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In het bni.s uiterst rechts woonde ia 1912 de weduwe Snitsrnet haar kirtdêt-en. Een kleine =".tig l".J o. áO grote Ur:anO.bij het heeLe verrelde roontje Srii: ;;;; il. rampzatisegebeurtenis: r't yaor on rne iondict -i"lt'Ërj.or van 1912Dtn braant begg6€ rgr nr*-,t tuipur,r-ï" à.'i',j'oraant chingnE de Haae6éjk. r oen a'"aa;àu--aiu-'ï;_. rÏ ïiijtu 0,. .na."u

wegensplitsing Deel-Kruiseinil_
1912 grote verandering. De an_uit het jaar 19Ob. Ter oriir.n _

ct 
-tEEpzicht aan deÉLèfr.r ondêrging inrict lierover dateert

brand.
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kant fan rt l(l'aojzánt . Toen drèèjde de v6ngd wir en toen

U"a""a. waj 8k ndg af. Alles bai nekaor laogen rr seuventich
mènse op straot. rt

F,en andàre ooggetuige was de toen pas 12-jarige Rector Pen-

nings. Zijn ouaertilt huis in de boeE leel-Pandelaar, pal
acnler hei keskerbleef buiten de vlamazee ' Pector Pennings

die ook schreef over de grote dorp'<bra5j'es ral 1780 en 1785

waardoor maar liefst 24O woningen iq rLawre: op;ineen, liet
rlaarbij tle brand van 1912 natuurli;h Elet o:Íer!€li' Ïe ci-
teren iit Gemerts Heen nr.44 (19?1)r " 

'êr' 
!Íote brand had

ook plaats op naandag 22 
^pt 

íl 7912' + :a{ raD de Genertse

lnoo" j.ott*".tt. In ilie tijd ras ir 
-: 

slechts tr*eemaal

;;;:; narktrnanerijx op naaoale w St.'!{arcud (25 aprir)
àr, ó rt"rra"g ,too" St.Màtheus í21 --eFster ) ' Deze brand

U.So" op Ae hót Deel - Iftuiseind! :r et -:randden drie huizen

.fi t.ttg.r.ofg. ,t.tt de stÊrke ri:': =lo€g tle brand dwars de

".à o".i ,t.À h.t huis waar Bu d€ r l-*el ratr verhees is
;;'gi[ zo verder in ale richtlng rar' 

'b 
Fa'ndelaax tot aan

het"huis waar nu lootlgieter \eliSs€{ tD,oot ' Elf woonhuizen

"uuaorraaa 
twee boerderijen bra'udde= À:: z€r;en ervant oud en

net stro gedekt, tot de grontl to€'-

Bert Vereijken bezorgde de redact:e bt kanteverslag uit de

2,, ia-Wi f f uá""aart van $toensdas 24 rFil 1912 hetgeen hierna
volgt:

GROOTE BRÁND TE GETIIERT.

Men schrijft ons uit Genert: lÊel i:et Kruiseintl ston'l Maan-

dagnidtlagr iuist bii Seleg€nàej'd jer jaarmarkt, in lichte
faiie. zós Àuizen, bewoond ttoor 1+ Eezinnen ziin in vlammen

opgegaan.
ti-l{L onstreeks 11à uur, toen r€rbijgargers een vla$netje
zagen uitslaan langs den schoorsteeo ran het huis toebehoo-

".id. ".n en bewoond door J. Í. ZÊeland slager en winkelier'
Het vuur greep zoo snel on zich ber' dat noch bij I''t'Vos t die
aan de eene ziide naast hen rocd€ ' noch bij Maxtinus Pennings

en Joh. l,laas, die beneden io tleo zijgevel van het huis een

voning hatlden r íets van waartle gered hon wor'len ' Huis en in-
boetlels ziin echter verzekerd bebalve de inboedel van Maa6'

Toen bet huis van van zeetantl ÍoloP itr brand stondt ;oeg de

vrij sterke wind de vlamen fuans orer tlen provincialen weg'

Eet huis van FY. verhappenr iui6t tegênover het brandende
perceel Yatte l'uur eer àr zelÍs reel ran den inbedel rvas kun-
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nen gered worden stond dit evenêens in volle vla-ur. Ássurantiedekt echter de schade. Door een gang van Verhappen gescheidenstond het huis bewoond door den ,o."rao M. v. àoornik en ineigendon toebetrocrnde aan de r+ed. Joh. v.tl. Broêk te Boekel.Ook dit stond nu al vrij spoedig in voLle vlan. Hêt huis wasverzekerdrnaan de inboedel niet. Deze is echter grootend.eelsgered kumen ïordên. Zou de brand zich hierbij bepalenrof zouook het nu volgend pand, bestaande uit de boËrderij Ínet r{roon_huis van Á. llickers en de woonhuizen val Adr. van Donnelen,L. Xferks ea Gez. Dorelijers in asch gelegd worden?l'aretr er .sFriten aalwezig ger+eest, aan zoi men waal,schijnlijk
ga IÏ=f geheel of gedeeltelijk hebben kunnen redden:r. nuble€t dit mogelijk. Hier had nen echter den tijd gehacl ornt-r b fuboedel een groot deel te redden. Overigens alekt as_ffiiê ile schade. Ook de gebouh,en toóehoorenclà aan Van denDr:t tc Doetel, L. Klerks en de kinderen Van Hoggstraten,rii tac:l bantlschade verzekerd. Toen de vuurzee zich totfi=t- 

= 
Íeg gebaand had en de nieuwe boercleríj van Joh.s. hlcn aan de beurt was, verschenen eindelijk dê brand_qrita nr l-t tooneel. Dat onze branclweer op verre na nieti.-Ea ! ?"g1 oj" zoo min wat orde betreft ils wat materi_c:l 

-.-t, 
bleek ook bi j deze gelegenheitl weer.h h aNDoJ toch, ja net inspanniig van alle krachten wistË -lÍa bt ïoonhuis van J. van Donrnelen te redden. Achterql blt cÍ bood eeu massa stroo en hout echter zooveel voed_el r H. ruur, dat de boerilerij, hoewef geheef in steenlf,llb- ea net pannen geclekt, niet te betouden viet. Hetrn 

- 
lia zooryel ats blj Míckers bijtijcis g"".a. De li.;.rr_hl E -- bekenrlen i jmker, met eei ii:_tïí- opzetters isrirt. E't-drtaal zal toch stellig lJe1 veel gelealen hebben.(I *t pàl*erde korven zagen we des anclerei daags rs mor_qB_E .*-le bijen rondvliegen. De hal van Mickers echterËt 6 

-tes, 

is totaal vórbranrt. ,ioen de- boerderij van
Ïï_-: ha{ ry": sevat, kon het niet uitbiijven of hetqaaraar Er--Êde huis der wedrwe Smits, dat geheel met stroogedelt e, Gst ook nee. Histloc ,""á.r, *"J" d"te gezinnendakloos, rtÍ.n er twee niet verzekerd **u",lofr. v. &ceIen Ántonia rr Deursen. Deze hatklen echter al áen tijd gehadom hrm -ubelties in veiligheid tu U""rrg.o, ,oJàat frun sctra_de. vrij- onbeàidend zijn zal. van de ved] Snits i.s zooweL hetnurs ala tfe i-nboede 1 verzekerd. Dit laatste is echter ook bij_na geheel gered.
Een oogenblik vreesde nen, dat het brandende stroo over deongeveer 15 M. breede open ruinte zou heenvliegen tusscfren
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het hel brandende huis van Snits en de Eet stroo gedekte wo-
ning van Rooyaftkers. Ware rlit gebeurd da-n zouden stellig nog
een vijftal woningen meer zijn afgebrand. De menschen waren
hier dal ook al druk aan het uitdrageD. Eet bleek echter al
heel spoedig dat dit gevaar niet zoo s.(rct ya.s. De wind, die
een neer westelijke richting had, joeg de ronken den akker
op, zoodat de brand bij deze 6 panden bema-ld bleef.
Irre mogen deze schets niet eindigen zondÊr e€o uooro van lof
gebracht te hebben aan den heer h'. v. I*oade, \iettegen-
staande we hen meer daÍr eens hoorden hJ'agea over tle L-einige
Ínede$erking, welke hij als brandreester rar óc zijd€ ran ons
geneentebestuur herhaaldelilr noest ood.ír-i.ldef, za:en re heur
met zijn wakkêre spuitgasten ook nu r-ecr an'cral vaan naar te
redden viell niet met een demi-sais@ arr &q rug en e€n wan-
delstokje in de hand rondloopende c b*a.rleo te geYen, naar
aanpakkende en hêt voorbeeld gevenile. ht het woonhuis van
Van Dommelen gered is, is tlan ook stcllig en zeker voor een
groot deel alleen aan hen en ztire belpers te danken.
I{ie we hier ook niet nogen Irerg€teo te cq}lirenteren is onze
wakkere rijkspolitie. Onze nar6chrnÊr6È raren in actie hoor!
Nog kunnen we hier aan toevoegenr dit alle gezinnen bij fa-
milieleden of kennissen een tijdeli.È Gderkonen hebben ge-
vonden.tt
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