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Op ! januari 1929 werd, d.oor aclvocaat Tonnaer uit Venlo octrooi
aangevraagd.
In d.e dertiger jarerr i-q tle zaak in de Tweede Kamer behandeld en
ênigzins op de lange baan geschoven.
Et zíjn inniddels med.icaÍoentên uitgevonden, rlie niet des petten_
nakers waren.
Voor Generts Heen gaf de heer Van Elten zíjn JO jaar lang geheim
gehoucien recept prijs alènedê eên door d.e octrooiraaa gètókenae
verklaring. Zi.e vooïgaande bladzijde.
De heer Jos.van
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HOE OOST-3RÁ3A-NT ONTSTOND.

Tijdens Juliug Caesar, dle leefde in de laatste eeuw voor onze
jaartelling en een gïoot dêel van ons 1and. veroverd. heeft, woon_
de in Oost-Brabant een sta.m van d.e Germanen, de MenapiërÁ. Het
land !ías woest, rnet grote bossenrvooral van eiken en berken, ook
uitgestrekte heid.en en gevaarli jke moerassen.
De vennen van nu lÍaren toen meertjes, de tegenwoordlge beken wa_
ren tamelj-jk g:cote rivleren.
De bewoners lêefden van jacht, visserij en wat 1andbouw met wei_

hen neestal ongenoeid, behbl.ve als na een
strooptocht van de ]vlenapiërs in It neer geeultiveerd.e gebied. een
strafexpeditie nodig bleek.
De nannen werden zoveel nogelijk ged.ood, d.e r,roningen verwoest en
vrouwen en kindeïea in slavernij weggevoerd.
later werden ook Sataven in het gebied geplaatst on open geval_
1en plaatseo op te vu11en en voo? grotere veiligheid van de Ro_
neinen, vooral aan de oevers van de Maas en zijÁtronen.
Later heet Oost-Brabant Taxandria en in de Te óeuw werd.en de be_
woners christen, vooral door d.e E. Lambextus, naar ook door d.e H.
De Romeinen l_ieten

Willibroldus en Anandus.

De I'ranken vertleeld.en Tarand.ria en nanen. alle woeste grond.
in
bebouwde grond bleef aa.n de rrroegere ei-genaars.
ie3itr
!e
Wel nochten de bewoners gebruik naken van iet roeJte gebied.rnaar
ze noesten voor het gebruik van het woeste gebied. .
"áe gernáprt"
of rrrroente'r een jaarlijkse c}'ns betalen ei hand_ en
spandien_
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verrichten voor het. gebruik van het zg:n.
-aË
"Koningslandrr.In de
gevallen dat de grond niet aLlemaar
be.woners van een
dorp nodig wae, nochten ook de inwoneru'-oro
"oói- Jid.ere dorpen
zorn "geneynte trgebruiken tèg91 ill"fr"e varl een een
9??l
jaar_
"r"
l.ijkse gebureni,iend of étu.renci;ns. ïn"n-ràËi-ïi;
,,ge_
het
noord
buren" niet zozeet aa;n 'budráni;"d;;";; ;;;;
àan
rret Duitse
woord. gebiihren = toebehoren.
In de 11e eeuw hoort Taxandria. bij
,het graafschap Brabant(dat
pas.later hertigdon wordt. Brabant'
(vroeeEr--iracbant
J
was
verdeeld in 4 kwartieren,nl. Leuven'_ Afr"""f1 Antwerpen
_
Den
3osch.
Het Kwartier van Den Bosch was weer verdêeId.
in de lvleijerij
net
-(il;dí",,*"i)
ook 4 kwaxtieren, pee11and. { st. ouau"roà" rài"";;";
),
oisterh,j.jk (oisterwi;r)
de stad,s_Eer_
togenbosch, de stad Grave
"",Èr"i""áló;;i:ï#il;
(later ook bij c"rà"i),"lï*l.f,ï;
,t
cuyk,
r,and. van navenstgir.r.r. ,t c;;;fs;Ëp
ilà!"rr, ,t Graafschap
'
en
je
'
vri
heerli
ji<Jreid
cerert.
??*:":rr.
^devan de kwartieren, peelland,
Aan
-net hoofd
4
Kenpenland, Oister_
lÍijk en Jvlaasland stond- telken" '""" fr."iiur""norrt.
Naast hern
stond een cofl-ege van afgevaard.isa"", i"á"r-àoip
no"u
1 of neer
afgevaardigden naargelang de grootte. Deze naakïen
de lretten of
die voor^de heie streek gofa;.I:ïo:d""iTq:",
urL {rtrm rnrddên kozen ze-leden, die voor d.e uitvoering
van de be_
noesten zorsen. aezá 6 geconniil";;;;; versade"d.en
:lyiJ"l.
in
het lebied. lÍaar en zo vaak. als .íj *i-;;;:H;;
punt
van de agend.a in zorn kwartierschoritverdde;i;; ""ornaanste
vornden in oor_
logstijd de oorloesschattingen u" t"s;;i;;l;;.
Bj.j onderling
-àJ'oorrogsschatting
sten-

g.

overl,eg werd dan vastgestelá ueLk

aandËet-in
ieder dorp te betalen had..
Buiten oorlogstijd aing tt meer over zaken van
zoals het verbeteren van- lÍegen en riv-ieren, het a}gêneen berang,
beletten van ?o_
verijen, het jagen op wolven enz.
Deze viize van bestuur bleef in ons gewest
tot het begin van de
19e eeuw. Eerst na de Belgische op"tlrà-(à""-"""ia:ii"Ë"à;Bril
bant de vor:m d.ie het nu nóg heeft en ,r.à"-if1oop,
zal blijven
houd.en, ondanks de plannen van de ninister.
3er1icu.m

!I.A.van Eelvert.

