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Theo Meulendijks en Jan van Reijdt, vrijwilligers bij het Regionaal
Historisch Centrum in Eindhoven, hebben onder meer een historischgeografisch onderzoek uitgevoerd in de archieven van Aarle-Rixtel. Het
resultaat is een overzicht van de bewoningsgeschiedenis van de Aarlese
huizen, tot en met het kadaster van 1832. Deze overzichten, inclusief
kaartmateriaal, zijn te vinden op de site van de SAS-Peelland:
www.saspeelland.nl.
Dit monnikenwerk heeft veel interessante informatie opgeleverd. Niet
alleen over de huizen, maar ook over het bestaan van zgn. tiendpalen. Zo
blijkt er uit de geraadpleegde bronnen dat er op de Hoge Akkers, aan de
Laarweg, ooit een tiendpaal heeft gestaan. Datzelfde geldt voor een
perceel aan de Lieshoutseweg, naast de boerderij van de familie Aarden.
Op de kadastrale kaart van 1832 worden deze percelen aangeduid met
sectie A291, resp. sectie C71.
De tiende werd in Europa pas ingevoerd ten tijde van Pepijn III (714768). Het was bedoeld als een sociale belasting die moest dienen ter
financiering van de armenzorg, het levensonderhoud van
parochiepriesters en de instandhouding van kerkgebouwen. De regel was
dat iedereen een tiende deel van zijn oogst zou afdragen. Een derde van
de tiende werd besteed aan sociale werken, een derde kwam toe aan de
dorpspastoor en een derde aan de parochiekerk. In gebieden waar de
tiende pas in latere eeuwen werd ingevoerd, kwam er ook een deel toe
aan de bisschop.Alhoewel de tiende in principe een kerkelijke en sociale
belasting was, kwam ze op sommige plaatsen toch in het bezit van leken.
Soms kwam een tiende zelfs in het leengoed terecht. Tijdens de Franse
revolutie werden de tienden afgeschaft. Op sommige plaatsen staat nog
een tiendschuur, zoals bij Tegelen, waarin een keramiekmuseum is
gevestigd. In het Aarlese archief komt men nog verscheidene stukken
tegen die betrekking hebben op de tienden. Inmiddels gaan er stemmen
op om op de Hoge Akkers en/of aan de Lieshoutseweg weer een Tiendpaal
teplaatsen!

