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DEN BOSCH. I-I-@rvfliil-
Zoals de Dros sard van Gemert, H'van Moorsel' -in 

zijn schrij-
venvan15meil?91beloofd'had,zouhijd'eLandcomJnand'eur

Rr i ;ch:.ch in Atdentiezen spoedig inlichten omtrent het d'efi-
nitieve etaridpunt van lGemeend-e :l'epraesentanten d'er vri je
Neutrale Grond Heerlijkheid Gemert over zekere wegElakinge

van Keulen op rs Bosch over Generttt' In het oorspronkelj-ik
ontwerp-antr*ocrd. was namelijk een artikel opgenomen' waarnee

zichnietallerepraesentantenkondenverenigen.Zodoende
moest er een tnled.e ontwerp-antwoord gernaakt worden' Dit
blijktuithetschrijvenvanDrossard.varr.Moorsel,gericht
aand.eLand.command.eurengedateerd2lr'iIllI'
Eier volgen de e1f artikelen'
Art, 1. Dat zij ondergetekend-e d'e voors' te ondernemene

wegnakinge, en aI ,ot*o6d*1ijke gevolgen van dien' in en bii
herhaald" ,"rg"aeringen, '"i 

go*lkt en gewogen - en deszelvs

onderscheiaen; en moletijke betrekkingen; zoverre hen doene-

lijk;uitalleoogPunctenbeschouwdhebbend.e,daarin/:het
zij *et eertiea glzega zf voor deze Grondheerlijkheid en ge-

meente geen het leriigste heil of voordeel weeten te voor-

zien. ^^Art. 2. \^lant voor Eerst zijn er hier geene Takken van Cocp-

han.el off hand.werken, welke ten d.ien eenig opzicht _hebben

"ii-#ioo--iro"eur,.u,"rli". 
vorderingen zouden kunnen errangen,

_ d.it immers i."""rrn bepaalde zeekerheid. d,at d.en Linnenhan- .

de1 en den Land_bouw de voorname, en bijna de eenige Bronnen

van bestaan, en welvaart voor den ingezetenen uitnaken
En wat de Linnens aanbetreft, die hebben haare verzending

bijnaalleen-t"p".facpHolland-renaltoosvand'iezeijde
;;;;; uittgg'aiirs te wigten'--- l'Iat d'e Sraanen aanbetreft'
dieworclennaernaauwe]ijksoffweinigmeerrdanertot
de Consunptie nootig ziin, geteeld'; dog-zo er daar al1 eens

eenige voorraad- nogte g"t'orrd"rr worden' dan zoud'e dezelve nog

niet op= maar aff= Qrr z@e=waarts verzonden worden ----- en

bij gevolg kunnen d"ie beid'e Takken' daar het echter bijzon-
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d.er op zoude aankomen, daarin op geenerlij wij ze lnaate rekeninge
A;i. i, Tweedens kan daardoor t fl& get begrip der ondergete-
kend.en; onder verbeteringen; in al1en gevallen den weg van
ceulen ook geen agt stonden, nlaar op zijn allerbest, net be-
trekking tot Gemert eene en eene halve uur verkort worden
alzo den weg van hier langs Deurne op venraaij welken weg

men altijd. kan gebruiken naauwliiks off weinig meer' d-an ee-
ne uur zal verschillen.
Art. 4. Derdens dat het geener mate te onderstellen is, dat
de passagie off doortocht /: buiten welke er echter geene

vooruitzichten op winst in gevonden worden ,/ daardoor_mer-
kelijke zoud.e te vergrooten zijn en aangroejen; terwijl men

,." ril"r, schijn geen andere 6an de Venloosche karre hierdoor
tii wagten heefti en welke ook sonder den bewusten d'ijk hier
weekeli;ts doorkont, en omtrent ni.et vermiJd.en kan er docr
te komen, doch welke tevens van zo weinig aanbelang ls dat
het d.e Gemeente omtrent onverschilllg zjin zoude aI wierd ze

er nooijt gezien.
Art. 5, En overzulks dat de bekostiging van diens off de
penningen, welke daartoe aangelegd., en verstrekt zouden moe-

ten worden, we1 verre van eenig vooruitzigt, off gegronde
hope op winst, naadstdenkelijk nog haare interesssn niet
zu11en kunnen oPbrengen.
Lrt. 6. En waartii nog de ondergetekend.e de vreiiheid neemen

aan Uwe Hoogr.'.Exce11. met gepaste ned.righeid. in bed.enkinge
te geeven oif men niet met reden zoude kunnen bed.ugt zLin,
dat het d.aarstellen van d.ien weg te eeniger tijd- aan Ziine
pruijschischen Llajesteit /; Hoogstwelkers staatkundige en
geheime inzigten den ond.ergetekende zekerlijk uel niet te
doorgro11den zijnzf voora| uit hoofd.e der aanweezige ver-
standhouding en alianties met H.H.I'[og. zoud.en kunnen gele-
genheid geeven tgt aanzoek van doortocht' en mogeli-jk ver-
rustlnge van Pruischische Troupen --- en off men dat a1les
gesteId., veelligt bij onvoorziene omstandigheden niet zoud.e

kunnen bloot gesteld worden, on binnen weinig tljd- Capitaal
en interesse te versPeelen?

Lrt.7. ook vinden de ondergetekende zj-cln verpligt uwe

Hoogw.Excell. boven dat aII nog te moeten verwittigen, d.at

die van Sakel en l[ilheeze welkers grondgebied. tusschen d.at



van Venraij en Gemert inligt, en welke d.i.ensvolgends behoor-
den voor te gaanrnog niet alleen geen aanvang gemaakt hebben
om den bewusten dijk off wegmakinge d.aar te stellen en te
vervolgen, neen maar ook, zooals wij door den schepen R: van
d.er Putten uit den Presid.ent van aldaar verstaan hebben
niet eens voorneemens zijn hetzelve, tenzij op Hoog bevel te
doen.
Art.B. De ondergetekend,e vertrouwen hiermede hgt oogen"
schijnelijk bezwaar, en ontiidigheid van het voor9 r :-''- ten
duijd.elijksten te hebben aangethoond. En mitsd.ien over-
bood.ig te zijn ilw Hoogw. Excell. voor als nog te berichten'
Art. 9" 1o hoeverre zig Hoogst deszelvs jurisdictie waarop
den weg zoude nnoeten gemaakt worrlen, uitstrekt.
Art. 10. 2do op wat wi.jz, en met wat materialen denzelven
voor den langsten d.uur zoude moeten gemaakt worden.
Art. 11. Zo aLs ook omtendiens eenen Experten ingenieur te
neemen on d.aarover een caarte off plan te dt'ren vervaardigen'
en Uwe lloogw. Excell . toe te zenden ---- en zul-len overzulks
de vrijheirl neemen daar meede tot nadere Ordres te verbei-
den. Terwijl zij inmiddels dezer hebben van met de gewoone

en bereidvaard.ige onderdanigheid. en Hooge achting te ztin

Gemert 2i maij
r79r

Hoogwaarde Excellentie
Genad.ige Souvrain en Heer

Uw Hoogw.Excell. DV Dienaren.

Qver cl-c aanbeveli-ng van d.e Land.commandeur tot aanleg van de

]^reg en rie inhoud van het ontwerp-antwoord van }rossard v3n
Moorsel is herhaald.e malen vergad.erd.; d-e bedoeling was om op

21 rnei in een slotvergad.ering hlt arn de L''.::lco;:rn:nicur te
zenden stuk door alle repraesentanten te laten tekenen.
Hiertegen kwalr ernstig vetzet van d.e kant van pastoor Ecre-
vj-sse, d.ie e.bsoluut wei6lerde het stuk te tekenent wanneer
artlkel 5 er niet uit verwijderd werd.; hii rneende, d'at de

repraesentanten van Gemert niets te nnaken hadden met de ver-
frouaing tussen d.e Staten van llolland- en Pruisen en daarover
niet hadden te oordelen. Zou ziTn lid'maatschap van d'e Duitse
orde zijn verzet misschien beinvloed. hebben? De borgerneester
lJil-len van den Ei jnd.e was het met pastoor Ecrevisse eens. De
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and,eren waren uiteind-elijk r.re1 bereid-
te tekenen.

het ontwerp-antwoord-

De heer Drossard. hechtte blijkbaar toch grote waarde aan een
eensgezind antwoord en liet artikel 5 uit het ontwerp ver-
wijd.eren. verder bleef de tekst ongewijzigd. De gewijzigde
tekst d.raagt a1s datun 21 rftej- l-79L en is getekend door de

volgende personens
J.Iii.F-obi jns, D. O. P. (=Dults Ordeae Priee-

ter) 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.

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 toegezon-
den met de vermeld"ing erbi j r waarom d.at artikel was ge-
schrapt.
iliermee was d.e aanleg van de weg Keulen-Venraij-Gemert-Den
Bosch van de baan. AIs men de bezwaren van de repraesenta,n-
ten 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 ople-
veren. 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 of-
fers had gevraagd. van d.e gemeente.
Jammer blijft het evenr.iel, dat nen niet is ingegaan op het
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voorster van d,e Land.command.eur von Reischach, dat zeker eco-
nomisch 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 voorgan-
gers in L715, toen men d.e broeders van padua trachtte te be-
Ietten 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. ge-
ste1d. 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
CAVEAI.IT CONSUTES ! !

lEgEryvERG4,D.ERr_ry"_.-vAlq-Urj_\sg4g.-1r_J_4-i!!l{BL}g-7a*
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 noge-
lijk 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 spre-
ker 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-


