in Qemert werd. ingehaaLd.
0p zaterd.ag 1! juli 1785 was het groot feest in Gemert. De nieuwe landcommand.eur van de Duitse 0rde werd
ingehaald en deze gebeurtenis had er toe geleid., dat de
gehele bevolking zich had. uitgesloofd, om het clorp te
versieren. Die inclruk krijgt men tenminste, als men
leest, rat er aan moois te zien was. De hoge gast kwam
uit de richting Erp het tlorp binnen en trok door rrde
straatit naar het kasteel. We zien dan het volgende:
0p Cox de eerste eteboog;
In d.e Pandelaar de tweed.e ereboog;
ne d.erd.e ereboog aan het kruis bij Francis v.d.Putten;
IIij passeerde vervolgens:
het huis van Van der Putten in d.e Haageykrged.eputeerde;
het huis van Albertus Yerhofstad..
0p 66n d.er bogen stond. te lezen:
ftReisehach zij hier regt van pas
Toen de land.cgmmand.eur

d.aar Gemert haast bedorven 'wasrl

Landcommand.eur Reischach zag vervolgens de plaats, waar
het jaar tevoren d.e grote brand. was geweest en rraar al

veel nieuwe huizen stonden in de nieuwe straat;
Hij passeerde vervolgens:
het huis van de heer Yan der }{ark;
het huis van Petrus Swinkels;
het huis van de weduwe Snoex ofwel de secretarie, net
d.aarvoor een plein en bomeng
Daarna zag hij de rijk versierde straat van het gymnasium oftewel d,e Schoolstraat ( ae nuiaige Ruijschen berghstraat bij het postkantoor);
0p d.e poort van de Latijnse School( aie nii bii z:-in
d.oortocht niet zag) was zijn wapen afgebeeld.: tvee varkenskoppen en tr,ree ordeskruisen;

tocht ging verd.er door de Kerkstraat, waar d.e burge.neesters Tab6e en Petrus van de Serg woonden (turge rreester was in d.ie tijd. de benaming voor belastlnggaarders);
tegenover d,e parochiekerk stond het huls van d,e gedeputeerde Walrave Corstens;
dan reed h:j d.e straat in, d-le d.e naam Gelinde droeg, en
d.e
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zo op de narkt. ( De naam Gelinde zegt nij niets,
Kent ienand van de lezers deze naam ? I{et moet tugsen
d.e Kerkstraat en het Ridderplein zijn) I
er stond hier een boog bij het huis van de organist P'
Roefs (aeze woonde 1n het Gelinde)
d.an stond er een boog aan het Linderend(een wel bekencle
maar verdwenen naan) voor het huis van drossaard De La
Court en in dezelfcle straat biJ het huis van de ged'eputeerde A. culJpers. BiJ d.e laatste tr*ee bogen is cle
landconmandeur echter nlet geweest, daar hij d'oor de
laan naar het kasteel trok. Daar werden hem door d.e veduwe Borret d.e sleutels aangebod'en;
claags tlaarna was er een hoogmis in d.e parochiekerk van
Gemert en trok men naar Eantle]-r Yaar men een boog zag,
bi j d.e hoeve van de conmand.erij, bewooncl d.oor And.ries
van Hout;
nen kwam dan bij de pastorie;
d.e landcommandeur bezocht d'e kapel en wandelde daarna
in het bos en d.e wand.eLplaats achter d.e kapel, genaamd

kwam

J

rrDen Haenencamprr.

Verd.er word.t nog vermeld, dat er rs-avonds gedanst
werd en d.at het elke d.ag nool zacht weer was '
0p maand.ag Legde de landconnandeur de eedl af in Genert op de markt, lraar een rrtheatertt wag opgebouwcL en
na de midd,ag was dr voor veel genodigden tenslotte op
het kasteel een rrgroot tractementrt.
y' d'W.
Een Johannes van Genert

tegen, d.ie de naarn Van
t"-ersonen
jaren
geleden eens de volGemert dragen. Zo maakte ik
gend.e aantekening, waarvan ik helaas de herkomst niet
kan achterhalen: ?
fiTn 1)46 werden dte tientten van Bergeyk en het weebosch
d.oor Tongerlo aan Postel verpacht. Tongerlo had ze Yeren deze van Eenrious
kregen van @
rt.
Soyfas

Y. d.W,
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