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(=Dults Ordeae Prieeter) Loco Commandeur.
C.G.Ecrevisse, D.O.P. en Pastor.
H.v.l,Ioorsel, drost scholtus.
Antony Corstens.
Wilhelmus Aelders.
Johannes van de Crommenacker..
Sebastlaan van der Putten, Borgemeester.
gysbert meIls, armmester.
d.jerck christjaen mells, armmester.
Casper van der putten, kerk'J.
Antoon! Christaen 1,,{e1is, kerkmeester.
Beinier van der puttenr schePen.
J.Iii.F-obi

D. O. P.

Loco Secrii.

Bij de ondertekenaars ontbreekt de naam van borgemeester
Witlem van den Eynd.e, een van d.e tegenstand.ers vam art.6.
Waarom hij niet getekend. heeft, wordt niet vermeld.
0p uitdrukl:elijk verzoek van pastoor Ecrevisse werd ook Lret
eerste ontwerp m6! artikel 5 aan de Landcommandeur toegezonden met de vermeld"ing erbi j r waarom d.at artikel was geschrapt.
iliermee was d.e aanleg van de weg Keulen-Venraij-Gemert-Den
Bosch van de baan. AIs men de bezwaren van de repraesenta,nten nader beschouwt, bliikt d.aarui.t, d.unkt mij, dat de heren
vooral bezorgd waren vooT het ge1d, dat er in gestoken moest
word"en en dat er weinig aandacht besteed. werd aan het feit,
dat goede verbind.ingen ock financieel voordeel kunnen opleveren. I{oeelijk ook d.at d.e gemeente er in financieel opzicht
nlet aI te best voor stond. tengevolge van d,e geweldige brand.
van 1785, d.ie de daarop volgend.e jaren grote financiele offers had gevraagd. van d.e gemeente.
het evenr.iel, dat nen niet is ingegaan op het
Jammer blijft
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voorster van d,e Land.command.eur von Reischach, dat zeker economisch voordeer had. kunnen opreveren of dat er geen enkel
tegenvoorstel is ged-aan. De repraesentanten waren in l79l
nog even kortzichtig op economisch gebied aIs hun voorgangers in L715, toen men d.e broeders van padua trachtte te beIetten zich als gemeenschap op Gemerts gebied. te vestigen,
omd.at de brouwers van Gemert concurrentie vreesd-en voor hun
prod,uct, want ook d.e broed-ers brouwd.en bier voor de verkoop
aan de herbergi-ers. Ofschoon het gemeentebestuur van Gemert
na een beroep op de land-command.eur in het ongelijk werd. geste1d. en d.e broed-ers d"us 1n Gemert mochten blijven wonen,
vestigd.en zij zich net over d.e grens van Gemert op Boekels
gebied-. Boekel.is er goed mee geweest en nog!
Lt, H.

,I. Pennings.

NqU. Volgens d.e plannen van de Provinciale 1,/aters.taat ..noet
er binnen enige jaren een nieuwe, grote verkeersweg komen
vanaf lrie:-jl over Gemert en Erp naar Den Bosch
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Bi j afwezigheid van de Voorzitter, L. Beki<ers ,

opend.e d,e Se-

cretaris de vergad.ering, waarbij .ruim d.ertig l-eden aanwezig
waren en hij wenste alle led.en alsnog een Zalig en tlelukkig
Nieuwjaar. Vervolgens verzocht hij al1en olt zo spoed.ig nogelijk de contributie voor 1970 .te betalen. Het Hoofdbestuur
van Brabants Heem r,ril namelijk zo spoed-ig mogelijk weten,
hoeveel abonnees er zi-jn op het tijd.schrift
Brabants Heem;
and.ers komt men in moeilijkhed"en net d.e d.rukkerij van het
ti jd.schrift.
-Van de afd.elingen Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Helmond., Ud.en
en lleeze ontvangt het Secretariaat berlcht,
wanneer daar
vergad.eringen ziTn en welke sprekers er komen. ifocht er bij
onze leden be1angstelling bestaan, om deze vergaderingen bij
te wonen, dan kunnen zij d.it opgeven blj de Secretaris. We
zullen hen d.an op d.e hoogte houden
.i"te Secretaris begroette d.aarna de hr.W.Knippenberg, de spreker van d.eze avond, d.ie een lezing hield over 'tDe herbergen
in de zuidelijke IIederlandenil
'Zij, d-ie d.e hr.Knippenberg al eens maer gehocrd. hetrbenr wo-

