
RAADSLEDEN VAN GEMERT VAN 1851 TOT 1941

ffiGÍ] aaat in 181O ons land bU irrankrijk werd ingelijfd, werd op
lHL\È! l naa-r t 1811 hier de Franse geíneentewet van kracht. Nade
GYêS r.ormÍng van het KonÍnkrijk der Nederlanden onder koning
liillern I, werd door de grondwetten van 1814 en 1815 weer on-
derscheid geÍnaakt tussen het bestuur val steden en dorpen. De
leden der rrstedelijke statenrr, werden voor hun leven gekozen,
terwijl ten aanzien yan de raadsleden I'ten plattelande'r (dus
van heerlijkheden, districten of dorpen) in de reglenenten van
1825 werd bepaald, dat deze benoernd werden door Provinciale
Staten voor de tijd van 6 .;aren. Door de grondwet van 1848 zou
het een en ander g.ran veranderen, welke veranderingen van
kracht werden door de geneentervet van 29 juni 1851. Deze wet
regelde de sarnenstellingo inrichting en bevoegdheid der ge-
meentebesturen, rechtstreekse verkiezingen, gepaard aan perio-
dieke aftreding van de raadsleden en gemeentelijke autonomie.

Op 13 oktober 1851 al, kv{an cle nieuwe Genertse geneenteraad
bijeen. \ran de oude raad, die slechts 9 leden telde, bleken
slechts 4 personên hr.rn zetel behouden te hebben in de nieuwe
raad die nu 11 leden telde. Onder hen was ook burgeneester Jo-
hannes Haest. In de raadsver gader ing van 28 oktober 1851 wer-
den vervolgens Ándries Slits en Joh. Nic.Rooyackers, ook twee
oude raadsleden, tot wethouder gekozen.

Pas na de geneenter aadsverki ezingen van 1931 zou het aantal
zetels in de Gernertse geneenteraad worden uitgebreid tot 13
zetels.
Hieronder volgt de lijst van raadsleden van 1851 - 1.947r

namen raad sleden

Joh.Eaast
Andr. Slits
J.N.Rooyackers
TTr. T. Goossens

ti j dvak

-1e51-187 4
-1 851-1860
-1851 -187 7
-18r1-1e7 7

-t7 -

opmerkingen

tvs. burgemeester
lÍeth. 1851-1 860
weth. 1851-1861
l/eth. 1 860- 1 877



naDen raatlsLedên

J. J. v. il. El sen
E. v. d.3roek
Ánt. A. vd. El sen
J.M. Kqypers
E.Á. Corstens
P.v. d. Aa
P.v.d.Acker
E. v. d.. Putten
Ant. Verhofstadt
Jan. A. v. d. $md.eu
J. v. Deursen
C. cle Groot
M. Janssea
J.lJ. Snits
J.3.de Eaan
P. Mastenb?oêk
W. W. Prínzen
A.de Eezel-aar
Thon. Sex
G. Slits
G. v. Eout
J. SLitÊ
P.v. tl. Putten
Th. Penninx
T. Geene
P. J. Jacobs
J. v. E'rp
A. v. Kessel
P. Mickers
M. Prinzen
E.H. Scheidius
J. Smits
J. v. d.. Serg
M. v. d. Broek
A. v. d. Laar
A. Goo s sens
Corn.v. d.. E1s en
Aug. Coenens Dzn.

tijdvak

1851-1861
1851-1856
1 851-1 858
1 851-1 856
185',t-1852
1851-1852
1e51-1856
1852-1e6o
1852-1858
1856-1860
1860-1866
1856-1869
't858-1875
1860-186'
1860-1861
1857-1e68
1858-1 865
1861-187 5
1B6t-1e68

1e64-1e67 ;1878-1s87

opnerkingen

weth. 186!-181!
weth. 186r-1 868

tvs . burgeroees ter

weth. 18J6- 1886

weth. 1878-1 891

}íèth. 18BZ-1 898
}/eth 19Ot-1911
1id. Prov. St.

weth. 18!B-1!06

weÍ,h. 18))-1)02

1e6r-1e67
1e65-1e67
1e66-1879
1868-1886
1868-1Be'
1869-1egt
1869-1 BB1
1 870-1 Bg I
1e7t-19't1
1e7 5-1901
1 87 5-1 878
1877-1906
1878-1896
't879-19o2
1 8e1-1 885
188r-1888
1886-1887
1887

-28-



namên ?aatlsled.en

J.lí. v. Zeeland
Eg. v. lieshout
c.Iïï.at
P. Yerbakel
A.A.v.Eout
!:rdr. Yerhofstadt
l. J. (lorran)v. d.Acker
C.v.d.laar
Johan Prinzen
A. J. Corestens
Ad.r. Sienans
P. Snultlers
A. C .v.Eout
M. C. Col-en
E. A. J. C orstens
S. P. K. Th. Bijvoet
M. Meli s
A. Snits
M. E. Groeneweg
P. Goossens
Ant. Jaspers
c. A. v.Eoof
J. H. Kolenburg
Adr. v. Eupen
Joh. A. v. d. Sroek
N.Eaverkort'
P. Slits
J. v. Kessè1
E. E.lJ. Yerhofstadt
E. J. v. Abeê1en
M.v. d.Elsen
Jac. Donkers
A. v. d. K13ld i ssên
J. Verschuren
P. Seekers
Joh. v. Erp
Jos. Verho even
Á. Snoeks

ti j tlvak

1e87-1908
1887-1901
1 88e-1904
1B9t-189'
1895-1921
1897 -1917
1e9B-1911
1B9B-1921
1902-1919
19ot-19o8
1904-1919
19or-1911
1907
1908-19J1
19oB-191'
1g1O-1911
1911-1919
'1911-1919
191r-1919
1917 -1919
1919-1941
1919-1921

1919-192J;1927 -1941
1919-191o;1911-191e

1919-'1927
1919-1927

1921-1927;19J1-1915
1921-1927
1921-1927
1923-1929
1927 -1919 ;1941
1927 -1919
1927-1912
1927 -1917
1929-19t1
19to-1940
19r1-1919
1911-191'

-ta-

opnerkingen

weth. 1907-1908
wet}:. 1902-1901

weth. 1917-1921
we+,h. 1909-1917

weth.

weth.

1911-1927

19to-1915

weth.

weth.
wêth.
weth.

1927 -1941

1915-1941
1927-191o
1921-1927



VL IEGVELD IIDE 
R IPSII (2)

inds 1924 woonde ik in de enige boerderijr liggend aan
de Reijse l{eg, hoek Haardse ltÍeg. Daaron werd mij gevraagd
of ik me nog iets kon herinneren van het door de Duit-

sers in 7944 ín De Zijp aangelegde vliegveld.
De officiËle naan van dat vliegwetd was: rrDe Ripsrr. Meester
Derks uit De llortel noende het in ziin dagboek: Ín het Zwart
Water. llaar de enige goede naam zou eigenlijk noeten ziin ge-
weest: VIiegYeld De Zi jp.
Het vliegveld in De Zijp werd door de Duitsers inderhaast nog
aangelegd in de zonernaanden van 1944r dus eigenlijk vlak voor
de bevrijding in septenber. Het vliegveld was een zeer lange
en tarnelijk brede grasbaan t die grotendeels lag op de veebe-
drijven van Àrie en Jo Eijkelenboom, net nog een klein weste-
lijk stukje op een weiland dat bij de boerderij van Janus van
Zeeland hoorde. De aanleg stond onder leiding van de heer
Slingeland. Er Ínoest natuurliik nog veel geëgaliseerd worden.
Voor tlat grondwerk werden uit Gemert, Bakel en Deurne een
groot aantal arbeiders gevorderd. De burgemeesters van die
geneenten rnoesten er naar voor zorgen dat ze kwamen. Een flink
aantal boeren uit de buurt werd gesommeerd met paartl en kar
te konen om de zoden voor de grasbaan aan te voeren. Die zo-
den werden van de weilanden der boerderijen uit de buurt los-
gestoken en noesten dan naar de grasbaan gereden worden.
Men begr"ijpt de tegenzin van arbeiders en boeren om op deze
wijze de Duitsers te noeten helpen bij hun oorlogsvoering.
Hard werd er dan ook niet gewerkt I Karren werden naar half-
vol geladen en tle vracht wertl ook wel eens onderweg rtper on-
gelukrr op de verkeerde plaats gelost. 0p het vliegveld moes-
ten de grondwerkers de aangevoerde zoden aan elkaar passen.
Ik hoorde dat sonnige arbeiders hêt klaarspeelden oÍn een hele
middag te rrwerkenrr rnet het neerleggen en weer opnenen en weer
neerleggen van een stuk of tien graszoden voordat ze op de
goede plaats lagen. Intussen waren vaklui begonnen net de
bouw val barakken aIÊ onderkonen voor de soldaten. Uiteinde-
Iijk is toch het vliegveld voor de Duitsers gereed gekonen.
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narien raad.ÊLeden

C.J.Raaynakers
J. A. v. d.. EL Een
Lr. 1IIoet
J.Tereyken
J.M. Pêêters
Joh.Ivlartens
J. Verbakel
A. Goo e
J.v. d. El-zen
N. Sê1ten
M. v. Eoogstraten
G.Corstens
F. H. v. d. L.,inden
J. M. Kuypers
S. L. CoLen
L.v. d. Croomenaeker

tij dvak

1911-1958
1912-1915

1915-1919 ;194o-19 41
1915-1919
1915-1919
1916-1941
1918-1941
1918-1919
1918-',t941
1919-1941
19J9-1941
1919-1940
1919-1941
1919-1941
1919-1941
1919-1941

opmerkingen

Na de Duitse inval in mei 1940 bleven de geneentebesturen aan-
vankelijk op de oude voet gehandhaafd.
In augustus 1941 echter werd zowel in de Provincies als in de
gerneentên een eenhoofdig bestuur ingevoerd. Op 16 juni 1941
was de Gemertse geneenteraad voor het laatst in vergadering
bijeen geh/eest.

Ad Otten

llr'orÍrcn:
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