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Brief aan Zilne Maje.rteit den Koning der Nederlandcn dd 2 doccmbcr 1865 tcn einde

vergunning te krijgen voor dc oprichting van ocn gasfabricl in Gemert
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OPRICHTING GASFABRIEK IN 1866

Lilianne Buckens

Wanneer het idee precies post gevat heeft, zullen we nooit weten, maar al
in 1847 koopt Arnold Verhoeven een perceel grond aan de Molenakker
waar hij later zijn gasfabriek op zal bouwen. In 1856 volgt er een tweede
stuk grond aan de Molenakker. Pas in 1865 doet hij samen met zijn com-
pagnon Gerardus Hartjens voor het eerst een verzoek om een concessie
voor het bouwen van een gasfabriek in de gemeente Gemert. Het gebruik
van gas is in die tijd ies nieuws. Het gaat hierbij niet over de verwarming
door gas - in de jaren 1860 worden er nog vooral kolen gestookt - maar
over gas als bron voor verlichting. De meeste mensen gebruiken hiervoor
dan nog petroleum. Verhoeven en Hartjens hopen de particulieren over de
streep te trekken door een zo gunstig mogelijke gasprijs. Maar de gemeente
hebben ze ook graag als Hant. De gemeente wil gas voor de openbare
straatverlichting en voor de verlichting van openbare gebouwen, zoals de
school.
Dat het niet eenvoudig is geweest de concessie voor de gasfabriek te pakken
te krijgen op hun eigen voorwaarden, blijkt uit de lijvige briefivisseling
tussen Verhoeven en Hartjens, de gemeente Gemert, Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het begint
allemaal met een verzoek dat Gerardus Hartjens en Arnold Verhoeven
rechtstreeks richten aan de koning om een concessie tot het bouwen van een
gasfabriek op 2 december 1865. Blijkbaar hebben ze dit verzoek tegelijker-
tijd naar de Gemeenteraad gestuurd, want in de raadsvergadering van 5
december wordt hun verzoek voorgelezen en besluit de raad dit verzoek een
maand aan te houden, zodat een onderzoek ingesteld kan worden. De
gemeente besluit tot een vergunning, maar op voorwaarden die de compag-
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nons absoluut niet zien zitten. De gemeente wil bijvoorbeeld een kwart
minder betalen dan particulieren, en bovendien moet de prijs gelijk zijn aan
die van vergelijkbare gemeenten. Verhoeven en Hartjens geven aan dat een
particuliere onderneming als de hunne meer kosten heeft dan een gemeente-
lijke gasfabriek zoals alle andere zijn. Dit, plus de lagere gasprijs voor de
gemeente, zou hun inziens "ongetwijfeld tot den ondergang der fabriek
leiden, en dit kan toch het doel van het Gemeentebestuur niet zijn'. Zij
doen een nieuw voorstel, waarin de particulieren een prijs van 17 cent per
kubieke el wordt geboden en de gemeente voor de openbare gebouwen 16
cent. Voor straawerlichting vragen ze anderhalve cent per uur voor iedere
pit.

Na enkele brieven heen en weer geschreven te hebben, accepteert de
gemeente uiteindelijk hun voorwaarden. Op 17 mei doet de gemeente een
verzoek uit de deur naar Gedeputeerde Staten om mee te werken aan de
oprichting. Deze laat een onderzoek uitvoeren door een ingenieur van
Waterstaat naar de voors en tegens van een gasfabriek op de betreffende
plaats. De Hoofdingenieur oordeelt positief, zodat Gedeputeerde Staten een
verzoek richt tot BinnenlandseZaken om de vergunning aan de koning voor
te leggen. Het Koninklijk Besluit over de oprichting van de gasfabriek valt
op 2l juni.

Daarmee is nog niet alles rond. Er worden nog een aantal brieven geschre-
ven door Gedeputeerde Staten en de gemeente voordat er eindelijk een
vergunning ligt voor de verlichting en het leggen van de buizen. Op 25
oktober 1866 valt het raadsbesluit en op 2 november het besluit van Gede-
puteerde Staten. Verhoeven en Hartjens knjgen hun contract, dat loopt
vanaf 1 januari 1867 voor de duur van 18 jaar. Ze knjgen anderhalve cent
"voor elke gasvlam per uur brandens" en betalen de gemeente 66n gulden
per jaar voor het leggen van de gasbuizen in pleinen, straten en andere
gronden van de gemeente.

De gasfabriek heeft last van startproblemen. Het eerste jaar zijn er te
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weinig aansluitingen om het bedrijf rendabel te maken. Verhoeven en
Hartjens besluiten tot een verlaging van de gasprijs voor particulieren om
zo meer deelname te verkrijgen. Ze hopen er echter wel op dat de gemeente
de oude prijs wil blijven betalen, omdat ze anders nog meer verlies zullen
lijden.

@ovenstaand artikel is ongewijzigd overgenomen uit het boekje 'Van wOr
ik bbn', geschreven door Lilianne Buckens. De auteur heeft hierin de
geschiedenis van de familie Verhoeven in Gemert beschreven. De geestelij-
ke vader van dit boekje is Harrie Verhoeven, die onlangs is overleden. Hij
was degene die in de loop der jaren al het materiaal voor deze familiege-
schiedenis verzamelde en die mede door zijn grote kennis van Gemert en de
Gemertenaren brj de totstandkoming van dit boekje belangrijke onder-
steuning bood - Red. AvdK).

Ansicht van de Nieuwstraat. Geheel rechts de smederil van Arnoldus Verhoeven, die in
1865 het initiatief nam tot de stichting van een gasfabriek.
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Hct Koninklijk Besluit uraarbii de oprichting van de gasfabriek werd toegestaan.

.ri -.L../-o*--- ---, '* .

/ ,-r,-'7*a.t/ --t:7 7
. "r* * -/z rr,-..-,1.- Z,/*u


