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VaaT ge-iceuiEn-er'aTrrgen, r{aarvan men. trater spiit heeft
of althans behoort te hebben, evengoed. ais rnen het soms
betreuren moet, d-at een of an.rie:: niet gebeurd. is. Zo ishet naar nrjn meni-ng ook met d.e aanleg van een weg van
:(eul en over Genert .rraar Den 3oschr, waarvoor in lJlr een
plan werd- gemaakt. ,1iero-zer lrerd, oir 21 april L79i. een
schrj-jven .:ericht vaiir,.ege tret Ilruisiseh,idninistratie_
Col1..,ge va.n GeLdern (ten zuiden rran i,evelaer) aan d.enIleer I-andcon,ranrlcur \'()ii I:eischach .in,,tcienl,iezcn.
i'Reed-s c'l-ikwijls", .ioo 

-regint het schrijven, ,,is d,e wens
geui-t, da b de rveg van .ieuL.:n rraar ,e n llosch ovCr GeI_
d.ern, veni:aij en verd.er'over f-lemert zou loncn. waard.oor
dc roube , di tr tot ircflen ,e-rolg1d. r^rordt, un;eve er aeht
uur korter zo.u vorier c:Tt..ayeytzeer cle handel tenzeerste
zou- vlorclen bevord.erci. r)it zou u\r ond.ercta:-ron tevens veel
w Ins t lrrcn 3.en .
)c weg van ,'ertra" 1ot ons ,qehie C hebhe, wil in orCelat rn maken en zijn ,!t.L\Tte ber.eicl orn datgcne wat ,er aan

ri,,',3li'b mankcrcr, b:- iaten l:,:)pararen. CrLdat cchter cl.e
voe r-,,r-i j- , ira.;t viJ veri]o::te n licbben, al-leen in hct d-roge
,j aar6;et ijde r; eme rt l;unn.,it bereiken, verz\)ekr:n 1,si.1 Uwe
llzoe,]l-enj;i-e a-l-].e::vri-e nd.eiijkst. d"eze L/eg op .lat gecr eerte
-naar verhouclin;i ten laste van d.r; hanaer-1n orde tc la-ten br':ngen e+ tc ond.erhouden en alzc, het algeneen nut
te help.-n berrdrclercn
Ga"arne ontvingen wr- iri(:r.vcr spoecLig eelr g.unstig ar:t-
wo.;rd. 'r

( s,et . ) G,.:heirnrath und. lirectcr
treinius.

De Lar,,leonniandeu,r ]ie t er ,.een gr?-s cver 5;roeicn en
zond ri'ecls o p 1 rnei t7il ecn af sclrrif t van bover,pienoend
si.:hr;lv,-:n naar de -ieer D'ossiLrd van Gemert, vergezeld-
van het vo16;end.e schrijven:

Aen de l{eer Drossart t"t Gu;,:rEli3r'isxl'I 
dem 1 l{ai l79L

Zonder twljfqt zult gij urjt de hier bijgevoegde
af scirrif tel-:ike bijlage gemakkelijk vatten, hoe en in wel-
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ker vcege ik van het kccnigt . ,)reus . ad,mitri stratie_Cof 1e_gie van celderen gerequireerd ,oorri.e, om zaamend.erhand
met het zelve de weg-maeklnge van Keul_en oprs_:iertogi;n_
bosch over die i, d.e bijraage genelde plaetsen te orf,""-neenen; r-taar indien clitrvoor zoc veel het G;mert raei_t,
een.j gerir€ene err tot lret 6lemeen: best diene:rcie zaeve i=,zoo gclieven de,leer Drossard, rtaarover eenc rrerrccntevergadering aeirtestell-en en zaei:rent1j.,jk met de magistraat
deser.plaetse naor g,:cclkeuri116; en weiziin van de gemeentehier in voorts te g'ae:n, en mij ,r" goe.lacting daero rerzco haest moogclijk te conmuniceeren; opdat ik naer be-geerte aen bovengcrreld,o corlegi e eene bcndige antwoord.
i<an laeten tcc..-;aen, ---- -- at mij ae1;;aet, dunt'1t mij r dat
deze veg' n:aekinge over Gemert grooten voortganri der (,-or:n-
rrr?rcie irr ceir.ert zal- voroo rzai.kcn, d.aer en boven i-ret
diend tot iders voordeel; dus moet z,i;q ctc,k id,er in rt
LriizorrC.:.r r eze zaeke laten aengelegen ziin.
Vecrders bclieven d-rhcre:: _Drossard mij te berls;ten:
1Q hoe velrre zig mijnc jurisrli.ctic,waarop d.ezen wc€i zoLr-

de rnoct.l).: ge rrt&&kt wordcn, ul]tstrekt.
29 op wat wr.i s eir met wat materiale' .i,czr.:l'enr oD he t

iir".:Lgst te d ure ::en, zciude moilten gemaakt wo.r:d-en: _ lln
' oi;i d-it irret grond te kunnen doen, schijnt het rnij nood.-

z:Lekefijk te zijn hier toe eenen experten ingenieur te
ne(:iricnr otn daer van eene kaarte of plaen te mackcn;
d-e vrelke mij zr-r1 t {+elievcn toe te zenderr i in wel-kr::rs
liaestige ver,wagting ik ben met "[]ir?i"i:?:;ilir:r".
uit boven.qtaand schrijven blijkt weer: eens te rneer:rhce-

zeer d-e. l,ancicoinmand-eur bezorgd was ' vc,o:: het stof f e1i jk
belairg van clegenen, die aan zljn zoriien waren toever_
trouwd en dat hij de zaak grondig wil aanpakken.Ilet nroet
dan ock wel een teleursterling voor von Reischach zijngeweest, toen hij op zljn enthousiaste brief d.e reactie
hicrop vanuit Gemert ontving in het:volgende schrijven,
gedatcerd l! mei l79Lar'(,edie,stig en voorloooig 3ericht varl H.v.l{oorsel 

escholtus te Gemeit over de wegmaking van L'eulen oprs Bosch over Gemertrr.
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i{ocigl.raard.e Excel}entie I

l.anadi coyl ggpvrain e n ileer !' vrruuauv

Uwer Hoogw. nxcellenties i{oo69e en altiid" gederbidd.igd-e
hr:iev-l-e l,terr-i'r vanC-en "l clez:r, rtet h . :3nd.e af f schi:if t
betrekilelijk de wegmaaking van Ceulen op rs Bosch over
Gemert , mij op raatsleclen Zondag per post geworden zijnd e ,

hehbe ik d-aarover, ingevolge van d-iens r oP d-in61sd-ag

laatsl-eden eene Gemeentsv'rrgacleringe aangelegd, waarin
d-e gevoelens vrijrrit d-en eino,eren liepen' ell er dus ten-
diens eene nad-ere verga.cieringe bepaald-'wie::dr wanneell
(.1 erLeend"e repre s.jri"arit,e\ tcn naadsten bij otrereenkwamen en
mij verzogten dae r cver een ontwerpbericht aan llt^riiooilw
il-.ice11. te coucheeren tenEijnd.e hetzelrre alsdirn na genc)e'-

iien bevcnderi te kcnnen inleve:lart hetgeen ik aannail;
d.tlch; cm d.a; ]:err-cht nlet op 1-osse .roncier, rn&Elr niet
d-rangre'Ieils 'r,e iicnnetr olltwel pen, hebbe rk nootig geoor-
clcelcl , riri,j d-i,ar:over naauwkeurig te noeten informeelren -
en or..:rzulks zal ik zeeker nret ee::d-er dan aanstaande
w.-,c:rsciag daa"r ;,-'c - in lrecriheid 7;.111 .

Ik hertbe het mi;ire -,rlrqt geacht Jltei iloogr.r.lkcell.c-aa:: van
voo::lcor:ii1 te Ytioeter! ketl,-iis rgseven, i;r'wijl ik in rliddels
cic eere he r:hc l,i,frrr irlet rieltei clvaardtge olii-] erclanigheid, eir

nCcS L ra,Oi"lL'.1^'.; .,u'C1{l-Ch.Linl t'. Z'in
rio.jilvr. l:,xcellenties i

i-icnariise 3c,',rvrain erl --ieer 
!

Genert l5

Wordt vervol ;io.

l.Jr,r rlocg.r^r. Exc eli " ri ert.
ii. v. iioors el r SchoItus .

l,,i",I

aJi l'l )L

(get")
erlnintgs.

[l,OfI'.,],,'-.-..--l!.IJ- Il' Grrl ;-iT (bii wLJZe van boe kbesprel<i.np;) .

,ild.ers in clit i:u;tner r''rordt geattencleerd on hct ver-
schi jnen \rari 3en toek ttver d-e tjrabantse klompenmakeri j t

geschreven cloor Dr. !'" J. I r. van r r"ri j enhroek. Iiet ligt voor
<ie hand-, d.at (oird.)Gemertenaren, wanneer ze een derg;e-
lijk boek in handen kriigen, beginnen rnet te kijken, of
er ook lets over Geme rt gezeg,cl w- rd-t. 81 i jk'ens het re-


