KAPITTELSTOKIES
Kanaalplannen van oudsher; Kanaal naar De Mortel.
Reeds tweemaal zijn Gemertse kanaalplannen onderwerp van een artikel
geweest in Gemerts Heem.r Er waren al ideedn voor een "turfuaart" in
1625. Yanaf de Aa op Koks wilde men via de Gemertse Snelle Loop een
kanaal realiseren een eindweegs de Bakelse en Deurnese Peel in om met
name daar de turfwinning grootscheeps ter hand te kunnen nemen. De
meest serieuze plannen dateren echter uit 1839. De Zuid-Willemsvaart was
toen al zo'n vijftien jaar in gebruik en Gemert wilde een aansluiting op het
Nederlandse kanalennet. Het te volgen trac6 vanaf de Zuid-Willemsvaart
ergens halfueg tussen Beek en Donk, werd tot en met een kanaalhaven op
Schoorswinkel toen helemaal uitgezet en in kaart gebracht, door Provinciale
Staten besproken en afgewezen.

Toen eind jaren tachtig van de negentiende eeuw de Provincie een commissie van onderzoek in het leven riep om de mogelijkheden te onderzoeken
voor het graven van het latere Wilhelminakanaal reageerde de gemeente
Gemert opnieuw. Het Wilhelminakanaal zou komend uit de richting Tilburg-Breda niet moeten stoppen bij de Zuid-Willemsvaart maar men zou
een paar kilometer door moeten graven tot op Gemerts grondgebied.
Daarvoor probeerde de gemeente Gemert de provincie toen warm te maken.
De gemeente stelde ook een bijdrage in de kosten in het vooruitzicht. Nog
bijna tien jaar bleef men in Gemert hopen op een gunstige beschikking uit
Den Bosch. Maar bij het graven van het Wilhelminakanaal dat tussen 1909
en 1923 in fasen werd voltooid, kwam Gemert niet meer in beeld.
Het laatste artikel in Gemerts Heem (1991) werd besloten met de opmerking 'dat nieuwe vindingen in het transportwezen ervoor zorgden dat deze
voor Gemert pijnlijke provinciale beslissing spoedig dragelijk werd'.
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Dat laatste is niet helemaal correct. Want nog tot lang na de

Tweede

wereldoorlog bleef de gemeente Gemert azen op een doortrekking van het
wilhelminakanaal. Ten bewijze daarvan kan men citeren uit een rede van
burgemeester De Bekker van Gemert die werd afgedrukt in de Gemertsche
Courant van 19 februari 1954. De Bekker ging de gemeente voor in de naoorlogse wederopbouw. Voor gemeenten net als Gemert waren er nieuwe
mogelijkheden voor ontwikkeling. Industrialisatie speelde daarbij een
belangrijke rol. Maar met die industrialisatie vlotte het allemaal niet zoals
De Bekker het gewild had. Verantwoordelijk daarvoor achtte hij de gebrekkige infra-structuur van Oost-Brabant. De Bekker wees erop dat onderhandelingen met ondernemers die zich in Gemert wilden vestigen werden
afgebroken omdat geen aan vaarwater gelegen industrieterreinen konden
worden aangeboden. Hij was realist genoeg om ook op andere zaken te
wijzen die remmende factoren waren voor industrievestiging zoals het
ontbreken van gas en het gebrek aan bedrijfsruimte. Maar het ontberen van
een kanaal daar zou hij toch wel heel graag iets aan willen veranderen en
daartoe keek hij veel en veel verder dan het Gemertse plaatselijke belang...
Citaat: "Willen wij Gemert een behoorlijke plaats in de toekomst kunnen
verzekeren, dan dient op de eerste plaats de doortrekking van het bestaande
Wilhelminakanaal via Gemert (De Mortel) naar de Maas en verder naar het
Roergebied spoedig een feit te worden." Burgemeester De Bekker stond
erom bekend dat hij het allemaal zo prachtig kon zeggen. Een staaltje
daarvan vinden we in de rede waar hij terugkomt op het voor Gemert al
eeuwenlang gewenste kanaal: "Zeer zeker is de Peelgemeenschap diligent,
en men droomt over vaarwater voor Peelland, als levensader of 'nervus
vagus' van Brabants economisch zenuwstelsel. "

Ad Otten
NOTEN:

1. A. Otten, Gemerts' Scheepvaartbelangen. Van pleitvaart op de Aa tot haven
Schoorswinkel, GH 1982, p.10-20; W. van der Heijden, Een kanaal van Gemert
naar Breda? GH 1991, p.46-49
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Marie van Het Schaap:
In 1931: Eerste vrouwelijke kandidaat yoor de raad.
De Gemertse gemeenteraadsverkiezing van 1931 was in velerlei opzicht
bijzonder. Voor het eerst waren er partijen gevormd naar stand. Er was een
arbeiderspartij, een middenstandspartu, een boerenpartu, een partij voor
iedereen, en... er was zowaar ook een vrouwenlijst al had die maar 66n
kandidaat: Maria Willemsen-van Schaijk, in Gemert bij iedereen beter
bekend als: Merie vant Skaop.

"Jao Merie vant Skaop! Jao, db was 'n sk6n mens!" weet menigeen nog te
vertellen. Merie haalde indertijd 75 stemmen, te weinig voor een raadszetel,
maar desalniettemin is de redactie van Gemerts Heem nu na ruim 60 jaar
toch benieuwd naar bijzonderheden over haar kandidaatstelling. Ruim tien
jaar na de invoering van het algemeen kiesrecht was zij de eerste vrouw in
Gemert die het aandurfde om zich kandidaat voor de gemeenteraad te

stellen. Wie kan over haar en over haar programma misschien nog iets
vertellen?

Om even het geheugen op te frissen: Maria was getrouwd met Nol Willemsen, die het helemaal niet erg gevonden schijnt te hebben dat hij vanwege
zijn krullebol de bijnaam kreeg van "het schaap". Nol was schilder van
beroep en zijn vrouw Maria was na haar huwelijk met hem in 1919 op
bescheiden schaal begonnen met de verkoop van huishoudelijke artikelen en
zelfgenaaide hemden in hun huis in de Molenstraat. De winkel die Magazijn
"Het Schaap" werd genoemd, groeide rond 1925 uit zijn jas en toen werd
het grote herenhuis van vroeger notaris Van Kemenade gekocht, naast het
postkantoor. Het assortiment in Magazijn Het Schaap werd uitgebreid met
verf, glaswerk, speelgoed, lederwaren, luxe artikelen etcetera etcetera.
Magazijn Het Schaap was een bazaar die er zijn mocht in het Gemert van
de jaren dertig. Maria en Nol moeten het er druk mee gehad hebben, maar
Maria zag kennelijk toch nog een gaatje voor gemeenteraadswerk.
Ook op andere plaasen liet ze zich zien. Zo was ze lid van de Gemertse
Esperantoclub "Nia Idealo". Op de volgende pagina vindt de lezer een tbtcr
waar we haar zien zitten temidden van Gemertse esperantisten op het strand
van Scheveningen.
(Red.-AO)
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De Gemertse Esperantoclub "Nia Idealo" op het strand van Scheveningen. Zittend temidden
van de Gemertse esperantisten Maria willemsen - van schaijk. Links naast haar, met de
krullebol, "Het Schaap" (Nol Willemsen) zelf. Verder kennen we staand vlnr: Marietje v.d.
Rijdt (onderwijzeres Komschool), Nolda Ermers-Slits (onderwijzeres Nazareth), Leo Wijn,
Frans Bouw, Van Lee (notarisklerk); knielend vlnr: Juffr. Stevens (onderwijzeres Nazareth),
onbekend, Antoon Kusters, Theodor Kusters, Herman van Haaren, Harry v.d. Kruijssen;
zittend vlnr: Mien van Venroij (onderwijzeres Nazareth), Nol Willemsen, Marie Willemse-

van Schaijk en Paul Bouw.
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