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kastelen, die eens zo nauw verbonden waren net de geschiede-
nis van Gemert. Misschien is het d.an cok mogeliik het inte-
rieur te bezichtigen van de kastelen van $ruitrod.e en Sint-
Pieters-Voeren.
Mijn r.relgemeende dank aan Pater Dr.Ed.Loffeld voor de gege-
vens, cLie hij nij vertsrekte.

- - -U:{ :Ys: : -5g:!99lI9I-2 r -Isglsl:
lWaatregelen na de brand. van 1]85.
- fn edr,erts fteen, rtr.4[,tleffst 1971, schreef ondergetekende
een artikel over rt3randen in Gemert'r, speciaal over de brand.
van 22 april 1)12 aan het Krui"seind en ln d.e Pandelaar en de
grote brand van 28 juni 1785, waarbij meer dan 50 huizen in
d.erlotregetrpri.trde Nieuvstraat en Ruyschenbergstraat in de as
werden geIegd..

zoals gewoonlijk na een ramp, werden ook in Gemert na de

fatale brand van 1 785 enige maatregelen genomen om te probe-
ren dergelijke ongelukken in de toekomst te voorkomen.

0p 1 september 1785 ging er van de heer C.F.van Sachemt
Balleiraad, der Duitse Orde namens d.e l,andccnmandeur een
schrijven na&r Drossard en Schepenen van Gemert: rrRaekend.e

het verbeeteren d.er Schoul'ren QfLz,tt Daarin werd hen opgedra-
gen: 'rzonder den minsten uytstel sorge te draegen d.at alle
schouwen dewelke volgens deese protccollen in slegten en ge-
vaerelijken staat bevonden z1 in geweest op eene amende( toe-
te) van zes guld.ens binnen den ti;a van d.rij dagen (rlanaf-d.e
d.ag d.er publicatierwaarover behoorlijk berigt te doen)veran-
dert en buijten a1le gevaar van brand. gestelt worden en d.e

naar bij staande huyskens (w cts) met stroy ged-ekt ofte van
strooy gemaekt zijnd.e, verder af te zetten ofte deselve in
eenen staaat te brengenr,die buyten a1le gevaer is: Als oock
die assehoopen vijf en twintighpassen van d.e gebouwen af te
schudden of wel dat niet mogelijk zijnde in eene kuyl en
zulks cp eene amende van twaelf guld.ens te leggen'r. Dat was

een zuare boete voor d.ie tijd.
Door de Landcommandeur Baron von Reischach was aI reeds

eerder bevolen on op l0 augustus'rbeginnen te voeren de brand.-
schouwerr en op donderdag d.aaraanvolgende schriftelijk te be-
richten aan d.e heer van Bachem.Qp genoemde d.aturn werd door de

metselaarsbazen Gerardus van de Riidt en Arnoldus van Kesse1
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alstrkundige werkliedentrin gezelschap van enige Schepenen be-
gonnen met de controle,Zii maakten een lijst op met {10 namen
van personen, waarvan de sehOuwen werden bekeken en beCor-
d,eeld.Het bleek dat er ruim 100 stenen schouwen warenrB] van
stro en de rest gelatte. Herhaald.eliik komt men de opmerking
tegen: rt0nbruikbaar en zeer gevaarlijk", vooral lranneer rrhet

stroyen huiske'r d.icht bij het huis staat.rrOp de Latljn ohe
Schoole waren vi-er steene schouwen aanwezig en een gelatterr.
Bfj d.e molenaar God.efrid-us Klvits troffen ze rrvier steene
schouwen aan, waar wij bevonden tegens Ord.re zo wi-i vermij-
nen een strooye Schuur en vernits wij vernijnen Seen nieuwe
gebouwen met strooy ged.ekt werden egter bevinden wlj hier d-e

Schuur gedekt met strooytr.
Onder de opgesomde namen vindt men o.a. Suster Regina Co-

nings en Suster van den Broek; vermoedelijk zijn dit Derd.e
Ordelingen geweest.

De verklaring is ond.ertekend door d.e genoemde netselaars-
bazen en de Schepenen A.van tt hullender, n{ati-js van handel,
Josephus Kivits, Jan PenninxrJoseph VerstegenrJan wilm van
gerven en d.e ged.eputeerden Caspar van der Putten en Antony
Corstens.

0p zond.ag { september 1JB! werd- door de gerichtsbode Ger.
Blankaert bovengenoemd schrijven van 1 sept. voorgelezen met
a1s slot:Eenjed.er doet zijne plicht en wagt hem van schade.

Op I sept.schrijft de hr.van Bachem, dat de brief van 1

eept.niet aangeplakt is geweest en zod,oende niet voldoende
bekend;d.at moet alsnog gebeuren en erImoeten dusdanige maat'-
regelen ruorden, dat' niemandrwie het z{jn magh rzigh over d"e

onweetendheyd. van d.it bevel zal kunnen excuseerenrr.
Een tweede maatregel betrof tle reparatie van de brand.spui-

ten.0p J october ontvangt de Drossard. P.A.de Ia Court een be-
ve1 om met zijn Schepenentrdeesen naermid.d.agh om twee uren
met assurnptie van de twee kerckmeesters Caspar v-d. Putten
en Arn.Kuypers ende van den armen neester H.Stribos, d.e ge-
meendens brandspuyten achter de Commanderie in d.e Eoef be-
hoorelijck te probeeren end.e over de bevind.inge derselve aan
de Commissie in scriptis berigt te d.oen.rt

fn een rapport van B octoher 'lJB! wordt vermeld t'dat bii
het visiteren d.er Brand.spuyten bevonden i-s, d.at in d.e ene
brandspuyt,namentlijk d.e oude drie leckagidn waren en d.at d-e
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schroeven van de andere spuyt of nieuwe slangen leckende wa-
ren en d.at d.e binnen of agter d.armen van beid,e spuyten on-
bruykbaar zijn't. Deze moeten onmidd.ellijk hersteld worden.

De d.erd.e maatregel was van het allergrootste belang;.' ;het
betrof de opbouw van de door brand, verwoeste huizen. 0p 11

october lJBl gj-ng er een schrijVen uit van d.e Commissaris :
I'Aen den Heer Drossard- en Schepenen deeser vrye neutrale
grondtheerlijckheyd. Gemert, mitsgaders aen den heer Borret,
Rentmeester der Hcoge Ordens Commend.e alhier alsmeed.e aen den
Eerw.Heer Ecrevisse d-uyts Ordens priester en pastoor der vool-
schrevene Grondtheerlyckheyd en desselfs onderhoorige Kerck-
en armemeesters wierdt met deesen opgeleyd-t:op 1lloensdagh syn-
de den 1 2 deeser loopende maendt ten 9 uhre smorgens op d.es

HoOghe Ordens Commende te ccmpareeren, ten fine om aldaer aan
te hooren alsulcke Voorstellingen als aen hun vanwege de Com-
missie ten welwesen deeser gcmeente sal gedaen wordenrr.

0p d.eze vergad.ering van 12 october waren aanwezlg d.e Heer
Drossard P.d.e la Court met de Schepenen Josephus Kievits, Jan
Penninxrli/.Grassens, Joseph verstegen,A.van ti{u11end.er; verd.er
pastoor Ecrevisserde kerkmeesters Caspar v.d.Putten en Jrrnol-
dus Cuypers, de armmeesters Henricus Stribos en Gysbert van
Ir,{e11s. Ook de rentmeester Borret . Deze laatste woonde op het
kasteel, Hij bezat een huis aan het Sinderseind, waar later
zijn vrouw heeft gewoond- en is gestorven. In 1847 hebben de

Zusters van }iazareth dit huis gekocht van d.e familie. Borret,
hebben het verbouwd en sedert d-1e ti-jd- d-aar gewoond.

Nadat men op d,eze vergad.ering uitvoerig van ged.achten had"

gewisseld en diverse voorstellen waren gedaan, kwamen allen
tot d.e conclusie, dat er nu nog geen d-efinitieve besluiten
konden genomen worden. Zowel d.e regenten als de rentmeester
evenals de pastoor met zi-jn kerk- en armmeesters wilden over
een en ander nog eens d.elibereren,Ieder d.er d.rie pa rtij$n zou
op zateTd,ag d.aarop schriftelijk zijn mening kenbear naken. 0p
d.e afgesproken dag werden de uitvoerige rapporten lngeleverd.

Had- d.e Drossard oorsplonkelljk voorgesteld. on 20.000 Gld..te-
gen 51/o voor te schietenrin het rappcrt van '1{ october llj)
vcrklaren d-e regentenrdat d.e gemeente al zo bezwaard isri Cat
zij d.e cpbouw niet kunnen financieren en zij willen d.aarom d-e

Landcommandeur vragen om Sratis ef tegen ten hoogste 2/" een
kapita.al vcor te schieten. De Regenten verbinden zich cm Yan
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tijd- ttt tijd. af te lossen, zoals de Landcommandeur za\ be-.
pa1en.

De pastoor en zijn kerkmeesters cLachten er meer practisch
over.Zlj wi-lden de personen r^rier huizen afgebrand. warenrlaten
opger"rr, of zj-i hun huizen wilden opbouwenrja of neen'In ge-
vai van"neenrfkon de gemeente de grond tegen taxatieprlis cver-
nemenrals ze eT nut in zag.verder wezen ze cle regenten erop,
dat sommige held,egronden waren verkvchtr waarvan noch d.e

koopsom nocfr de rente betaald. waren. I'Als deze behoorlijk
,ori", ingevorderd, kon d-e gemeente we1 enige penni-ngen bij-
brengentr.

omaat deze geld.en niet toereikend. zijnr verzoekt ook d'e

pastoor met zijn kerkmeesters de Landcomnandeur om geld-e1ij-
ke bijstand bi.j d,e opbouw van de huizen tegen interest, - 1s

men weetrwat er r*ordt opgebouwd en men zo het tekort aan geld'
bij de gemeente kan overzien.Bii het te verschaffen kapitaal
moet wel, de verdelend-e rechtvaardigheld. in acht gencnen tlotr-
d.en en fd_er interest betalen naar gelang zijn ongeluk en

rampspoed.;d.e gemeente zal legaliter moeten instaan voor het
ge1d.. De rentmeester van de commanderi jrd-e heer Boffet was

het met d.it voorstef eens en steld.e verder voorrdat de ge-
meente een achterstalllge rente van f 1500. -- zau innen, om-
dat d.e betrokken personen de rente goed" konden betalen.

op de eerste plaats moest er echter een begroting gemaakt
word-Jnrhoeveel geld er nodig zo:u zlin.Verder zouden uitstaan-
d-e kapitalen kunnen worden opgezegd en enige stukken heide-
grond. in De Mortelraan de Verre Hei en in d-e Wolfsbos konden
worden verkccht. Ook zou er een beJasting gelegd, moeten wor-
d-en op de wijnen en buitenlandse(d".i.van buiten Gemert) Seim-
porteerde jeneverrbrandewiin, snuifgoed en soortgelijke koop-
waarrwelkerrtot d.es mentschen onderhoud niet teenenmale nood-
zakelijk zijn en alzo konnen ontbeert wcrd.enrt. I,iet a1 deze
inkomster- zo1) men de slachtoffers van de brand kunnen helpen,.
en zo zou de gemeente geen geld- behoeven op te nemen.

Het schijnt dat het voorstel van de pastoor en het kerk-
en armbeStuur gamen met d.at van de rentmeester aanvaard is.
Het heeft echter jaren geduurd.rvoord.at alle hui-zen weer opge-
bouwd rfaren.Dit ondervond pastoor Ecrevisse ze1f, wgnt twee
jaar later was zijn eigen huisrde pastorierdie afgebrand. llas,
nog niet opgebouwd. 1^Iel had hij op 15 october 1lB! een plan
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ingediend en: t'volghens dien plaan zov het Pastoreel Huys 1n
d.e lengte 5 vceten ktrter en in de hoogte 7 voeten legher
zijn d,an het afgebrandert. Door deskund.igen garen de kosten
geraamd op 4000 gulden; rrdcgh'r, zo gaat d"e brief verderr"ge-
merkt d.at er niet noodigh sa1 sijn eenighe steenen te koopen
en dat de Commande zetf schluaar hout genoegh heeft, - alsook
de pannen en d.at de opgegevh somme merkelijk d'oor de oeco-
nomie, d.ie de Heer rentmeester Borret grondigh kent, vermin-
d-ert wordentt.

Een ander mid.d"el om de kosten te d.rukken was de nogelijk-
heid. van aanbesteden v66r de winter; dan was er minder werk
en zou de aannnemingssom lager kunnen zijn.

De bouw is toen evenwel niet d.oorgegaan. Waarom niet, is
nog niet heel duidelijk. Trree jaar later, op 28 iuli 1787,
schrijft J.1,[.Robijns, rtlradministrateur de 1a recttterrrzoals
hij word.t genoema (de beheerder van de inkomsten), aan d-e

heer van Bachem te Maastricht,waarbij hif vraagt of hij de reke-
ning en verantwoord.ing met het geld. moet opzenden naar lfaas-
tricht of d.at men ze in Gemert zelf zal- controleren. Yerd.er
schrijft hij d.at d.e heer verhcfstad hem inzage heeft ge8even
van het plan en het contract voor de bouw 'rde .,tra maison pas-
toraler'.De heer Robijns zal zorgen dat de aantimer de nodige
materialen op tijd" za1 krijgen.

Het antwoord van 1! augustus 1787 luidt dat Robijns de

rekening en verantwoording naar Maastricht moet sturen en
moet laten r.retenrhoeveel Seld hii denkt nod.ig te hebben voor
d"e herbouw van het pastoreel huis.

Op d.it schrijven wordt geantwoord door de Wed.uwe l'levrouw
Borret, d.ie na de dood van haar man, - d.ie rentmeester wasr-
d.oor de Landconmandeur als rentmeesteresse was aangesteld.
op 25 augustus bericht zij d.at d.e aannemer, de heer verhof-
stad, C.e kosten van stenenrhput en pannen schat op 2200 gul-
den.

De heer Verhofstad. heeft in dat jaar het huis gebouwd; in
een van de zware eiken kapuspanten rijn nog zijn initialen
A V S te zien en daarnaast het iaartal 1787.

Het werk schijnt niet erg vlot gegaan te zUn, want na
een klacht van phtoor Ecrevisserdat er nog van al1es ont-
breekt,krijgt d.e Rentmeesteresse, Mevrouw Borret, in een
brief van de Landcommandeur van 27 septeurber lJBB d.e opd.racht
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te .zorgen dat t'het pastoreel huis nu geheel toegerust ende
in een ber,uoonbaare staat gebrogt - end.e deswegens die aI nog
manqueerende 1 ) deursloten 2) venstergewigten ]) pompsteen
in d.e keuke ende wat Ol-ders nog noodig te veezen?zoude op
tt spoed.igste aangeschaft wordentt.

De Land.commandeur verwacht zowel van de heer Pastoor als
van d.e Sentneesteresse rrmet het naaste eenen omstandigen Be-
rigtrr.

0nd.at er vermoedelijk niet voldoende geld r*as, heeft d.e

Landcomrnandeur nu en dan noeten bijspri-ngen door verschuldi-g-
d.e geld"en kwijt te schelden of te verminderen om d.e oen-
sen in staat te stellen aan hun verplichtingen te voldoen.

i[. H. J. Pennings.

Zo zachtjesaan komt het einde van het Taar '1972 aL weer
in zicht en het begin van 1971, tte tijd, waarcp de contribo.-
tie voor d.iverse verenigingen betaald. behoort te worden. Dit
gelflt ook voor d.e Leden van onze Heemkundekring. Gelukkj.g is
hj-ermee slechts een luttel bedrag gemoeid". Des te meer reden
om het verschuldigde bedrag tijdig te voldoen en de penning-
meester onnodige rnoeite te besparen.

Voor leden van d.e Heemkundekring met Brabants Heem is d'e

contributie f 12.--i voor de anderen f 5.--.
U kunt het bedrag overmaken per Boerenleenbank onder ver-

neld.ing: Contributie Heernkund.ekring 1)l). Het Banknummer van
d.e Heemkundekring is: 1151 97 226.

Wilt U liever per giro betalen, het gi.ronummer van de
Boerenleenbank te Gemert is 819 112. Vermeld. U dan we1 op uw
girobiljet : Contributie Heemkundekring 1971 g! t^9!-.Ee1knon-
mqqj1

U kunt vanzelfsprekend ook altijd. in contanten betalen,
Het adres van d-e Penningmeester is: Churchill-laan JrGemert.
Voor uw medewerking zijn d.e Penningneester en het Bestuur
U bij voorbaat dankbaar.

Meent U d.at het aanbeveling verdient het toneelleven in
Gemert weer te herstellen, maak dan uw mening bekend aan
onze Voorzitt,er, Berglarenstraat 19. TeI. 1264.


