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1875

door Ad Otten

n een eerder

nunmer van Gemerts lleem werd aI eens gescheven over de verwachting die nen gedurende de gebele negentiende eeur+ koesterde dat de gencente Genert
riafdeb een scheepvaartkanaal door de Kanpen aaÍrgesloten zou
rorden op de &rid-Willensvaart (f). neel even heeft nen kenÉlitk ooh boop gevestigd op aansluiting op het spoorwegenrt. Dát althars zou men op kunnen maken uit hetgeen wat nen
daaorer scbrijft in het jaarverslag der gemeente Genert van
bt jaar 1875. Áls 66n der meest belangrijke in de gemeenteraad behandelde zaken wordt daar verneld de instelling van
e€! c issie rrzich ten cloel stellende de verkrijging van een
slnonegverbintling in deze gemeenterr (2).

fofidien

had nen vanuit Gemert al het initiatief genomen tot
eeo oÍerleg met B & l{ en de Kaner van Koophandel te Eindhoven.
Gesp'oken r*erd over |ttle Íniddelen rlie zouden behooren te worileo aangerend, om eene spoorweglijn te verkrijgen van Nijmegen
over Ëave via Gemert naar Helmond, in plaats van de lijn
\igen-Yenlo langs den regter Maasoever zooals in het voorstel ran Íet van Kapeyne van de Copello c.s. tot aanleg van
Elnaregen is opgenomenrr (3).
!lê! had nogal wat rrijzers in het vuurtr nodig om het alleên al
zoy€r t€ bijgen dat men als gegadigde voor opname'in . het
ElEqïeteonet serieus werd genomen. Jaren achtereen heerste
er fu: het heLe land een spoorwegkoorts en elke geneente die
vood dat baar handel en nijverheid rrmeetelderr streed on het
haralst a ile trein te halen.
juist in Eindhoven naar voorstanders zocht val het
Dat G-t
iloor haar ".'.gevoerde alternatief is niet verwonderlilc. Het
retsyoorstel dat een verbinding bèoogde van Nijmegen naar
Venlo raalrte onderdeel uit van een te realiseren spoorverbintling l-oortt-Zui d, die konênde varr Groningen via lÍ.rnhem en
Maastricht aansluiting moest geven net het Luikse industriegebietl.ïel! i-ndustr iegebied per spoor sedert 1866 ook vanuit
Eindhoven via Easselt te bereizen r{as. In datzelfde jaax hras
Eindhoven door de opening van cle baanvakken Eindhoven-Boxtel
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en Eindhoven-Helmond-Venlo verbonden net zowel het Rotterdanse havengebiecl als rnet het Duitse Rijnlantl. Een spoorlijn van
Nijmegen naar Ilelnond over Gemert, als onderdeel in de zo gewenste Noord-Zuid verbinding, moet Einclhoven wel bijzonder
wetgevallig zijn: rrl{ij durven ons vleijen daarin Urr'e welvil*
lende, Uwe veelvermogende medehrerking te rnogen erlangenrr, zo
schreef het Gemerts College van B en W aan haar zustercollege in Eindhoven.
0p 12 juni 1875 r{'erd een schrijven gericht aan tle Kamer van
Koophanclel te Ein<lhoven waarin alle argunenten ziin vervat
die moesten pleiten voor het Genertse alternatief. Het voorgestane trac6 zou rraan Genert rnet zijn belangrijke katoenindustrie en niet onaanzienlijken hanclel, een onmisbaar, een
noodzakelijk vervoerrniddel bezorgenrrrzo werd geschreven. Dat
nen het belang van Gemert a1s inrlustrieel centrum wat rraandikterr is alleszins begrijpelijk zeker wanneer men onder de
ondertekenaars ook de hantltekeningen aaltreft van Medard en
Willen Prinzenr beidên katoenfabr ikant. l'len had over igens nog
neer en veel zwaarwegender argumenten. Hierna volgt de letterlijke tekst van de brief (4):
Mijne Heeren !
Het initiatief der Ilooge Regering, om nieuh'e spoorlijnen
daar te stellen en het bekentl wordenr dat ontler tlie lijnen
r{'as opgenomen een spoorliin van Nijmegen op ven10, gaf aarlêiding te Genert tot een onderzoekrof de bedoelingr welke
die li.jn schijnt te beoogen, niet zoutle kunnen worden bereikt, korter en een meer centraal deel van het land doorsni j dentl,
Een blik op de kaart wêes, zoo neenile men, als de sclnonste,
de kortste verbinding aan: N i jmegen-Grave-Genert- HelmondEindhoven,
Men meencle, dat rle voorgestelde reg Nijnegen-Venlo, eene
streek zal aloorlopen, ueinig bevolK, waar weinig handelt
nog Íninder intlustrie vordt aaagetroffen.
Men meende, dat tle aklaar gelegen gemeenten door het vervoer te water,langs de riyier de l.laas, ruimschoots in hunne behoeften kunnen voorzien.
Men merkte op: 1. dat die Utr zouale loopen geheel langs de
grenzen van ons Vaderlandg 2. dat Nationale middelen zooveêl mogeliÍr noeten r{'orden aangerÍend ten neesten nutte der

Natie en 3. tlat zulks neerder wordt bereikt door het daarstellen van centrale I i jnen.
Men meende dat eene lijn zeer kort langs de grenzenn nooit

gewenscht, uaar slechts door hoogst gewigtige redenen kan
gevorderd rÍoralen.
I'len neende te kunnen aantoonen, dat de lijn Nijrnegen-Venlo
vaÍr reinig nut isl dat wenscht rnen eene korte verbinding
daar te stellen met antlere groote li.jnen, het geen noodzakeliftheid is de rigting Nijrnegen-Vento te volgen, en dat
die korte verbintling, door een centraal gedeelte des lands,
hetzelfde doel ruinschoots bereikende, te vinden is, door
een slrcorïeg te-ffiffierkelijk
korter, ilan de voorgestelde door tle Hooge Regering.
De rieg Nijrnegen-Venlo is van kreinig nut, 6n Árnhem 6n Nijnegen zijn reeds door eene lijn, loopende geheel langs de
Duitsche grenzen over CleverGeldern met Venlo aangeslotenl
het plan der Hooge Regering zal tlie Duitsche grenslijn niet
noemenswaardig verkorten. Wor clt door de lijn Nijmegen-Venlo
beoogde eene verbinrling op Luik, dan wordt hetzelfde oogmerk niet alleen even kort bereikt, door tlen weg NijrnegenGrave-Genert-Helnond, met Eindhoven als centraal punt, rnaar
deze weg biedt nog de volgênde voordeelen:
1. De Lijn Niinegen-Grave-Gemert-Helnond, zal nagenoeg lzlOOO
rnStre korter zijn.
2. Zíj zal de opgeheven vesting C'rave, gelegenheíd tot ontwikkeling, tot uÍtbreíding geven.
3. Zij zal aan Gemert rnet zijn belangríjke katoenindustrie
en niet onaanzienlijcen handel, een onmisbaar, een noodzakel i jk vervoerrniddel bezorgen.
4. Zíj zaI de bekende inclustriële plaatsen Gemert, Helnond
en Eindhoven in directe verbinrling brengên met het oostelijk d,eel tles lands.
5. Zii zal niet al1een over Eindhoven-Easselt de korte verdaarstellen tusschen ïi
maF--óiffi
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Men neende afgaanale op het gevoelen van deskundigenrdat
Iigt in het plan der reg€ri.ng yoor het project NijmegenVenlo gebruik te maken van de spooruegbrug te Oeffelt;
cle kunstwerken aldaar te ilÍen einde daartestellen
Genert, Ilelmond zeer

ger

voe

aan

parti
lJ r e
es dier
, geheel
zullen oEr,egen, zoo niet overtreffen de daaxstellinE
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eener nieuwe brug over tle rivier de Maas (uij erave).
Het zijn deze redenen, die aanleiding gaven aal de ondergetehenden, on zich in verbinding te stellen met de stad
ilindhoven, die ons de vrijheírl rloen nenen U, rnljne Heeren,
te verzoeken, uit uw midden eene comrnissie te benoenenrdie
zich bij ons aansluit, tot het doen der noodige stappen om
de lijn: N i jÍnegen-Gr ave-Generl.-Ilelnond-Eindhoven, bij de
Hooge Regering als tle neest wenschelijke, dê neest nuttige
aar te bevelen.
Gemert rlen 12e .juny 1875
was ontlertekend door G. Slits, de burgeneester van
Gemert, Medard Prinzen, katoenfabr ikant, raadslid en lid van
de Provinciale Staten, E.H.Scheidius, raarlslid, kasteeleige-

De

brief

naar, grootgrondbezitter en ook voorzitter van de

Generl.se

afdeling van de Maatschappij van Landbouw, M. van Kemenade,
notaris ên grootgr ondbezitter , en Willem Prinzen, katoenfabrikant en oud-raadslid.
Bij de brief was een kaaxtje gevoegd waarop zeer sugsestief,
met een kaarsrechte lijn Arnhen-N i jmegen-Gemert-Helnond, het
rrbetererr alternatief voor de kronkelende stippellijn Nijnegen-Venlo wordt gepresenteerd. Als toelichting daarbij moge
nog dienen dat ook de spoorverbinding Árnhen-Nijnegen nog
slechts een rrpapierenrr lijn was, want Nijrnegen was in 1875

per spoor alleen nog maar vanuit Duitsland bereikbaar.ln het
kader van dit artikel is het voorts r,aÍr belang te weten dat
de in de brief ter sprake gebrachte brug te Oeffelt eigendon
was van de Noordbr abants-Duitse Spoorregnaatschappij , die
vanaf 1872 (le spoorljjn Boxtel-Veghel-L den-Gennep exploiteerderwelke lijn in 18?8 verlengd wercl tot de Duitse stad Wesel.
Gemert zal wel met lede ogen hebben aangezien dat toen ook
de naburige plaatsen Ualen en Veghel werden rropgestoten in de
vaart der volkerenrr zoals dat heette in die dagen. Genert,
eerder al tussen de l{al en het schip gevallen voor wat betreft de verkrijging van een waterweg, rlreigde nl voorgoed
de trein te missen. De laatste rnogelijkheid die men zag in
een lijn Helnond-N i jÍnêgen wêrd daaron met beide handen aangegrepen en naarstig werd gezocht naar medestanders, lr'ant GeÍnert alleen zou het in Den Haag natuurlijr nooit kunnen klaren.
Eindhoven een nedestander waar men niets aan had.
AI op 16 juni 1875 werd het verzoek van tle Gemertse commis- 1 00-
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sie in de vergadering van de Eindhovense Kaner van Koophandel besproken. De Kaner sprak zich uit flgenegen te zijn de
pogingên van Gemert te ondersteunenrr, alhoewel men veronderstelde dat Nijrnegen de verbinding net Venlo niet in zou wilIen ruilen voor het Genertse alternatief. De dag daaropvolgend ging een brief de deur uit waarin het staldpunt van de
Kamer was verwoor d:

rr....Hoervel de Kamer lToeger haar adhesie heeft geschonken
aan een adres van de Kamer van Koophanrlel en Fabr ieken te
Nijnegen d.tl. 10.3.1875, rr'aarbij zij wijzende op de welvarende, bevolkte en nijverige geÍneenten Bo)sreer, Sambeek,
Vierlingsbeek, Venraij, Horst, a1len rnet Nijrnegen in handelsrelatien staande, aaÍr de Tweede Kaner verzocht on de
lijn Nijnegen-Venlo langs den linker in plaats vaÍr langs
den regter Maasoever, aan te leggen, is zij evenwel met U
van oordeel tlat de door U voorgestane rigting Niinegen-Grave
tot Helmontl de voorkeur vertlient en wordt de door U in Uwe
aangehaalde missive daarvoor aangevoêrde gronden alleszins
afdoende bevonden.

0p de medewerking dezer Kamer om cle door U voorgestane rig-

- ting te verliÍijgen kan U dus rekenen.
De Kamêr acht het evenwel overbodig on een lid uit haar
nidden aan te r*ijzen dat deel uit zou maken eener commissie
uit de verschillende belanghebbende gemeenten die naar Nij-

negen en Árnhem zou reizen om van de besturen en Kamers van
Koophardel en Fabrieken dÍer plaatsen hunne rnedewerking te
verzoeken. Dit kan naar het deze Kamer voorkont, net hetzelfde succes geschiealen aloor Uwe comissie die de voord.elen aan die rigting verbonden nauwkeur ig heeft nagegaan..rl
Op 22 juni tlaaraanvolgenal zoualen B & W vaÍI Eindhoven een nagenoeg gelijkluidend schrijven richten aan de Gemertse connissie van de spoorlijn Ni jmegen-Helmond. Ook de geneenteraad van die plaats verklaarde zich bereid hun mede$erking
te verlenen teneinde de totstandkoming vaÍr è spoorverbinding
over Gemert te bevorrleren, maar ook zij waren niet genegen
zitting te nenen in een conmissie of enige verderreikende

initiatieven te ontplooien.
Iedereen kon op zijn klonpen wel aanvoelen dat er op die manier in Gemert geen biels in de grond zou komen. Als Dindhoven a1 niet wilde partÍciperen in een connissie van belanghebbende geneenten hoe noest men dan ooit het veel verderaf
gelegen Nijmegen overtuigen. Men zal toen a1 wel hebben aangevoeld dat er in Gernert geen biels in de grontl zou komen,
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maar vooralsnog liet men niet alle hoop varen. De gemeente_
bestu.ren van Grave, MiII en Helrnond werden aangeschreven. Of
ook Niitregen en Arnhen werden benarlerd is tot dusver niet ge_
bleken (5). Mogelijk rlat er ínfornele contacten zi;n geweeÀt;
het invloeclrlte cornrnissielid Scheidius kwam inmers daax vandaan (6). Indien die contacten er geweest zijn dan noet de
betreffende persoon evenwel tle deksel op zijn r.eus gekregen
hebben want wanneer op 22 juli 1825 op Generts gemeentehuis
een vergadering belegd wordt van belanghebbenden dan zijn
daar geen Gelderlanders bij aanh'ezig.
ÁIle hoop vestigt men daar op een aan de Minister van tsinnenlanclse Zaken te schrijven verzoeksch,r ift. Een nadresr ondertekend iloor ingezetenen van Gemert, Helnond, Eindhoven,
Crrave en Mill rrom hunne gedachten, met betrekking tot een
spoorlijn N i jmegen-Helrnond, aan het oordeel van Zijne Fxcel_
Ientie te onderwerpenrr. Opnieura. wortlen de hiervoor aI vermelde argumenten te berde gebracht. Opmerkenswaar.d, en nisschien ook wel tekenend voor het aI danig gezakte vertrouwen
in de ondernomen aktiviteiten, is het gegeven dat Ínen in het
schrijven aa-rr de ninister nog terugkomt op een [oud zeerl:
tle spoorlijtr zou nametijk ook rreene compensatie wezen voor
het bij besluit van 23 Ápril 1298 goedgekeurd, en door de
Constituerende vergadering der Bataafse Republiek den 1 Mei
1798 belc'achtigd plan tot beraajbaarna-hing r.an de rivier de

Aa" (7).
Dan is het yachtên op de llinister.

......
Onder de ingekonen stukken van 1B?5 yordt in Generts gemeen_
tearchief geen enkel stuk meer aangetroffen betrekketlk deze
spoorwegaangelegenhe i d, behalve dan dat B & W vaÍr Grave op
2 augustus van dat jaar nog mededelen dat ook in hun geneen_
teraad een en ander rreen voornaam punt varr behandeling heeft
uitgemaaktrr en dat zij in overweging geven of het niet raad_
zaa\r zou zijn on het ingezonden adres in een aantal exempla_
ren te laten drukken teneínde het aan ieder der leden van de
Staten-Generaal aan te bieden.
De stad Nijmegen is in die tijd
volop in de veer om o.m. de
geplande verbinding net Arnhen verwezenliftt te krijgen, ter_
wijl Eindhoven alles in het werk stelt voor een lijn Einal_
hoven-Weert als onderdeel in een te realiseren verbinling van
Antrerpen naar Mijnchen-Gladbach over Roermond.
Genert komt nergens meer ter sprake.....

In 1879_rordt 9ê fijn I! i jmggen-Arnhen geopend; in
gen-lênlo, en in 1913(l ) elnanoven-tr'eèrt.
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Boroltllg€grool yeD CsDert y€rg€l€kar Bêt ilL€ yBn EolDolil
Wanneer men in een grafiêk de bevolkingsgroei van Genert gedurende de 19de eeuw vergelijkt mêt die van llelmond dan kan
men de vraag, hoe die grafiek er uit gezien zou hebben als
de Genertse coÍmissie r+'at meer support hait gelcegen, nauwelijks ontgaan.
Het in Gernert veel gehoorale praatje, dat ze hier zaten te
suffen toen rrde vooruitgangrr zich aaadiende, Boet nijns inziens overigens worden aangemerkt als |tkletshoektt. G@t had
gewoon niet genoeg in de pap te brokkelen. h daarom werden
ook haar argunenten voor êên spoorlijn op rreen dood spoorrl

gerangeerd.
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(l) ,na Otten, cetíeltsr Schêèpvaar tbelaogen, cemerts Heem, Jrg.24,
1982, rrr. l , blz. íO-20,
(2) cetrleentealchj-ef cemêrt, Jaarve?sla€ cemeente Gèmext 1825,
Efdat.III
Beknopt overzicht der belarrgrijkste in de genelnte_
raad behandêlde zaken.
(l) Streetarctrief Zuidoo 6 t - Brabant - Ádmin.Archief Eindhoven 181.1_
1914, Inv.nr,1762 blj,ef aan B & w a.a. e.à.iSZ:;
Idem - Árchíef Kame? van l(oophande1 Eindhoven, inv.nr.2r Notu_
lenboek lBZj-i885 baz.29 è,\,., vergade].ing d.á.16.6.1S75.
(4) Streetarchief Zuidoo s t-Brabant - Archief Kamer van Koophandel,
Tngekonen stukken 1875 \r.24 b.ief d.d. 12.6.1A25.
(5) Pror'.Or,.loh.de Vrles, dj.e in ÍNieuv Nijmegen, t87O_t9ZOt moctêrne
economische geschiedenls van dè stad Nijmelen'("iie, Éiiar.. t"i
de 8eschiedenís vaÍr hêt ZuidêÍr van tea. Oi.XV)' .ït""Ë.rrá.
t r.._
ties met betTekking tot de aansluiting van NijmêgeE op het spoor_
IJegelrnet bespreekt, maakt teen enl<eL Íjevag wan een uit Gemert
aangedragen alternatief
voor de lijn Nijmegen_Venlo.
(6) .f onf<freer Scheidius zou êèn paar jaar nadien ook vêer naar zijn
geboortestreêk ve.huizen. Van 1825-ígZg I'as hij raadslid van
Gemert. Dat nren iïr Gemert nogal l\/at hoop westigde op de inÍloed
wan Scheidius moge wèllicht ook no8 bliiken uit het 1Je11ewen dat
men io juist de zomermaanden wan Í825 de protestantse kastêel_
heer benaderde om aretltoude! dèr gemee4te te worden. Op 10 sept.
1875 schreef Scheidi.us aan de bur6lemeester rtde betrekicing van
vethoude! rregêns niinê veè1r.u1dige paríi.èrrliere bezigheden voor_
alsoog niet te Ínogen aanvaarden...r, (zie cemeentearàhief Gemert,
ingekomen stukken 1875) .
(/) Streetarctrief Zuidoost-Brabaat- Admin.Archiêf Eindhoven 1 g1 1 - 1 9 1 L
Notulen B & W vergaderingen Eindhoven 29 juli 1925.
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