
Deze tocht zou hebben plaatsgevonden in het jaar 1gO? toende vrouw van Napoleon voor een week of zes tá Amsterdan lo_geerde bij haar dochter. Keizer Napoleon had in 1gO6 zijnjongere broer Louis tot Koning van ilolland aangesteld.En alê_ze Louis 
_Bonaparte was getrourvd net Hortense dI Beauharnais,een voordochter van Napoleons llToul{ Josephine de Beauharrnis.Dat de Keizerin van Fyanlcijk zolang te- tnsteraarn verbleefL'as dus niet zo verwonderlljk, want àe b.as zowel moeder, zwa_gerin, schoorunoeder als grootnoeder van de koninklijke fami_lie die in ÁÍrsterdan resideerde.

Het verhaal in de Zu iduil lensvaart werd gesigneercl rnet A. Sjp.initialen van zekere A. Spoorenberg, teriiSt [et verhaal ze]faangeeft uit welke bronnen/over ler,À" i ngen 
-"e"d geput. Zíjnvoornaanste zegsnan moet geweest zijn zekere Toon Corstens,de kleinzoon van de li.nne;fabr ikeur " Antony-ciistens, weft<Ë

.1u?a.l: een hoofdrot speett in de tocht .r..i li.t.ra*.Met uitzondering van een w'ij onstandige i"f"iàirrg, ondermeer.handetend over vêrneende karaktere i;;"";;;;;;; van KoninÁrLodeuiJk en Koningin Hortenser volgt" hier;á'àe fette.fi.ltetekst van het gepubliceerde in De Z"ia"ifi.r"n.art (.eA.):

TEÍ'I GEI{ERTS HEiID

GOED VOOR TIEl'l KEIZERINNEll

vertelt dt"ra 1. Spoorenberg t

n trDe Zri drrr i l lemsvaaxt.r van ? en 14 juli. 1g2O hrerd on_der de kop rrOude herinneringênn een Éostelijk verhaalgepubliceerd net als titel:De tocht per treischuit vanviêr Gemertsche wevers naar" de Keizerin v; Frankrijk te An_sterdam.

Il.í.'^( rl ln.x"t'rhxir,
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Daar kwam in 18O7 te Deurne een brief aan met koninklijk ze-
gel en Rijksstenpel voorzien net het adres: rrAan de grootsten
Iynen- pellen en damastfabr ikeur van Noordbrabantrr.lr{ijn over-
grootvader Jan l{illem van de Mortel, die behalve den Burge-
neesterstitel bij het votk ook dien aclrestitel bezat, weiger-
de dien briefrdenkende dat het een verkapt adres aan hem r+as
met een of ander dwangbevel voor hen of zijne Gemeente. De-
zelfde brief kwan na dagen, met nieuwe aanwijzing er op, weer
in Deurnê terug. Opnieuw r{ierd die geweigerd. Toen werd diebrief, weer dagen later aalgeboden bij den Linnênfabrikeur
Corstens te Genert. Deze opende den brief gerust. De inhoud
was het verzoek namens .Keizerin en Koningin, om zoo spoedig
mogelijk met den geheeLen voonaad Noordbrabantsch linnen,
pellen en danast ter verkoop te konen naar het Hof te An_
sterdam.
Opgewonden door die Keizer-Koninkl i jke bestelling begon de
familie met eene novene terwijl ondertusschen de voorberei-
dingen en de reis zelf aanvaard werden. A1le handwevers, die
thuis een stukje onderhanden hadden Ínoesten van dat ogenblik
af dag en nacht doorweven on hun stuk af te leveren. De heer
Corstens en zijn broer klomnen ieder net een kalabas (linnen
reiszak) op een paard en reden in draf door het kortste zand-
wegpad naar Deurne on bij nijn overgrootvader alle damast weg
te koopen. Deze berkerde toen den tweemaal door hem geweiger-
den bestelbrief der Keizerin en Koningin. Met volLe kalabas-
sen reden de g€broeders $eer naar Genert. Daar aangekonen wa-
ren de familie en buurt en keÍrnissen druk aal het delibere-
ren hoe de reis naar Arnsterdan het beste en vlugste zou kun-
nên gêmaakt worden.
Het algemeen gebruik was toen om met kalabassen te paar rl te
reizen. $rant wagêns of karren konden toen ni.et anders als
zeer langzaam door de algeneen rulle zanduegen, enkele heir-
banen uitgezonderd, waarover de postkoetsen reden. In ale p6t-
koetsen reizen ging ook niet vÍrnwegens het plaatsgebÍdr daar-
in voor den groten inventaris goederen. Zouden ze dan op
paarden net kalabassen naar Amsterdarn gaan? Maar dat was ver
voor de paarden, die bovendien nog ieder net een zak haver
moesten bela"st worden. Die zouden ook dikwijls moeten rusten
en stallenl zelfs overnachten zou er neernaals bij noêten ge-
beuren. En het wa.s ook niet zoo veilig op die eenzane land=
wegen in dien verwi lderden tijd vajl oorlog en revolutie. Er
was ook haast bij. De Keizerin nocht eêns vertrokken ziin als
zi.j ginds aankwatnen. En als ze dan met al die goederen, on-
verkocht weer naar Genert moesten, wat zouden zê daar uitge-
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lachen wortlen. En niet weinig, heel Genert stond dm die be-
stelling op zrn kop, zoals dat in die patriarchale tijden,
iedereen, algemeen er in nedelevende en eivan neepnatende,
ging. Daarbij dan nog de schade van zoln dure reis voor niets.
Besloten werd te reizen nef, de trekschuit, de vitêsse van
ijlgoederen uit dien tijdi Maax de reis duurde toch nog eene
r.'eek !
De geheele fabriek mansv('lk zou meegaan. De vrullie van de
bleek, den bleekdries, bleven thuis, die rnoesten maar bidden
voor den goeden uitval. Dat waren drie vrouwen op klornpen,
de menschenkienen der latere hupsche haspelmeisjes, op ele-
gante gele schoentjes rneí hooge hakken ! De geheele fabriek
bestond toen uit de twee gebroeders fabrikeurs en een paar
wêvers. BiJ mijn overgrootvader in Deurne was het ook zoo. De
neeste wevers weefden in hunne eigene woning.
De reizigers hadden drie kistjes stevig volgepakt, naar er
moesten vier man nee. Want voor de veiligheid noest er altijd
66n nan op ieder kistje zitten. Als één dier schatbewaarders
onderweg om de 66n of andere reden eens van zijn kistje af
noest, moest er de vierde op gaan zit.ten, Zoo losten ze el-
kaar af on de beurt. Ook moest de vierde man onderweg als
ruggestêun dienen.Op toeÍ. moest die onder*,eg bij één der rlrie
anderen nede op diens lievetlkistje (lijfgoedkistje) gaan zit-
ten net zijn rug tegen den anderen zijn rug: ||de ruggen tig-
genin anrr, want hunne ruggen werden van het trheg en deweerll
zonder steun zitten ttzo nuujgrr dat ze het niet honden uit-
houden. Ja,zit eens dagen lang zonder ruggesteun op een lie-
vedkistje. Ge zoudt er de rrkwijende ziektrr van in uwwen rug-
gestrang kriege, wonne.
De vierde had tevens de kalabas met de koude boekende strui-
ven met stroop goed ingesneerd - dan bleven ze zachter - bo-
terhammen, eên pack toeback en een spel- kaarten.Ieder had op
zak nog een tondeldoos, een flinke kniep (zalcnes) en een ro-
zenkrans. Daaraan snoerden ze iederen dag sanen eveÍrtjes voor
den goeden afloop. Bovendien hadden ze als reisnecessaire
samen met zrn vierên r.. ê€r haarham. Dat was het hele reis-
comfort oÍ toilet van dien tijd. Voor nachtgarderobe hadden
ze elk eene - destijds orunisbare - slaapnuts op zak. Maar die
zeLLen ze overdag ook wel eens op als het houd was. Ze hul-
digden de bekende spreuk van Dr. Boerhave: ttHoudt hoofd en
voeten warm!rr De slaapnuts ging dil$rijls af, maar hunne ste-
vige dikbezoolde vetleeren schoenen met lederen rrreinasselsrl
- reignadels - bleven drie weken meestal vast aan hunne voe-
ten. Dat was ook hun galaschoeisel bij de Keizerin.
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Tot I s-Hertogenbosch ging de reis erg langzaan. Den eersten
dag kwamen ze nlet verder als Erp voorbij. Je ondiepe rivier
de Aa had! - en heeft nog - vele bochten en kronkel ingen, was
geene rechte aangelegde rivier of kanaal, maa:^ ze was eeu-
wen her grillig door de natuur gevormd. De grond erlangs
was meestal nul zand of rulle aarde, soms slijk, soms met
distels of onkruid begroeid. Het trekpaard noest dan eens
klinmen, dan eens dalen, soms springen of kruipen. De op zijn
paard kromzittende teugeler - waarvan het spreekwoord: hij
zil zoo kron as een teugeler - noest ter wille van zijn ver-
noeide dler eens nee rusten. Dan lag de vitesse stil. ooit
vas het nog veel erger, vooral op de bochten. Op die laonke-
Iingen der Aa noesten de passagiers sons allen uit de schuit
den wal opron met paard en teugeler te treklien tot de schuit
weer in gang kwam. Maa.r al trok Jan en all-eman net paaxd en
teugeler zoo hard ze konden, Toon en Janus Corstens en den
zitwever trokken ze niet van hunne kietjes. Die bleven er
vast op zitten al zou de wereld vergaan hebben.De vierde we-
ver nocht meetrekken zoolang het nodig was, naa-r dan h^'an hjj
ook weer gauw bij het zittend dr i enanschap. Ze doodden hun
tijd net kaarten, vertelden sprookjes van heksen en weerwol-
ven, gooiden rroppers en neerisrr met een duit, en zongen eens
mee êen liedje. Doch wat ze onderweg wel nisten was hun Ge-
mertsch ttispêrenrr. Dat is het N oor dbrabantsche koffiedrinken
on vier uur n.n.
Het is te lang om alles van de verdere reis te verteLlen.
Vooral bij het overnachten. l{ie ooit de levendige beschrij-
vlng van Erasnus gelezen heeft hoe zulk reislogies met vech-
ten ên haarplukken noest geschieden, als een laatste oordeêI
voor de poort van de he1 gelijk hi.j schrijft, die kan zich de
beteekenis van dergelijk logeeren voorstellen.
On kort te zijn. Drle weken later kwarnen de vier reizigers
weer behouden in Gemert terug. Ze hadden slechts é6n kistje
meer, en dat zat vol geld. Alles wa.s schitterend verkocht.
Den heer Toon Corstensi den nazaat, nu ook al een twintigtal
jaren overleden. hoorde ik er ooit smakelijk vaà vertellen.
En hij zei o.a.: irl{at! tegenwoordig geven z€ bij êen kilo
suikerij - cichorei - êen handdoêk cadeau. prulgoed is het.
Neen, dan het linnen onzer Étrootvaderen! Diezelfde darnast en
li.nnens bestaan nog als onvers lijt baa!. . Dat was eerste quali-
teit. Net als toen de menschen! Tien Keizerinnen achtereen
konden zoo een hend niet verslijten! Daar bliezen ze met tie_
nen de kwaliteit niet uit!
Toon zelf was ook wel een beetje van apartê hwaliteit.
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