-9BR.ANIEN-J ]N GEMERT.
Grote biáidê;-óÍ-frêt-áfiiáidóí-iàn-SêËêiae sebouwen blijven gewoonlijk l-ang in de herinnering voortleven en worden
in krantenartlkelen of anderszins uitvoerig beschreven. In
Gencrt hebben grcte branden gewoed in de jaron 17eO, 1785 en
in 1912. ne tvee eerste vermefdt o.a. Henricus Strijbos'scher'ri,eric nog erke!en van Genert in een- scort f:m11ier-egiste::,
jaren
1784-1794 s t2i'"a1] o:341e i,nrl c::e 6eberrrtenisse tr r,-i t de
r,eu
bll-n4, u:i1{.:blo1" r c -' rr10
têkenC. Hij schïijít dàs"ï over
:-ugustus 1'/60, ontstaen or]ltïetit r1e SteenebruSlh, is vorr lgcgaen cloor de haaghlontrent vijftigh huysen sijn afg:,brancltr' .
lat is dus vanaf de hoek van de I'{olenstrs"at door de IJaagel jk
tot in de Haag,
Een tweede grote brand vj-eI viif jaa-r later voor:rrdensdagh
daghs voor S:petrus en paulus, siinde den 28 junius 1785 isser eenen schrooneliicken brandt ontstaen in de noofenstraet'
is voortgegaen tot op den kerkho,f . ::.lsoo neerder als vijftig
Sehalve een éêdeeltê van de
huysen in de asschen gelei jt't.
gcweest
lrlolenstraat is daarbii ook de Nieuwstraat betrokken
en de tegenwoordige Ruyschenbergstraat, want .rve weten, dat
tóenook de pastorie is afsebrand' clie op dezel-fde pl-aats in
1787 is herbouwd door pastoor Ecrevisse. lit huis staat er nu
nog,ls later verbouwd en dient nu al,s buïaeu voor soc. zaken.
Ook in de Schoolstraat zijn toen af,;ebrand het huisr staff i-ng, twee schuren en twee woningen ven l,aurens Hendrikx van
Dooren, zoals hij zelf vernefdt in een schriiven van 1l nei
lllA aan de Lendconnandeur Baron van Reischach' Hii verzoekt
claarin on hen niet tebenoerlen al-s Schepen, daar dit anbt te
vcel tijd vraagt en hij d-an ziin bedríif, dat net veel schulden is belast' niet behoorlijk kan bewerken. Daarbij is híj
dlkwijls ziek, want vofgens de nedische verklaring van D".
Ecïevisse, zijn huisartsr lijdt Ï,aurens van Dooren 'raain ecn
langdurige, verouderd.e en ongoneesbare Sorst oí Longquaaler'.
Een derde grote brand had plaats op naandag 22 apxil. 1912,
de dag van de Genertse vooriaars nêrcht", In die tiid was het
in Genert slechts tweenaal per iaaï narktr nl. op naandag
voor St.i\{arcus (25 aprÍ1) en op uaandag voor St.i[at]hheus (Zl
septenber). Deze brand. begon op de hoek Deel-Kruíseind; hier
brandden drle huizon af; tengevolge van de sterke wind. sloeg
de brand dwars de weg over naar het huis , waar nu de winkel
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De gemeente beschlkte verder over twee brahdspuiten' zoale b)"i jkt uit de nog aanwezige gegevens over de brand van
28 Juhi 1 785,
0ve! die spuiteïl is na d.e brand hêel wat te doen ge'hreêst
alsook over tret gedrag der regenten. Van hogerhand was
namelijk een bevef gekomen on een onderzoek in te stelfen
naar de ootzaak van de brand en de plaats Lraal hii begonnen
was, of de brandspuiten Ín behoorli-jke staat verkeerden en
of de lrossard en de Regenten aanwezig Lraren geweest on de
nod.ige orders te geven. Verder hoe het kwam, dat de brand.

zo snel zulk een gro.te omvang had kunnen nemen. Dg uitslag
van het onderzoek was voor de betrokken pêrsonen niet erg
vleiend. le verschillende personen, die opgeroepen waren en
vóór hun verklarlng werden beêdigd, verklaarden o.a., dat de
brandspuiten rrgeheel onbruyckbaer \iaeren en dat eï in de
d"arnen groote gaêter waeïenrt, ofwel: 'rdat die brandspuijte
dewelke gewoonelyck aan de nool-e-straet plegt te staen soo
oïrbruyckbae".gevonden werd, dat van a1l-e kanten het waeter
pijpen-steel
door gaeten van de grootte van eenen kleijnen
Caspar van der ?utten en zj-jn zoon Jan verkle"ren, dat zíj
bij de brand in de lfiolenstraat gezien hebben: rrdat ald-aar
met een der Gemeentens brandspeuten gespuÍjt word'ende deszelvs d.arm geschurt was zoodanig dat het Ltater ondergeteekende op haar 1ijí sprongrr. De andere spuit was, zoals uit
a1 weinlg beter.
de verklaringen bliikt'
grote
\,Íel
een
schuld op de verantwoordelijke
drukte
IÍier
personen, uant d-ezelfde Caspar van der ?utten veïweet de
nrossard rrdie als doen daar present sijnde met die of diergelijke voorden ín supstantie: siet lrossard hoe de speuten
volgens belofte sijn gerepareert, waarop den Drossard is ueggegaan't. 0p 7 nei van hetzelfde iaar 1l8J nl .varen de brandspuíten'rgevisitcerd en gepr,lbeerd'r en wel Lr en3 op de
narkt en de andere aan de I'Steene brugge bij de l,{o}enstraat'l
onder toezlcht van heren Schepenen; geen van beide spuiten
was in br,,Likbare sta-at, naar zij zijn toen niet gerepareerd'
De toeschouru.'.rs van de bran,l hebben b]íikl're.r goed. gevoe3.c1
dat de Regenten hier in Sebreke i'rarerr, want tcen enige Schepenel bij de brand k'.rartcr. o u'r te helpen en orders te
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van het gegevenr zÍin ui'i lt/eggegaan rrwegens schiopwoorden geraeene
volck
uit vreéze van door het
iá"n io:""[,0"tát"rijt
wordenrr.
geslagen
---óp"a" te
vraag a,an twee getulgen van d'e brand voorgelegd':
r"ordèn dat het vuur soo schielijk
"waeiom nlet fonde belet
naen en zig in de naabuurige huysen connuniceerde?'l
staat wa"""tlt""a
á.riroo"aaer. beiden, dat de spuiten in onbÏr-likbaren
ll .'.t dat de wind zo sterk was, dat de brand van het ene
het e-nclere oversloeg'
stroieir dlk cp
*oorzaak
|v"rkon nj'et r,rorden vastgestèl-d' naar
juiste
!e
de assen is aanschcydl ene lieder, zeggen dat het vuur d-oor
de
huizen lagen en
get<o enren " ; tl-e ashopen na'neli jkrd'ie achter
tà"i ait"íirs in àe nabijheid van bÏandbaar materiaal'
hufp
Ondat dá brand zulk eón grote onvang nan' had rnen 'le naar
ingerocpen vr-n Erp en 3ake1 , die net hun brandspuiten
zonen en
Geirert i.ru""rr. De secretaris van Erp, die ziin twee verclienah
zeer
ráà-'n"tofu anderen had. ncegebrachtt heeft z-i
lJel had de
genaakt bij de blui s ingswe rk zaamhedon '
"tËfiit
geklaagà, dat nienand van de Regenten aanweziggarant te stef"""t"ïuti"
rá" , toorl áe bij de: brand aankwanenron zichhii
die spuijte
1en voor eventuele schade en daarom 'theeft
den Bergt
van
Peter
vaerentr'
weg
*ód""or naar Erp willen
rrregeerende borgeneester en backgr van professie't heeft toen
al-lé verantwoording op zich genonen en hun latcr ook voor
hun moeite betaald.
Over de naatregelen, die in Genert naar aanleiding van
deze brand genonen werdenr in een volgend artikel'
l,{
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Udánhout. Er is een s tTe ekarchi.vari s aangestel-d' door dêze
groep geneenten. In dit noordwestelijk kwartler van de i\{ei jËrlj, iet a1s hoofdplaats Oisterwiikr l-agen verder nog de
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