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We kennen De Goede Moordenaar als koosnaampje voor de stoomtram die,
op de lijn Helmond - 's-Hertogenbosch, Gemert aandeed. Hoewel het
vehikel niet erg snel was, zijn er in de periode 1883 - 1934 een flink aantal
ongevallen voorgekomen en niet zelden met dodelijke afloop. Vaak waren
dergelijke ongelukken te wijten aan de onvoorzichtigheid van de slachtof-
fers. De tram voldeed evenwel aan een grote behoefte aangezien Gemert tot
1883 verstoken was gebleven van goede verbindingen. Vestigingen van
nieuwe industrieën bleven tot die tijd dan ook uit en gevestigde industrieën
weken uit naar plaatsen die geen vervoersproblemen kenden. Geen wonder
dat bij de opening van de tramlijn in Gemert, in 1883, uit alle huizen de
nationale driekleur stak en de harmonie uitrukte.l

Na deze ontsluiting van Gemert werden er ook serieuze pogingen
ondernomen om ook over Handel en Boekel een tramlijn, richting Erp of
Uden, aan te leggen. De verbinding Gemert - Boekel via Handel, met name
het traject Pelgrimsrust - Boekel, was tot eind vorige eeuw uitgesproken
slecht. Vanaf Pelgrimsrust (De Barrier) richting St. Anthonis liep sinds
1778 de zg. Bebakende Dijk, een goed onderhouden weg die in 1863 door
de provincie verhard werd met leem en kiezel. Handel moest het nog
zonder verharding doen terwijl er van de weg door bedevaartgangers,
bezoekers van het Kapucijnenklooster en allerlei dienstvervoer voor de
krankzinnigenbewaarplaats Huize Padua, toch druk gebruik gemaakt werd.

gh l99l



Zou Handel een tram krijgen? (Foto circa 1920 - Dr. v. Zutphen, arts in Padua)

Het veelvuldige gebruik in natte jaargetijden kwam de conditie van de weg
beslist niet ten goede. vooral niet wanneer we ook nog eens het vervoer
van bouwmaterialen voor Huize Padua, waar nogal eens gebouwd werd,
daarbij optellen.
Hoewel Huize Padua op Boekels grondgebied lag, was dit instituut, evenals
de boeren van De Logt en omgeving, in hoge mate afhankelijk van de weg
naar Gemert. De weg naar Boekel was niet of nauwelijks bruikbaar, vooral
niet in de natte jaargetijden. Transporten van of naar Huize Padua moesten
meestal via Gemert een omweg van l Vz uut maken. Redenen te over die
voor een goede weg van De Barrier naar Handel pleitten.2
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Aangezien de gemeente Gemert verstek liet gaan voor wat betreft het
verbeteren van de weg naar Handel, gingen in 1867 de toenmalige rector
van de Handelse kapel, Jacobus de Wit en Pater Alphonsus, directeur van
Huize Padua, zelf mar aan de slag. Behalve de Handelse kapel en Huize
Padua droegen ook notabelen en boeren geld bij ter financiering. Door de

Handelse boeren werden ook de nodige hand- en spandiensten verleend.
Paard en kar werden beschikbaar gesteld om het nodige per as aan te
voeren. Op de gronden van de kapel begon men met het opgraven van leem
en in de periode 1868-1869 konden de eigenlijke werkzaamheden aan de

weg beginnen, zoals het egaliseren, leem verspreiden en het aanbrengen van
kiezel. Hoewel de gemeente Gemert weigerde enige financiële bijdrage te
leveren voor de aanleg en het latere onderhoud, nam ze wel het toezicht op
de werkzaamheden op zich. Het onderhoud van de verharde weg kwam
voor rekening van de Handelse kapel en Huize Padua. De rector kreeg wel
het voorpootrecht langs de weg waarna hij zo'n driehonderd Amerikaanse
eiken liet planten. Pas in 1918 kwam het onderhoud voor rekening van de
gemeente.3

Op 7 september 1897, veertien jaar na de feestelijke eerste rit van de

stoomtram door Gemert, verscheen in de Zuid-IVillemsvaart het bericht dat

door C.J.G. Keunen uit Gemert concessie aangevraagd was voor de aanleg

en exploitatie van een stoomtramltjn van Gemert over Handel - Boekel -
Volkel naar Uden, in aansluiting op de lijn Veghel - Oss. Optimistische
berichten over deze verbindingsplannen volgden elkaar in de Zuid snel op.
Zowel gemeenteraad als Provinciale Staten leken enthousiast en de tram
kreeg reeds een toepasselijke bijnaam nl. "de Pelgrim". Blijkbaar werd een

ruim gebruik van de tram door bedevaartgangers verwacht. Veel pelgrims
maakten al gebruik van de tram tot Gemert om dan te voet verder te reizen
naar Handel.
In mei 1898 werd aan C.J.G. Keunen vergunning verleend voor de stoom-
tramlijn en reeds werd de verwachting uitgesproken dat men in het najaar
zou kunnen beginnen met de aanleg ervan. In november 1899 verstrekte de
gemeenteraad zelfs nog een subsidie voor het project. Toen viel er een stilte
rondom "de Pelgrim" die tot 1914 duurde.a
Op 14 februari van dat jaar vroeg Rector Johannes van de Laarschot zijn
bisschop toestemming tot het verstrekken van een renteloos voorschot aan
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de tramwegmaatschapprj 's-Hertogenbosch - Helmond. Blijkbaar had demaatschappij het plan van Keunen oog 
""n. 

uit de kast gehaald. Behalve eenrenteloos voorschot werd de Handeró t"p"r geu."ago 3,' ï"t hier en daargrond ter beschikking te stelen. van de iaarschot áotiveeroe zijn verzoekmet de verwachting dat het nadeer ruimschoots u..goá ,àu woroen ,,doo,
het meerdere bezoek a11de bedevaartsplaats". Hoóel de kapel en ook debisschop zich coóperatief opstelden doór het gevraagoe i.. beschikking testellen, verdwenen ook deze plannen weer van tafel.
waarschijnlijk strandden de plannen telkens op de slechte verbindingsmoge_lijkheden tussen Hander en Boekel. De toenmalige weg liep erg grillig en deondergrond was nat en de aanleg van rails ,ouiogriàrr." -., zich mee_brengen. Een reeds verharde wef met leem en kiezergaf daarentegen beterevooruitzichten.
In de gemeenteraad van Boekel had men reeds vijfentwintig jaar strijdachter de rug voordat men in r92g aan de aanleg ïur. rret huidige wegHandel - Boekel ging beginnen. Men kon het niet óns *ordrn over het tevolgen tracé. waarschijnrijk zou de discussie ,"g ;;ilanger geduurdhebben als de overste uun padua geen f 10.000 ,r. Ë.r.t itting had gesteld.Men moest dan wel zeer snel .À u"rtuit nemen, en dat gebeurde. op dekaart. werd een nagenoeg rechte streep tussen Boekel naar Huize padua
getrokken, waarlangs dt.*.g--*rrd aangelegd. Nu kon me' vanaf De LogtBoekel met droge voeten beróiken.s
rn 

.1925 werd opnieuw een studie verricht door de stoomtramwegmaatscha_ppu' De studie had-toen betrekking op een trambaanomlegging. Detrambaan Gemert - Erp over Koks was dringend aan vervanging enonderhoud toe en de aanleg van de weg Boekerï*d.i, .n daarmee eenreeds verbeterde ondergtotà, lag in het verschiet. De kosten voor veryan-ging en onderhoud van de uit rgg3 daterende rijn over ioks naar Erpkonden worden overgebracht op het nieuw aan te reggen baanvak Gemert _Handel - Boekel - Erp. De 
-maatschappij zag n JJ"-àrrg.lijke lijn ookbelangrijke lucratieve voorderen oie trót voortbestaan van de stoomtramzouden kunnen bevorderen. De nieuwe rijn zou aansluitingen mogelijkmaken op de Peel 

. 
waarvan men grote verwachtingen koesterde. Hetreizigersverkeer zou in vergelijking toï de bestaand. uóinoing over Koks,belangrijk toe gaan nemen oooi tret-reizigersaanbod van en naar Boekel,
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Er kwamen wel auto's en later autobussen maar nooit stopte er een tram voor de deur van
het hotel bij de kapel...

Huize Padua, het Kapucijnenklooster en vooral naar het bedevaartsoord
Handel. Ook voor wat betreft het goederenvervoer viel heel wat te ver-
wachten, Alleen al de Boerenbond en de Boekelse molenaars zouden
jaarlijks 500 wagonladingen te vervoeren hebben. Handel zou zich op
industrieel gebied gaan ontwikkelen en dus een beroep op de tram doen.
De verwachtingen omtrent een stoomtramverbinding waren hoog gespan-
nen. Althans zo leek het op papier. In feite had de neergang van se stoom-
tram reeds ingezet. Gemeenten moesten reeds bijspringen met subsidies van
tienduizenden guldens en voor nog eens duizenden guldens aandeelhouder
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worden van een verliesgevende tramlvegmaatschappij waardoor dividenduit-
keringen niet te verwachten waren. Voor al deze investeringen had men dan
nog maar een ouderwets vervoermiddel, want de autobusdiensten deden al
hun intrede. De Goede Moordenaar of de Pelgrim zou Handel nooit berei-
ken.ó
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