.), 7 leerlooierij.en (10 m., 4 j.), 4
zadelmakerijen (5 m.), 2 wasblekerijen, 1 gasfahriek (3 m.), 1 steen
bakkerij (2 m., 1 j.), 1 steenhouwerij (1 m., 1 j.), 3 meuhelmakerijen
(4 m., 2 j.), 36 schoenmakerijen (36 m., 30 j.), 9 smederijen (18 m.,
9 j.), 8 koper- en blikslagerijen (11 m., 4 j.), 5 goud- en zilversme
derijen (6 m., 5 j.), 5 wagenmakerijen (5 m., 3 j.), 1 pianofabriek
(8 m., 3 j.), 1 boekdrukkerij (1 m., 1 j.), 1 boekhinderij (1 m., 1 j.),
5 borstelmakerijen (4 m., 1 vr. en 3 j.), 2 chocoladefahrieken (2 m.),
2 hoedenfabrieken (2 m.), 6 mouterijen.

Het aantal stoomwerktuigen, in gebruik bij de industrie of
elders was drie: een stoomwerktuig diende tot heweging van een
pomp der Nederlands-Belgische Spoorwegmaatschappij; een was er
geplaatst in de graanmolen van L. J. Schoonheijt en een bevond
zich in de lijmziederij van Charles Oomen Jr. De eerstvermelde
was in 1858, de beide andere waren in 1859 in gebruik genomen.

Een goede naam hadden vooral de lijmziederij en de piano~

fabriek. Voorheen was er nog een paardenoliemolen, maar deze
hield in 1859 op te bestaan. In laatstvermeld jaar werd te Roosen
daal een gasfabriek opgericht.

Nieuwe bedrijven waren er dit jaar (1862) niet hijgekomen. De
werkgelegenheid werd in maart verruimd door de aannemers van
de spoorhaan Roosendaal-Bergen op Zoom, de heren Terwindt
uit Pannerden. Zij namen alle mogelijke arbeiders aan voor de
werkzaamheden, die op 17 maart onder Roosendaal, Wouwen
Bergen op Zoom gelijktijdig aanvingen.

In de meeste van de eerder genoemde bedrijven heette de toe
stand matig. Ongunstig werd de situatie genoemd bij de zeeften- en
huilenmakerij, touwslagerijen, linnenweverijen, steenhakkerij, steen
houwerij, borstelmakerijen en hoedenfahrieken. Slechts ten aan
zien van de scheepstimmerwerf, de strohoedenfabriek, de sme-
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derijen en de pianofabriek klonk een optimistisch geluid.
De werklonen liepen voor de verschillende bedrijven in mini

mum en maximum nogal uiteen. In de bierbrouwerijen bedroegen
zij per week t 2,50 - t 7,-, bij de scheepstimmerwerf t 4,- 
t 7,20, bij de pianofabriek t 0,50 - t 7,50, bij de gasfabriek
t 2,- - t 7,-, bij de graanmolens t 4,- - t 5,-, bij de gpud
en zilversmeden t 0,50 - t 9,-. In de overige bedrijven werden
weeklonen betaald van t 0,80 - t 2,50 in minimum tot t 1,80 
t 6,50 in maximum.

De situatie in de ambachtsnijverheid was vrij gunstig. De 29
timmerlieden en de 21 metselaars hadden aanhoudend en zelfs veel
werk, doordat in de gemeente voortdurend veel gebouwd werd.
Naast hen werd de gemeenschap gediend door 18 brood- en koek
bakkers, 2 banketbakkers, 7 vleeshouwers, 1 spekslager, 6 horloge
makers, 2 vergulden, 3 meubelmakers, 1 biljardmaker, 2 stuka
doors, 20 kleermakers, 8 huis- en meubelschilders, 5 stoelendraaiers,
3 rietdekkers, 36 schoenmakers, 3 kamerbehangers en 8 glazen
makers. De ambachten hadden in 1851 een ongunstige tijd gehad.
Als gevolg van hun te groot aantal en van te weinig werk konden
de meeste ambachtslieden helaas niet gestadig aan het werk blij,ven.
Het volgende jaar was iets gunstiger. Het getij keerde werkelijk
in 1853. De aanleg van de spoorbaan bood vooral aan de timmer
lieden en metselaars een goede werkgelegenheid. Deze opleving
bleef voortduren. Het overwegend agrarisch karakter, dat de ge
meente van oudsher bezat, bleef ook in 1862 nog behouden. De
totale oppervlakte bedroeg toen 5716 ha.

Voor de landbouw was 1862 een gunstig jaar. Een voor- of
achteruitgang was niet waar te nemen. Toch kon dit jaar de ten
toonstelling van de voortbrengselen van de landbouw niet gehou
den worden. De alhier bestaande afdeling van de Maatschappij tot
bevordering van den landbouw in het arrondissement Breda telde
slechts 7 leden.

De koop- en huurwaarde van de landerijen bleven beide hoog.
Van bouwland kon de gemiddelde koopwaarde gesteld worden op
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f 950,-, die van weiland op f 1250,-, van hakhout op f 800,-.
De gemiddelde huurwaarde van bouwland bedroeg f 40,- en van
weiland f 50,- het honderd. Het aantal ontgonnen bunders tot
bos, bouw- en weiland bedroeg 2. De woeste:; grond, de heide, werd
gebruikt tot het steken van turf en plaggen.

Goed was de opbrengst van de veldgewassen, vooral van boek
weit, haver en aardappelen. Ook de kwaliteit was prima. De aard
appeloogst bleek dit jaar zowel in kwantiteit als kwaliteit zo bui
tengewoon goed te zijn, dat de prijs ervan laag bleef. De graan
prijzen handhaafden zich. Hoger daarentegen waren de tarwe- en
roggeprijzen, ondanks een middelmatige kwaliteit. De boekweit
was ondanks een zeer goede hoedanigheid merkelijk lager. De ha
verprijs was niet hoger dan in 1861. De klaver en het hooi waren
goed in prijs.

Van de landbouwgronden waren 138 ha beteeld met tarwe (op
brengst gemiddeld 18 mud en 3470 ned. pond stro per ha), 902 ha
met rogge (14-17 mud en 3000 ned. pond stro per ha), 865 ha
met boekweit (32 mud), 536 ha met haver (50 mud), 245 ha aard
appelen (100 mud), 163 ha met knollen (27 mud), 9 ha met man
gelwortelen (28000 ned. pond), 11 ha met peeën (9000 ned. pond),
37 ha met spurriezaad (1400 ned. pond), 290 ha klaverhooi (2600)
ned. pond) en 900 ha hooi (3000 ned. pond).

Tuinbouw en bloemisterij werden in de plaats slechts in geringe
mate beoefend. Boomgaarden stonden alleen in kleine hoekjes
grond, aan te treffen bij iedere boerenwoning. De opbrengst was
ruim, vooral van appels. Boomkwekerijen waren er vrijwel geen,
evenmin opgaande boombossen. Dennenbossen waren wel aanwezig.

De boomkwekerijen omvatten 10, de boombossen 15, eiken en
ander hakhout 415 en dennenbossen 55 bunders. De prijzen van
het hakhout alsmede van het dennenhout waren zeer goed.

De veestapel verkeerde algemeen in zeer voldoende toestand.
Er kwamen in dit jaar geen besmettelijke of andere veeziekten voor.
De vraag naar vee was zeer levendig en de prijs zeer hoog.

In de gemeente bevonden zich 1698 koeien, 1257 kalveren, 13
stieren, 1310 varkens, 26 trekossen, 40 slachtossen, 11 hengsten,
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212 ruinen, 168 merriën, 27 veulens, 7 ezels, 1 muilezel, 290 scha
pen, 522 bokken en geiten. Het pluimvee telde 4010 stuks.

De bijenteelt was niet zo gunstig te noemen, vooral niet ten
opzichte van 1861. De 77 houders hadden tezamen 2300 korven.
De gewonnen honing bedroeg 27.600 ned. ponden.

Het jachtveld werd bevolkt door veel hazen. Grof wild kwam
hier niet voor en het schadelijk wild breidde zich niet uit.

De omvang van de binnenlandse handel was zeer belangrijk en
breidde zich nog steeds uit. Op de markt kwamen vooral granen,
zaden, boter, varkens, mestspeciën, schors, telhout en dijkmateria
len. De handel in piano's naar Nederlandsch-Oost-Indië duurde
voort. Toename der handel met België werd geconstateerd. Niet
enkel de lijm, maar vooral granen waren hierbij in trek. Omtrent
het uitklaren van vee mag vermeld worden, dat op 15 en 16 april
niet minder dan 326 stuks volwassen runderen genoteerd werden.
Nadien volgden nog 162 paarden, waarvan het grootste deel af
komstig was van de Palmpaardenmarkt te Utrecht.

De vette beestenmarkt, gehouden op de 1e, 2e en 3e vrijdag
in november, verliep naar wens. Zoals gewoonlijk bestond de eerste
vette markt slechts in naam; de tweede en derde werden druk
bezocht. Op de tweede markt werden 336 stuks hoornvee aange
voerd, waarvan er 158 verkocht werden. Op de derde markt kon
den 210 van de 270 aangevoerde runderen verkocht worden.

De jaarmarkt werd wederom op 6 maart gehouden. Tijdens de
jaarlijkse paardenmarkt en de kermis werd geen handel gedreven.

De maandagse markt, waarop allerlei artikelen verhandeld wer
den, was zeer druk. De vrijdagse markt kende enkel de handel
in boter en eieren. Helaas is niet bekend de hoeveelheid van de
ter markt gebrachte artikelen.

De omzet in granen, die meestal op monster verkocht werden,
was aanzienlijk. De middelprijzen bedroegen voor tarwe f 11,-,
voor rogge f 7,60, voor boekweit f 5,50, voor haver f 3,60 en
voor aardappelen f 1,50 per mud'. Voor eikentelhout werd f 3,25,
voor week dito f 2,80 per 1000 stuks betaald.
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Hoog in prijs was de boter (f 1,- per ned. pond), de omzet
groot. Aan de boterwaag was met ingang van 1862 een schrijver in
dagloon benoemd. Hij ontving 60 cent per week en moest aanwezig
zijn op maandag en vrijdag van 10 tot 12.30 uur.

Van groot belang voor de handel was de gunstige verkeers
geografische ligging van Roosendaal en Nispen. De straatweg van
Breda naar Bergen op Zoom doorsneed het noordelijk deel der ge
meente van oost - via de Markt - naar west. Vanuit het zuiden
kw'am - via Nispen - op de Markt van Roosendaal de weg van
Antwerpen, vanuit het noorden - via Klein Kalfsdonk - de weg
van Oud-Gastel, terwijl de kunstweg vanuit Steenbergen - via
Vroenhout en Boeyink - nabij ,,'t Anker" aansloot op de straat
weg Breda-Bergen op Zoom.

De gemeente lag voorts aan de spoorweg van Antwerpen naar
Rotterdam, terwijl er ook een treinverbinding met Breda was. De
spoorweg Roosendaal-Bergen op Zoom was in aanleg.

De Nieuwe Roosendaalsche Vliet, de naam van de in 1823 over
een afstand van 3!/z km gegraven vaart ter kanalisatie van de Roo
sendaalsche en Steenbergsche Vliet, diende als haven.

Vaste vervoersdiensten te water bestonden hier niet. Wel waren
er drie schippers, die min of meer geregeld en bij afwisseling weke
lijks naar Rotterdam voeren tOt aanvoer van winkelgoederen. De
scheepvaart was buitengewoon levendig. De aanvoer van materialen
voor de in aanleg zijnde spoorweg naar Bergen op Zoom droeg
hiertoe zeer veel bij.

Het aantal in- en uitvarende schepen beliep voor de haven 697,
met een gezamenlijk tonnage van 32283 ton. Te Roosendaal waren
38 schepen thuis met een gezamenlijk tonnage van 1985.

De vervoersmiddelen te land, die voldoende geacht werden,
bestonden uit een wagendienst tussen Roosendaal en Steenbergen
tot vervoer van reizigers en goederen op maandag, woensdag en
zaterdag, en een wagendienst op Bergen op Zoom. De laatste zou
ophouden te bestaan na de opening op 23 december 1863 van de
spoorweg naar genoemde stad.
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Een belangrijke plaats namen de reeds genoemde spoorwegver
bindingen in. De gemeente is een voornaam spoorwegknooppunt
geworden, hetgeen niet naliet vruchten af te werpen.

De Nederlands-Belgische Spoorwegmaatschappij onderhield de
dienst tussen Antwerpen en Rotterdam. De, overvaart over het
Hollandsch Diep geschiedde per stoomboot.

De spoorweg bracht verscheidene belangrijke personen op het
gemeentelijk grondgebied. Zo was - om een voorbeeld te geven 
op 15 mei de komst van koning WiIlem III een evenement. In alle
vroegte ('S morgens te 6.50 uur) arriveerde de koning per extra
trein uit Frankrijk over België te Roosendaal, Waar hij een opont
houd had van 15 minuten. Zijne Majesteit werd door de burge
meester begroet. Met deze waren ter ontvangst en begroeting aan
wezig de wethouders, de dienstdoende schutterij, de beide harmo
nieën en veel publiek. De komst van de koninklijke trein was door
klokgelui van de gemeentetoren aangekondigd'. Zijne Majesteit
stelde de ontvangst bijzonder op prijs.

Een poging van de Commissie voor Staatsspoorwegen om de
minister te bewegen tot de aanschaffing van vier lokomotieven ten
behoeve van de spoorweg naar Bergen op Zoom faalde. De minister
wenste geen uitgaven te doen, zolang niet gebleken was, dat eigen
exploitatie onvermijdelijk zou zijn. Op 18 december werd te Roo
sendaal binnengereden de eerste lokomotief voor de Zeeuwse spoor
weg, genaamd "Vlissingen".

De toestand van het Armwezen was in deze jaren niet ongunsti
ger dan bij voorbeeld in 1859. Het aantal bedeelden liep w'e1 op
en vroeg derhalve een grotere uitgave. In 1860 waren er 768 be
deelden, waarvoor werd uitgegeven f 12.910,78!/z. In 1861 was
de toestand over het algemeen minder gunstig dan in 1860. De
duurte der levensmiddelen en het mislukken van de aardappelteelt
brachten grotere armoede. Het aantal bedeelden bedroeg toen 844
en de uitgaven beliepen f 13.160,79.

Veel beter was het jaar 1862. Toch, ondanks het algemeen
gunstiger beeld, steeg het getal bedeelden tot 899 en de uitgaven
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klommen op tot f 15.039,33~. Het vele werk voor de arbeidsman,
de mindere duurte der levensmiddelen en de goede uitkomst van
de aardappeloogst deden in 1863 de uitgaven dalen tot f 11.735,28
ten behoeve van 820 personen.

De gunstige situatie in 1862 werd door het zachte winterseizoen
en de buitengewoon goede gezondheidstoestand van de arbeidende
klasse bevorderd. Slechts één instelling op het terrein van de armen
zorg werkzaam werd door de gemeente gesubsidieerd, nl. de Bur
gerlijke R.e. Armen te Roosendaal. De overige acht op dit terrein
werkzame instellingen moesten hun inkomsten uit andere bronnen
putten.

Bedoelde acht instellingen waren: de Gasthuis- of Passantarmen,
de R.e. Parochiale Armen te Roosendaal, idem te Nispen, de Dia
conie-Armen der Nederduitsch Hervormden, de Conferentie van
de H. Vincentius à Paolo, het Gast- en Ziekenhuis voor R.e., het
Godshuis voor R.e. en tenslotte de Commissie tot leniging der
armoede en wering der bedelarij.

Onder de uitgaven van de gesubsidieerde instelling bevond zich
een bedrag van f 2.385,- wegens kosten van stichting van zes
nieuwe woningen aan de Vaartkant, f 62,50 wegens de aankoop
van grond en f 1.164,17 wegens verleende onderstand aan elders
verblijvende armlastigen. De als laatste in de rij vermelde com
missie droeg zeer veel bij tot verbetering van het lot der armen
in de gemeente.

De maximum onderstand in eetwaren, brandstoffen, kleding- en
liggingsstukken, woning en geld was voor 12 categorieën vastge
steld. Men kende een bedrag van onderstand ingeval van ziekte
en in geval van goede gezondheid.

Onderwijs werd gegeven aan de openbare lagere school te Roo
sendaal, de openbare lagere school te Nispen, de bijzondere lagere
school der 2e klasse voor jongens - tevens kostschool - te Roo
sendaal, de bijzondere lagere school der 2e klasse voor meisjes (een
dag- en kostschool), een zondagschool voor jongens en de open
bare tekenschool.
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De jongens- tevens kostschool, die onder de leiding stond van
J. J. Sande1ing, telde op 15 januari 91 en op 15 juli n leerlingen.
De meisjes (dag- en kost)school, het eerder genoemde pensionaat
Ste. Marie, had een leerlingenaantal van resp. 420 en 374 in januari
en juli. Het schoolgeld bedroeg f 1,- per maand. Voor de school
Sandeling was dit f 3,- per maand. De zondagschooI werd g.e
houden in de openbare school te Roosendaal, aan de Vughtstraat.
De tekens~hool, gelegen aan het Geldeloze Pad, kende twee afde
lingen (handtekenkunde en bouwkunde). De school stond onder
de leiding van twee tekenmeesters en een bouwmeester. Het aantal
leerlingen bedroeg 69.

Een getal van 426 leerlingen, nl. 256 jongens en 170 meisjes,
genoot kosteloos onderwijs.

De staat van het onderwijs was goed, dat van de bijzondere
scholen werd zelfs zeer goed genoemd.

In 1862 waren de omstandigheden voor Roosendaal en Nispen
gunstig en het voorgaande onderstreept de stelling, dat de plaats
in meerdere opzichten floreerde.

RIJSBERGEN

,Rijsbergen, gelegen aan de grote verkeersweg Breda-Antwer
pen, met een uitgestrektheid van 3110 hectaren, telde rop 1 januari
1862 een bevolking van 1617 personen: 812 mannen en 805 vrou
wen. Op 31 december bedroeg de bevolking 1650 personen. Dit
bevolkingstal is lange tijd vrij stabiel gebleven: in 1851 bedroeg de
bevolking 1654, in 1870 1591 personen. Het vertoonde niet de
minste neiging tot stijgen.

Ofschoon de gemeente een overwegend agrarisch karakter
draagt, bestond er in 1862 wel enige nijverheid. De meeste van de
bedrijven zijn normaal in een agrarische dorpsg.emeenschap. Er wa
ren: 1 bierbrouwerij (die buiten werking was); 6 broodhakkerijen;
4 grutterijen; 1 koper- en blikslagerij,; 1 kuiperij; 2 klompenmake
rijen; 4 linnenweverijen (waarschijnlijk huisnijverheid); 3 smede
rijen en 3 wagenmakerijen.
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De beroepsbevolking was aldus samengesteld: 355 landbouwers
en landbouwsters; 292 arbeiders en arbeidsters; 82 dienstboden; 80
dienstknechten; 17 oommiezen; 16 kooplieden; 12 winkeliers; 11
tappers; 10 marechaussées; 8 timmerlieden; 7 timmermansknechts;
7 bakkers; 7 inlandse kramers; 6 kleermakers; 6 rietdekkers; 6 met
selaars; 6 grof- en hoefsmeden; 5 karremannen; 5 gepensionneerden;
5 herbergiers; 5 naaisters; 4 schoenmakers; 4 bakkersknechts; 4
linnenwevers; 3 wagenmakers; 3 particulieren (waarschijnlijk rente
niers); 3 tolgaarders; 3 schaapherders; 3 molenaarsknechts; 3 loge
menthouders; 2 reizigers in manufacturen; 2 onderwijzers; 2 veld
wachters; 2 grutters; 1 pastoor, burgemeester, sekretaris, ontvanger,
rijtuigmaker, vleeshouwer, kuiper, poelier, koperslager, molenaar,
geneeskundige, handgrutmolenaar, bierbrouwer, horlogemaker, ta
pijtwever, koewachter, dagloner en straatwerker.

De getallen der landbouwers en der arbeiders zijn niet exact
te geven, daar in de bevolkingslijsten bij de gehuw:de vrouwen ook
het beroep is ingevuld en deze in bovenstaande cijfers zijn mede
geteld. Daar in andere gevallen de gehuwde vrouwen zonder beroep
zijn vermeld, is aangenomen, dat als bij een gehuwde vrouw het
beroep is opgenomen, deze ook werkelijk arbeid verrichtte.

Aandacht verdienen ook de kooplieden, de kramers en de rei
zigers in manufacturen. Hun aantal valt op in een overigens geheel
agrarisch dorp. Reeds in de 16e eeuw ontmoeten wij de kramers
van Rijsbergen in de archiefstukken. Deze oude traditie bleek in
1862 nog niet te zijn uitgestorven.

Opvallend is de aanwezigheid van slechts 1 poelier in het dorp,
dat van oudsher een centrum van pluimveeteelt was, en om zijn
kapoenen wijd en zijd bekend is geweest. Heeft de éne poelier de
gehele handel verzorgd (wat niet waarschijnlijk is), of geschiedde
deze handel over het algemeen meer uit de hand?

Het merendeel van de bevolking was in de landbouw werkzaam.
Tuinbouw en bloemisterij werden in zulk een geringe mate bedreven,
dat zij wel genoemd zijn, doch om hun onbelangrijkheid werden
er geen concrete gegevens over verzameld. De toestand van de
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landbouw werd over het algemeen niet gunstig genoemd, al had
men over de oogst niet te klagen; een subtiel onderscheid, dat bui
tenstaanders vreemd in de oren klinkt, maar onder agrariërs geheel
normaal schijnt te zijn. De totale produktie had bedragen: 23.5
mud tarwe; 3800 pond tarwestroo; 3475 mud winterrogge; 663.670
pond roggestroo; 3400 pond boekweit; 5475 mud aardappelen;
3300 mud knollen; 495 mud groene erwten; 27.5 mud grauwe
erwten; 140 mud winterkoolzaad; 24 mud zomerkoolzaad; 755
pond klaver; 340.000 pond hooi; 3024 pond vlas.

De omvang van de diverse cultures was als volgt, gesteld in
hectaren: 1050 bouwland; 426 wei- en hooiland; 6~ bossen; 190
dennebossen; 175 hakhout; 1007 woeste grond; 180 moeras. Nieuw
in cultuur gebracht is woeste grond ter grootte van 1 bunder, 24
roeden en 10 ellen.

De veestapel bestond uit: 59 ruinen; 47 merriën; 13 veulens; 7
stieren; 69 trekossen; 712 koeien; 361 kalveren; 523 schapen; 8
honden; 8 schaapskudden; 367 varkens; 2 bokken; 322 geiten; 3605
stuks pluimvee. De handel in vee was aanzienlijk. Kippen en ka
poenen maakten een voornaam handelsartikel uit en de handel in
pluimvee was zeer levendig.

Er waren 29 bijeenhouders, die samen een getal van 638 korven
bezaten, 7522 pond honig en 477 pond was gewonnen hebben.

De vervening bestond in het steken van "heivilt" ter dikte
van minder dan 10 duim. Dit produkt werd "matten" of "schobben"
genoemd en als brandstof gebruikt. Uit de moerassen werd een
moer gebaggerd, dat tot "klotten" verwerkt als turf werd gestookt.
De turf en het moer werden door de inwoners voor eigen gerief
gestoken; enige handel in dit produkt was er niet. Door de accijns
op de turf, die ook van deze turf werd geheven, was de brandstof
voor de meesten zelfs te kostbaar dan dat zij er zich op ruime
schaal van konden voorzien.

Te water bestond er geen verbinding tussen de gemeente en
andere plaatsen. De vroegere Turfvaart, die in de 18e eeuw enige
betekenis had voor het vervoer van turf naar Breda, had deze al
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lang verloren en was vervallen tot een wetering, die enkel nog de
waterlozing diende. Het verkeer met Breda werd onderhouden
door middel van 3 vrachtwagentjes, die dinsdag en vrijdag naar
de stad reden. In de gemeente was een hulpkantoor van de brieven
post gevestigd'. Overigens konden de inwoners gebruik maken van
meerdere diligence- en vrachtdiensten, die tussen Breda en Ant
werpen onderhouden werden.

Over het algemeen was de economische toestand van de in
woners gunstig, zodat de armenzorg een zeer bescheiden taak had.
De gemeente verleende aan behoeftigen rechtstreeks onderstand, en
aan instellingen van weldadigheid een subsidie, voor een totaalbe
drag van f 205.2631.

Het algemeen burgerlijk armbestuur gaf aan steun een bedrag
van f 465.14 uit. Voor armen, elders verpleegd maar in de ge
meente domicilie van onderstand hebbend, werd f 292.30 uitge
geven. Er waren 31 blijvend ondersteunden en 44 personen, die
tijdelijk onderstand kregen.

Het rooms katholiek armbestuur besteedde f 47.6431 aan steun;
twee personen werden het gehele jaar door gesteund; vijf personen
tijdelijk.

In de gemeente bestond één openbare school, die op 15 januari
bezocht werd door 180, op 15 juli door 163 kinderen. Schoolgelden
werden niet geheven, zodat alle kinderen kosteloos onderwijs ge
noten.

TERHEIJDEN

De ligging van Terheijden ten noorden van Breda trekt op twee
manieren de aandacht en wel door zijn strategisch belang en zijn
bodemgesteldheid. Dit dorp beheerste in het ve'rleden de kortste
verbindingen te land en te Water van genoemde stad met het
noorden van het land. De noordgrens der gemeente was eeuwen
lang ook de grens tussen Holland en Brabant. De beide schansen
(de Kleine Schans ten noorden en de Grote- of Spinolaschans ten
zuiden van het dorp) en de Linie van Munnikenhof in het oosten
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herinneren nu nog aan deze voormalige militaire belangrijkheid.
Vervolgens is er de bodemstructuur. Terheijden is gelegen op de
grens van de "Brabantse" zandgronden en het "Hollandse" polder
land. Het noord-westelijk deel van de gemeente bestaat uit vrucht
bare kleigronden. Dit laatste bepaalde voor een goed deel het ka
rakter van dit dorp met als bijzondere kenmerken - in vergelijking
met de andere Baroniegemeenten -: landbouwbedrijven van een
grotere omvang en met een hoger rendement.

Terheijden is dan ook rond het midden der vorige eeuw een
betrekkelijk welvarende gemeente met landbouw en veeteelt als
hoofdmiddelen van bestaan, naast welke evenwel ook enige in
dustriële bedrijvigheid valt waar te nemen.

Einde 1862 telde deze gemeente, welke de kerkdorpen Terheij
denen Wagenberg en enkele buurtschappen omvatte, 2822 inwo
ners. Er zat niet veel beweging in dit bevolkingscijfer. Het schom
melt in de jaren van 1851 (2787 inwoners) tot 1870 (2845) steeds
rond de 2800 zonder dat er van veel teruggang of stijging sprake
is. Het lichte accres (2fJ/fJ) werd voornamelijk bewerkstelligd door
vrij geregelde hoewel kleine geboorte-overschotten. Vestiging en
vertrek hielden elkaar ongeveer in evenwicht.

Van de bevolking was ongeveer 2}/z% Nederduits Hervormd
met een eigen kerk in Terheijden. De rest was Katholiek, verdeeld
over twee parochies, Terheijden en Wagenberg.

Van het ruim 2600 ha grote grondgebied, waren 1003 ha als
bouwland in gebruik en 796 ha als wei- en hooiland, terwijl 300 ha
bestond uit moeras, waaruit turf gestoken werd, en 165 ha uit
hakhout.

Over het aantal personen, dat bij het agrarisch bedrijf betrokken
was, staan ons geen gegevens ten dienste. Gezien de omvang van
het cultuurland en de veestapel moet een groot deel van de be
volking daarin geheel of gedeeltelijk (seizoenarbeid voor dagloners)
een bestaan hebben gevonden. In tegenstelling tot de overige Ba
roniegemeenten, waar de zandgronden zich het best tot de ver
bouw van rogge als hoofdproduct leenden, zien we hier naast
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rogge (222 ha) ook een belangrijke hoeveelheid tarwe verbouwd
(171 ha). Haver met 184 ha, aardappelen met 160 en boekweit met
93 ha waren de voornaamste der overige veldgewassen, waarvan
nog vlas, nagelzaad, wortelen en meekrap (6 ha) te noemen zijn.
Als hooiland waren 102 ha in gebruik.

Het aanmerkelijk hogere rendement der kleigronden kwam
ook in de koopwaarde ervan tot uitdrukking,. Deze bedroeg
f 1600,- per ha tegen f 1000,- voor een hectare zandgrond.

De algemene toestand van de landbouw heette overigens in
dit jaar middelmatig, die van tuinbouw, bloemisterij en boomgaar
den, over de omvang waarvan geen gegevens voorhanden zijn,
daarentegen zeer bevredigend. De plaatselijke afdeling van de Maat
schappij van Landbouw telde slechts 2 leden.

De veestapel bestond uit 1713 runderen (waarvan slechts 5 trek
ossen), 372 paarden, 3 ezels, 152 varkens, 421 geiten en bokken
en 2192 stuks pluimvee (voornamelijk kippen). Er waren voorts
12 imkers met tezamen 170 bijenkorven. Het accent bij de veeteelt
lag blijkbaar op de vetweiderij. De grote aantallen kalveren (817)
en slachtossen (86) wijzen daar wel op.

Uit de aanwezige moerassen (voornamelijk in de Binnen- of Zeg
gepolder) werd goede turf gestoken, waarbij 48 personen werk
vonden. In 1862 bedroeg de productie 3420 tonnen turf, welke 15
tot 50 cent per ton opbracht. Deze turf diende niet uitsluitend
voor eigen gerief, maar werd ook door arme lieden huis aan huis
verkocht te Breda.

In nauwe relatie tot de landbouw als belangrijkste bestaansbron
staan bedrijven als korenmolens (2), boekweit- en grutmolens (4),
een mouterij en een olieslagerij, waarin behalve de ondernemers
zelf in het geheel 6 arbeiders werk vonden.

Bij de overige bedrijven valt het toenemend aantal leerlooie
rijen op. Waren er in 1855 (evenals in 1845) nog slechts drie, in
1862 is dit aantal reeds tot zeven gestegen. De toestand van deze
bedrijven heet in deze jaren Zeer gunstig. Er werkten in 1862 5
arbeiders.
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Afb. 24. Het vroegere raadhuis te Terheijden.
Gemeentearchief. Terheijden.
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Afb. 24a. De postkoets van Zundert. Uit de "Levensschets van den Heer \V"illem Passwors" (1856)

Gemeentearchief, Zundert. Foto H. A. Hagen, Breda

Afb. 24b. Het grenskantoor te Wernhom omstreeks 1845.

Stedelijk Museum, Breda. Foto Schreurs. Breda
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Dit aantal leeriooierij'en verklaart de aanwezigheid van een
run- en schorsmolen en ook van een betrekkelijk groot aantal
schoenmakerijen (13, met tezamen 5 leerjongens). Voorts waren
er 4 ververijen (2 arb.) en een steendrukkerij. Onder de ambachten
vonden we o.a. vermeld 10 klompenmakers, 3 kuipers en 2 petten
makers.

Van der Aa trof hier in 1845 nog 15 bierbrouwerijen aan, doch
in 1862 was er maar één meer over, waarin behalve de eigenaar
slechts 1 arbeider werkzaam ~s.

In 1863 onderging de werkgelegenheid een fikse uitbreiding
door de vestiging van een kunstwol- en lompenfabriek, waar in
dat jaar 60 mensen werk vonden nl. 10 mannen, 6 vrouwen en
42 kinderen (6 jongens en 36 meisjes). In 1866 telde dit bedrijf
reeds 80 arbeiders en was het intussen met een stoomwerktuig uit'
gerust.

De weeklonen in deze bedrijven bedroegen per week 3 tot 4
gulden. In de lompenfabriek werden weeklonen uitbetaald van
3 tot 5 gulden voor mannen en vroUwen en van 1 tot 2 gulden
voor kinderen beneden de 16 jaar.

Over de handel zijn geen gegevens bekend. Het gemeenteverslag
meldt slechts lakoniek, dat deze als voldoende werd beschouwd.
Er waren 5 tot 6 jaarmarkten, n.l. een paarden- en magere beesten
markt, die spoedig verdwijnen zou, en vette beestenmarkten op alle
donderdagen in november.

Hoewel nergens genoemd, is het onwaarschijnlijk te achten, dat
er geen scheepvaart is geweest op de Mark. Deze bevaarbare rivier
vormde over een grote lengte de (wiest- en zuid-) grens der ge
meente en raakte met een der bochten de bebouwde kom van Ter
heijden. Aangezien er voor en na van scheepvaart (o.a. een markt
schip op Breda) sprake was, mag een zekere continuïteit wel ver
ondersteld worden, ook al wordt er in de zestiger jaren niet over
bootverbindingen gerept. Wat het landverkeer betreft, was er tus
sen Terheijden en Breda blijkbaar geen ander middel van openbaar
vervoer dan één wagen, welke van de Moerdijk op genoemde stad
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reed en Terheijden vier maal per dag passeerde. In deze diligence
was plaats voor 9 personen, terwijl er op de bok naast de postilIon
nog 2 plaatsen waren.

Overigens moet er wel het nodige doorgaande verkeer zijn ge
weest gezien de ligging van Terheijden aan de rijksweg Breda
Moerdijk en die van Wagenberg aan de provinciale weg, welke
vanaf genoemde rijksweg naar Geertruidenberg en verder de Lang
straat in voerde. Dit waren tevens de enige verharde wegen in deze
gemeente.

Voor het bepalen van de welstandssituatie missen we ook hier
het kohier van de hoofdelijke omslag. Wel kennen we het mini
mum inkomen voor deze belasting, dat voor gezinshoofden op
f 150,- en voor inwonende personen met een eigen inkomen op
t 100,- was gesteld, maar zonder het aantal aanslagen en de ta
rieven te kennen, laat dit gegeven zich niet interpreteren.

Met een opbrengst van t 3600,- vormde deze belasting naast
die op het gedistilleerd met bijna f 1400,- en de gemeentelijke
opcenten op de rijksbelastingen met bijna t 1600,- het voornaam
ste bestanddeel der gemeentelijke inkomsten, welke in 1862 ruim
f 7800,- bedroegen.

Zonder de gegevens over de hoofdelijke omslag kan de welstand
der bevolking slechts summier worden afgeleid uit de aantallen
kiezers, waarover in de inleiding reeds het een en ander is gezegd.
Terheijden had 120 Kamer- en 194 Raadkiezers. In de rijks directe
belastingen betaalden derhalve 194 personen t 10,- of meer en
120 daarvan meer dan t 20,-. Deze gemeente steekt daarmee
niet ongunstig af ten opzichte van het gemiddelde der overige
Baroniegemeenten.

Het aantal armlastigen is hier met een totaal van 50 onafge
broken- en 198 tijdelijk bedeelden niet onrustbarend groot. Hoe
nauw de samenhang tussen armoede en werkgelegenheid toen was,
blijkt wel, wanneer we zien, dat de oprichting van de lompen
fabriek in 1863, welke aan 60 mensen werk verschafte, het àantal
der tijdelijk bedeelden meteen met 43 deed dalen.
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Opvallend groot was de belangstelling, die het gemeentebestuur
aan de dag legde voor de gang van zaken bij het armwez.en. Deze
was echter niet zoz.eer ingegeven door een menselijk begaan zijn
met het lot van de maatschappelijk misdeelden, dan wel door de
steeds grotere gemeentelijke subsidies, welke nodig bleken om de
jaarlijkse tekorten van het Burgerlijk Armbestuur te dekken. Dit
leidde tot een star gemeentelijk sociaal beleid, indien er in die tijd
tenminste reeds van een sociaal beleid sprake kan zijn. Het ge
meentebestuur was vooral verbolgen over de steeds groter wor
dende bedragen, welke jaarlijks bij wijz.e van restitutie aan arm
besturen elders moesten worden uitgekeerd wegens bedeling van
personen, die daar woonachtig waren, maar Terheijden als onder
standsdomicilie hadden. Het waren blijkbaar niet de kapitaalkrach
tigste lieden geweest, die deze gemeente in vroeger jaren verlaten
hadden om elders een bestaan op te bouwen. Naar hen ging nood
gedwongen het leeuwendeel van de door het Burgerlijk Armbestuur
verstrekte onderstand.

Het gemeentebestuur klaag,de reeds jaren over de toename van
deze categorie en over de naar zijn mening vaak kostbare en ver
spillende verpleging van deze mensen in gast- en ziekenhuizen.
Maatregelen bleven niet uit. Vanaf 1862 weigerde de gemeente nog
langer de rekeningen van gast- en ziekenhuizen te betalen, welke
deze bedeelden ter verpleging hadden opgenomen. Deze instellin
gen werd er op gewezen, dat het gemeentebestuur een bedeling
van f 3,50 per week van een ongehuwd persoon, die in een gast
huis werd verpleegd, te kostbaar achtte. Als voorbeeld werd daarbij
o.a. gesteld, dat de hoogste bedeling in Terheijden verstrekt aan een
huisgezin bestaande uit man, vrouwen 6 kinderen, waarvan de
man· boven de 60 en de kinderen beneden de 18 jaar waren, niet
meer bedroeg dan f 2,- per week! Als elders woonachtige be
deelden, voor wie Terheijden onderstandsdomicilie was, het niet
met minder konden doen, moesten zij zich maar weer in Terheij
den vestigen, waar het wèl wat goedkoper kon. Naar verschillende
plaatsen werd opdracht gegeven de onderstand voor rekening van
deze gemeente te staken en de betreffende personen te adviseren
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maar opnieuw in Terheijden te komen wonen. Slechts in geval
van ziekte werd uitstel verleend. Vanaf 1863 werd bovendien ten
behoeve van deze "buitenarmen" geen geld meer uitgekeerd voor
geneeskundige verpleging of medicamenten. Degene, die meende
daarop aanspraak te kunnen maken, moest maar opnieuw in Ter
heijden komen wonen, waar een geneesheer was gevestigd, die voor
de bediening van behoeftigen met bijlevering van geneesmiddelen
van gemeentewege een vaste beloning genoot!

Aan iemand in Ginneken werd bij wijze van uitzondering door
de gemeente Terheijden, waar die man onderstandsdomicilie had,
toegekend een onderstand van f 2,70 per week. Maar hij had dan
ook 5 kinderen (het oudste 13 jaar), waarvan er twee èn zijn vrouw
met typhuskoortsen lagen. Niemand wilde de zieken oppassen, zodat
hij dat zelf moest doen. Zodoende waren er geen verdiensten,
terwijl er bovendien aan alles gebrek was. Voor brandstoffen, licht,
kleding en "deksel" moest hij zich maar tot gegoede ingezetenen
wenden!

Burgemeester en wethouders zagen het onderhoud der armen
en behoeftigm gaarne in zijn geheel opgedragen aan de liefdadig
heid en menslievendheid der onderscheidene godsdienstige gezind
ten. Het is een opmerking, welke van jaar tot jaar in de g.emeente
verslagen herhaald wordt, maar weinig effect sorteerde.

De liefdadigheid der kerkelijke besturen - het is opnieuw een
klacht van het gemeentebestuur - bleef werkeloos en zij trokken
zich van de benarde positie van het Burgerlijk Armbestuur weinig
aan. Deze laatste instelling keerde in 1862 f 1500,- uit aan be
deling en onderstand, het R.K. Armbestuur van Terheijden f 60,-,
dat van Wagenberg f 41,- en de Diakonie f 250,-. Toen de lom
penfabriek in 1863 begon te werken, waren het de beide katho
lieke armbesturen, die hun aantal bedeelden drastisch verlaagden.

Het aantal kinderen, dat kosteloos onderwijs ontving, was vrij
hoog. Van de 393 schoolgaande kinderen waren er dat 216, dus
meer dan de helft. Van deze 216 waren er ca 70 van bedeelde, de
rest van niet bedeelde doch behoeftige ouders. Deze aantallen wa
ren absoluut en relatief het hoogst in Wagenberg, zodat vermoede-
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lijk daar het merendeel der bedeelden en behoeftigen woonde.
Van het aantal ingeschrevenen voor de militie in 1861 konden

er 20 lezen en schrijven, 3 slechts lezen, terwijl er 2 analfabeet
waren.

Tot slot nog een enkele opmerking over de onderwijssituatie.
De gemeente telde 3 openbare scholen (geen bijzondere), nl.
een in Terheijden, waar ook uitgebreid lager onderwijs en frans
gegeven werden, een in Wagenberg en een in SIikgat (het huidige
Langeweg). Deze laatste school was reeds in 1830 gemeenschappe
lijk door de gemeenten Terheijden en Zevenbergen opgericht. Na
zeer moeizame onderhandelingen met het gemeentebestuur van
Zevenbergen, dat nog krenteriger was dan dat van Terheijden,
kwam in 1862 een nieuwe wettelijke regeling inzake de explolitatie
van deze school tot stand, noodzakelijk geworden in verband met
de nieuwe onderwijswet van 1857.

TETERINGEN

De gemeente Teteringen besloeg in 1862 een aanzienlijk grotere
oppervlakte dan thans en omsloot het grondgebied van Breda, dat
toen niet verder reikte dan de vestinggrachten, nagenoeg aan drie
zijden. Zij bestond uit het eigenlijke dorp Teteringen en een aantal
verspreid liggende gehuchten.

Van de forse stijging van het aantal inwoners, die later de ont
wikkeling van deze gemeente zou kenmerken, was in 1862 nog
geen sprake. Teteringen telde toen nog slechts 1142 inwoners en dit
aantal bleef vrij constant. Het schommelde in de jaren 1851-1870
steeds rond de 1150. De snelle toename van de bevolking zette eerst
na 1875 in. Deze was niet het gevolg van een normale ontwikkeling
van Teteringen zelf doch van een uitgroei van Breda, dat binnen
eigen grenzen aan zijn inwoners geen gelegenheid kon verschaffen
voor woningbouw of industrievestiging,.

Lang hebben de rond deze vestingstad gelegen verboden zones,
waarbinnen niet of nagenoeg niet mocht worden gebouwd, een
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dergelijke uitgroei belemmerd. De opheffing van deze verboden
kring echter gaf het ontstaan te zien van geheel nieuwe woonwijken
op de onmiddellijk rond de stad gelegen gebiedsdelen van de ge
meenten Princenhage, dat Breda in het westen begrensde, en Tete
ringen. Hier vond die woningbouw vooral plaats in de gehuchten
Zandberg, Molengracht (rond 1860 woonden in deze beide buurt
schappen slechts 30 gezinnen), Lovensdijk, het Liniekwartier en de
Terheijdense Hoek, waar tevoren slechts enkele huizen, vnl. boer
derijen en herbergen, stonden.

In nauwelijks 60 jaar steeg het aantal inwoners van Teteringen
tot het achtvoudige van dat van 1862.

Deze ontwikkeling, gepaard gaande met een belangrijke indus
trievestig.ing had echter het eigenlijke dorp onberoerd gelaten en
speelde zich voornamelijk af in die delen der gemeente, welke vrij
ver van het dorpscentrum gelegen waren. Onmiddellijk aansluitend
op de Bredase bebouwing waren zij vrij,wel geheel op die stad ge
oriënteerd en aangewezen. Zo was een situatie ontstaan, die drin
gend voorziening behoefde vooral ten behoeve van een gezonde
economische ontwikkeling van Breda.

Een drietal annexaties hebben hier een oplossing gebracht. Zij
kwamen Teteringen te staan op het verlies van bijna de helft van
zijn grondgebied, dat van 2237 ha tot 1400 ha werd ingekrompen,
en van het overgrote deel van zijn inwoners. In 1927 gingen de
hiervoor reeds genoemde wijken met 6861 inwoners over naar
Breda en viel het inwonertal van Teteringen terug van 8943 tot
2082. In 1942 kwamen de wijken Teteringse Dijk en Terheijdense
weg tot Breda te behoren en zag Teteringen zijn inwonertal, dat
inmiddels weer tot 3507 was gestegen, verminderen tot 1595. De
gebiedsafstand van 1961 betrof een onbewoond gedeelte van de
polder de Hoge en Lage Vugt.

Ofschoon deze uitweiding feitelijk valt buiten het bestek van
dit artikel, dat immers de toestand van de gemeente in 1862 tot
onderwerp heeft, was zij toch noodzakelijk, wil men verklaren, dat
deze ontwikkeling het dorp Teteringen, de huidige gemeente, noch
in zijn karakter noch in zijn gemeentelijke uitrusting zeker tot na
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de Tweede Wereldoorlog echt niet viel aan te zien. Bovendien zijn
bij hetgeen hier volgt, ook nog die delen der gemeente betrokken,
welke sedertdien tot Breda zijn gaan behoren.

In 1862 was Teteringen nog een geheel agrarische gemeenschap.
Fabrieksnijverheid kende men hier niet. Er was slechts een was
blekerij met drie arbeiders en een leerlooierij zonder vreemd per
soneel.

Bij de bestaansmiddelen lag het accent dan ook geheel op land
bouw, tuinbouw en veeteelt.

De algemene toestand van de landbouw werd zeer goed ge
noemd. Rogge was het voornaamste product. Niettegenstaande de
heersende aardappelziekte waren opbrengst en kwaliteit van dat
gewas in 1862 uitmuntend en was de opbrengst per ha 4 x zo groot
als in het jaar daarvoor. De tuinbouw of moezerij (1851 150 ha,
latere gegevens ontbreken) was de laatste jaren steeds in belangrijk
heid toegenomen. Dit was enerzijds het gevolg van de bijzondere
geschiktheid van de daarvoor gebruikte gronden, anderzijds van
de gunstige ligging van Teteringen in de nabijheid van enkele gro
tere bevolkingscentra. De tuinbouwproducten werden niet enkel
in Breda ter markt gebracht, maar ook in Tilburg en Oosterhout
en zelfs in Antwerpen, waar zij vanwege hun goede kwaliteit zeer
gezocht waren.

Eigen markten kende Teteringen niet. Ook de kermis, die jaar
lijks op de laatste zondag in september inviel, droeg niet het karak
ter van een jaarmarkt.

Speciale fruitkwekerijen of bloemisterijen waren er niet, maar
vrijwel iedere boerderij of hovenierderij had een boomgaard (1851
circa 150 boomgaarden met een gezamenlijke oppervlakte van
25 ha).

De veeteelt (de veestapel telde o.a. 1043 stuks rundvee) was
door de hoge prijzen van vee en zuivelproducten een zeel' lonende
en belangrijke bron van bestaan. Het vervoer van landbouw-,
tuinbouw- en zuivelproducten naar de markten in Breda en Oos-
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terhout verzorgden de boeren en hoveniers zelf. Vervoersonder
nemers waren hier niet gevestigd. De gemeente was overigens zeer
gunstig gelegen aan de beide rijkswegen Breda-Tilburg en Breda
Gorinchem. Ofschoon Teteringen in het westen begrensd werd
door de rivier de Mark, was er geen haven. Er was slechts een
losplaats voor mestschuiten bij de Hoge brug. Voor de in 1862 in
aanleg zijnde spoorweg Breda-Tilburg waren veel land- en tuin
bouwgronden onteigend.

Teteringen kan op grond van zijn gunstige economische situatie
g,elden als een der meest welvarende plattelandsgemeenten in de
Baronie. Ook de toestand der gemeentefinanciën was gezond. Het
vrij aanzienlijke bezit der gemeente aan land in de polder de Hoge
en Lage Vugt en aan bossen zorgde jaarlijks voor bijna 1/3 der
gemeentelijke inkomsten. Mede daardoor konden de belastingen
laag blijven. De hoofdelijke omslag behoefde in 1862 slechts
f 300,- (in 1861 nog f 600,-) op te brengen. Het tarief daarvan
kende 10 klassen, waarvan de hoogste f 5,- bedroeg en 10 aan
geslagenen telde en de laagste f 0,50 met 40 aangeslagenen, terwijl
het totale aantal belastingschuldigen voor de hoofdelijke omslag
slechts 150 bedroeg.

Een voorname bron van inkomsten vormde de belasting op
het gedisti1J.eerd met een opbrengst van bijna f 1000,-. Een be
langrijk bedrag, wanneer men ziet, dat de gemeentelijke inkomsten
in 1862 ruim f 3900,- beliepen en de uitgaven ruim f 2600,-.
Wegens deze gunstige financiële omwikkeling was in 1861 het
schoolgeld afgeschaft en was het onderwijs voortaan voor iedereen
kosteloos.

Door de vuorspoedige gang van zaken in het agrarisch bedrijf
waren de levensomstandigheden voor de landarbeiders redelijk en
was de toestand van het armwezen in deze jaren vrij stabiel. Er
was slechts één armbestuur, het algemeen. Het aantal onafgebroken
bedeelden bedroeg 14, dat der tijdelijk bedeelden 9. Het bedrag
der bedeling was in geval van ziekte vastgesteld op f 1,50 tot f 3,
per week en voor gezonde personen 's zomers f 0,50 en 's winters
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f 1,-. Tekort aan werkgelegenheid voor de dagloners en daardoor
armoede deed zich vooral voor in de wintermaanden. Het werd
bestreden door het van gemeentewege verschaffen van werk in
de ontginning van heidegronden. Eerst de vestiging van een luci
fersfabriek in 1870, die aan 43 mannen en jongens werk verschafte,
bracht enige verlichting in het tekort aan werkgelegenheid.

Het schoolverzuim wegens veldarbeid in de zomermaanden was
hier vrij groot en bedroeg ongeveer 1/3 van het totale aantal school
gaande kinderen (98).

Een nabeschouwing van hetgeen er over deze gemeente bij
het onderzoek naar de situatie in 1862 bekend werd, geeft als
algemene indruk, dat we hier te doen hebben met een welvarende
gemeente. De verdeling van de aangeslagenen in de hoofdelijke
omslag over de verschillende klassen doet vermoeden, dat de maat
schappelijke opbouw der bevolking vrij evenwichtig was. Een
conclusie, welke ook bevestiging vindt in de aantallen kiezers voor
de Tweede Kamer en de Gemeenteraad (resp. 57 en 81), waarover
in de inleiding reeds het een en ander is gezegd.

ZUNDERT

De gemeente Zundert, gelegen aan de grote verkeersweg van
Breda naar Antwerpen, bestaat uit de dorpen Zundert, Klein Zun
dert, Wernhout en Achtmaal. Zundert en Klein Zundert vormen
vanouds parochies. In het jaar 1862 is de parochie van Achtmaal
gesticht en aldaar een kerk gebouwd. In hetzelfde jaar sticht de
gemeente er haar tweede openbare lagere school.

Op 1 januari bedraagt de bevolking 4006 personen: 2023 man
nen en 1983 vrouwen. Door geboorte en vestiging komen er 235
personen bij.; door sterfte en vertrek zijn 238 personen afgeschre
ven. Op 31 december zijn er 4003 personen: 2023 mannen en 1980
vrouwen.

In 1851 bedroeg het bevolkingstal 3927; in 1870 was het op-
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gelopen tot 4070, waaruit blijkt, dat er een toename gaande was,
die een langzaam verloop had.

In de gemeente, die een overwegend agrarisch karakter draagt,
zijnde volgende bedrij,ven aanwezig: 2 bierbrouwerijen; 6 grut
molens; 6 klompenmakerijen; 3 korenmolens; 3 koper- en blik
slagerijen; 1 kuiperij; 3 leerlooierijen; 8 linnenweverijen; 1 moute
rij; 7 schoenmakerijen; 8 smederijen; 4 steen- en pannenbakkerijen;
5 wagenmakerijen; 2 zadelmakerijen; 8 timmermanswinkels.

De toestand van de landbouw is in vergelijking met de vooraf
gaande jaren niet veel veranderd. Tot de vooruitgang van de land
bouw blijft de kunstmest veel bijdragen. De totale produktie van
de oogst van 1862 heeft bedragen: 116 mud tarwe; 15.552 mud
winterrogge; 378 mud zomerrogge; 5216 mud boekweit; 11.356
mud haver; 1204 mud koolzaad; 70 mud zomerzaad; 650 pond
vlas; 70.560 mud aardappelen; 21.780 mud mangelwortelen; 416
mud sperrie; 300 pond kla.ver.

Het hooiland meet circa 216 bunders; weiland circa 800 bun
ders. Een reeds bestaande bescheiden tuinbouw heeft over het al
gemeen gunstige resultaten opgeleverd. Er zijn circa 400 bunders
hakhout, dat om de 6 jaren gekapt wordt. Van de boomkwekerijen,
waardoor de gemeente enige decennia later bekendheid zal krijgen,
is in 1862 nog niets bekend.

Dit jaar zijn 11 aangiften tot ontginning van woeste gronden
ingekomen voor in totaal een oppervlakte van 25 bunders, 92 roe
den en 70 ellen. De overgebleven woeste gronden worden gebruikt
voor het steken van turf en heiplaggen.

De veestapel bestaat uit: 184 paarden; 14 stieren; 156 trekossen;
1489 koeien; 783 kalveren; 547 schapen; 663 varkens; 686 geiten en
3080 stuks pluimvee.

Er zijn 71 bijenhouders, die samen 1114 korven bezitten en
350 pond honing en was gewonnen hebben.

Het verkeer met andere plaatsen is zeer bescheiden. De ver

binding met Breda en Antwerpen, die voor enkele jaren nog
betekenis had onder meer door de paardenpost, waarbij de legenda
rische WiIlem Passtoors de laatste paardenpostmeester was geweest,

185

Jaarboek De Oranjeboom 15 (1962)



is zeer teruggevallen door de spoorwegverbinding tussen Breda,
Roosendaal en Antwerpen. De voornaamste binnen de gemeente
gelegen verbindingen met de buurgemeenten zijn de zandwegen
naar Meir, naar Loenhout, naar Essehen langs de Buissche Heide,
en de Oude Baan naar Wuustwezel. Hieruit blijkt, hetgeen ook uit
andere gegevens te concluderen is, dat Zundert in deze tijd meer
op België dan op Nederlandse gemeenten gericht was. Later zijn
betere verbindingen tot stand gekomen tussen Zundert, Rucphen
en Oudenbosch, en tussen Zundert en Etten.

De andere g.emeentewegen worden onderhouden door de eige
naren van de aangrenzende percelen, die daarom "rotsgewijs" door
de "rotmeesters" worden aangewezen en tweemaal per jaar hand
en spandiensten moeten verlenen. Een verbinding te water met
andere plaatsen bestaat niet.

De toestand van het armwezen vertoont in vergelijking met
de vorige jaren een verbetering, voornamelijk door de ter hand
genomen ontginningen van woeste gronden, waarbij veel werk
krachten emplooi vinden.

Er zijn vier instellingen van weldadigheid: het algemeen bur
gerlijk armbestuur, de r.k. armbesturen van Zundert en Klein
Zundert, en de diakonie van de ned. herv. gemeente.

Het algemeen burgerlijk armbestuur ondersteunde 311 personen
tot een bedrag van f 1502.80. Het r.k. armbestuur van Zundert
verleende bijstand aan 29 personen tot een bedrag van f 60.75;
dat van Klein Zundert aan 19 personen tot een bedrag van f 38.55;
de diakonie der ned. herv. gemeente aan 6 personen tot een bedrag
van f 97.28.

Er zijn twee openbare en een bijzondere school (van de Zusters).
Op 15 januari bezoeken 220 jongens en 162 meisjes, samen 382
kinderen, de school. Op 15 juli zijn dit 115 jongens en 87 meisjes,
samen 202 kinderen. Het verloop in de zomer bedraagt derhalve
iets minder dan de helft van de schoolgaande kinderen.
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