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DE

EERSTE

GEMERTSE COURANT
VAN

r 883
titel- I'Hoe het_.nieuws in Gemert kwanrr sehreef
19"1.q"
0!!9n
in
streek,, van i, ág
lA,d
noveo_
,F"^*.^2I!, ',De
tutelar.?rt*eíén.
"r.ïà1"""Ëï*ro
Èii"niààt"ï
daarin
eerste Geoertse ::n
courant.in. 1p11. Ni;; ; ;;;'à'"ï3.íj"rll de
denkt dat deze verkiezingskránt va"-'igïï
rrJaargans 1, nummer
1". ioch r.ua aá h;í'á";;ii.r"keervermeldd.e:
mis. Niet
uit 1!11 dateert de eerste ',c"r""i""--óo;;;;,,,
naaï.
.......
uit 188j !!
Onlangs had ik het geluk op het kasteel
een bfik
te
mogen werpen in d.e archiefruintel
en
wie'scfret"t
,ijr,
lr""1
bazing bij het zi.en van een "Genertsche óourant,,
van / A_
pril_ 1881!_ "1e Jaargang.lg:1',
1
U"r,
gehavencl
verstetên- krantje uit-1881. B";;;";;;-";ï
""""-ri"ar4 pagina,s.enDe
eerste echte Gemertse
, E;;;; iiu
nurutrer uit
april 1881. En één uit Courant
nei 1SBt. D;a;-;tËiE rr"t
"."
nee
op. 0f
d.e eerste Gemertse Courant sleóhts
;k;Ë;;*"=s
teld.e?
llie
weet? Eet loont ae rnoeite
h;;-";;;;;;;ï
Eet eerste numrer van
"""J april 1BÀt ;;à afs ond.ertitel
Ni.euwsen AdverientiËtiàa,ll"'"ïïerd uitgegeven
'rAtgeroeen
door d.e Gebroeders van-d.en 8"";;;;;r;
t!", l_s."toeenbosch,
in

d.e

St. Jorisstraat.

,inàn

rn- net
à;; i;"";,, worrlt uiteen_
gezet waarorn deze nieuwe krant
is
.ná"1i"iri.
wordt het niet: Er za1. ruiroJe j" ;;;;*;"o"" ,"g duidelijk
or,"" de tand_
-i"t"-iJra""ua
boutr, en voor de narktbericht""-;".i
"r
zal kun_
nen dienen voor d.en verkoop en a""-""itooi"a""
f analbouw_
productent'.. De uitgevers verzekeren
voorgrond. staat dat wij ons op streng de 1èzer dat: ,,0p den
À"a"ài"rr"tig en zeale_
-<l-

lijk gebied zulIen bfijven be!Íegen, zond.er ienand. in zijne
godsdienstige overtuiging te krénkán,
rnet
geen politieke vraagstukken of rnet verkiezingen
"t--orr" vor-strekt
willen
in_
faten'r. Verd.er wordt de froop r;i tee9l".tà"-' a"t a. geringe
prijs van 1 cent p"" ,rrrr"i
("";"i;jk;)niemand een
beleÍnnering zal zLjn een abonneme"t tË
"oor
de voorpagina prijkt dan
"ár"rr',
_ _Op
,it-'n"t Buitenland.
Een
Feuilleton "Onschufdig v.rs t o nieuws
oie";;"b"Si"t
op de voorpa_
gina, en u:oi-t l/J deel ervan. In
vijfd.Ë
,rrrrr""
pas is er
't
o,a. uit Gemert nleulrs te ,nefden: ,,UnËaag tarêïd de
tranweg
geopend; dat Genertsi-ii!Ë?"t.rr"r, met
het
111!-1r-cenert
naeul/ vervoermi-ddef zeer waren ingenonei getuigd.e
d.e
natio_
arietreur .. (nj.et te tezen).I
huizen l/apper_

llle

"""-""ï"

le feestelijke tram arriveert rond 11 uur in
Gemert, en wordt verwelkond door de fanfare rrApollors lust", ond.er het spelen van d.e
rrTramwegmars ch"
, zoals
hiernaast te lezen is.
Het is vrijwel zeker de opening van dêze
tramlijn, die d.e stoot
tot oprichting van deze
Genertse Courant heeft
gegeven: IIet ontstaan
van een direkte verbind.ing Den Bosch-Geroert,
Eet d.orp Genert, nu een
verbind.ing net de res t
van Ned.erland hebbend,
heeft behoefte aan een
eigen krant, en in Den
Sosch was er wêf een
uitgever te vind.en.

Ciiiluirt.'i

Vaahel-demart

Àan rlo gronr
rolko tcu ongcYoor
komd door do fanfaro

bololg dor

Toch lijkt het voor
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intiatief niet in ..eltrerr
Genert Senonen
i::";:::
is,
senomen
naar lïtÍ3]*il1it_het
in 's-Eàrtoe.rt"""r, - -al^;";^":::-11
d.oor
cle
uitgevers,
ate Gebroe_
rte's var u::.t"I::l::1t'
Á^- o^_^-r I_:b:":h,
ne! éliÀ"- *à'""i
";" ":ff

iï::.Ï::

_

J:=fi ;il"
::;
r"ii.;;-';;;"d';;H#
;H"á:
-;";:;'i;"f,r;ïi*fl";iffïi::
l;:1"^l"I::9",,o",a"
os r"lï3ili: ;,"het
I:=*::.
!:l! "ï^'
richten',
bericht:
""
"";ï"
"c"rË"i,
à-e;"iï.-;
êT
2
rebgternii"at1ol
t^ ents

#:H3+rr-trlo"

tan

De advertenties konen geen van alle
uit Genert. Deurne
Asten, Boxtel, naar ook Aaosferàar,
uu"j"i"ïjr.t
en ,s_Eerto_
genbosch ziin de ves r igi.ngspraai;ei
ers.

Genertse Middenstand

in zo,n

""i'ái-àa"""teerd

De

;i;;;;;ï; ;ï3J:":iï3i'ïï.$:il"í;: l:;'.*;:
genoend

dien door "de soede,oo"d"rrà"i,,,;";i"*;;";;"n
1atên
ging worden,
aangevoerd werd.
De rGenertse Courant

van 1ggJ,, was d.us êen krant, die
eigenlijk niet veel met cenert
,"ír ïË"rJË." rr"a.
Uaar_
sehijnliik is deze zeltae krani ;"r.-iri""Ëïllirirr"rra"
andere
plaatsen verschenen, waarbij a""
de
kïant verand.erd wertl, en enkeie
"i"àà1"-à" naan van
had_
den op die andêre plaatgen kh,anen
"t"f.;""-à1.'betrekking
;;-;";';". rn Geinert d.us
nieulrs uit Genert, BursLrtijkê a;;;;_
u.i.t Geoert,
ËlË""."" ,,I{arktberich_
en nisschj.en no* een ander stuk;-e.
o.t-uïj'à.
tenrr nog een stukje van Genert. -i"foest
ae Ërànt voor een an_
d.ere pLaats opgenaakt w.ord91, a""-*""aË"
gen door die van biivooïbeeld-'1""""", -iJï"ïàË stut<;es vexvan_
of rtlburg.
opnerkelijk is dat.B.& w.
in
verschilfend.e a.vertenti"" r"i.rr-opiËiË"ï
"""-óiïu"iË" óonoe"" t"".rt
te Àsten behoort tot cle adveri.r"á;;;i"'
""r, notaris
i;eràer onderzoek
is
:i":':":#ïii;"-iliiliËl "r;" "ià"""-à"'.'"iË w"r a""g"ii,k;
Eet is te itanken aan de kasteelbewoners
atat dit numner
van de eerste Gernertse courant
;i;-jBà;ï;iara
is. Dê se_
-""Jtaureren,
neentearchivaris zal deze oudste
en zo_
doend.e ied.ereen te zijner ;ijà' ""rr"í"
;';ï;'Ë"i!Ë"*.ru
sterlen
deze oude krantên in te zIen.
Of,schoon deze eerste Genertse
krant uit lggj niet erg

-2t-

is, en we - afEezien van de verkiezingskranten van
- op d.e eàhte.eenert". ó.""""i-r""t"" wachten
,?\^lglz
tot 1910,
is het toch aardig
"o'" """rpiJa" te n.tlen.
;emerts
911

Eenk Giebels
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(een advertentiepagina uit rDe Geoertsche
Courantr! van lBgl)
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