
De qrave lanss de Lodderstraat.

Tijdens de re3enperiodes van de laatste jaren heeft men in
"Gemert op vele plaatsen last gehad van het water wegens : de
gebrekkige afvoer. I1< zag dat o.a,op de L0ddedijk, waar het
waterrdat voor de P.ips bestemdwasrgrote,plassen vormd.e, hi,er"en daar zelfs bijna tegen de huizen aan. Kort daarop i"g op
dezelfde plaats de grond open, vermoedelijk voor het fe[gen' van niewe afvoerbuizen.

Dit deed me denken aa:n een ,conden voor de regeerders,der
heerlicheijt Gemertrrrgedateerd 20 november ].6],/,,, die ik kort
gbleden onder de ogen kreeg.Ook 1n dat jaar had men langs de
Lodderdijk last van het vrater, omdat de sloot die oostwaarls
langs de vreg liep en er nog loopt, hier en daer dicht zat.
De eenvoudigste oplossing voor dit probleem zo1) natuurlijk
geweest zlJnrdat i.eder langs zljn eigen grond de sloot oper-
genaalrt'had.vermoedeli jk zijn er groirdgebruikers bi j geweest
die er geen,direct belang bij hadden en zodoende qebeurde er
niets.ftrdere mensen van die tijd hertnnerden zich echter dat
de ei3enaars of .gebruikers van de gronden, die langs di-e weg
lagen of de mensen di-e aan die kant van de weg woonden, ver-
plicht waren tot onderhoud van de sloot. Daarom wernd er een
soort kort ggding aar€espanner.l tegen ,di.e onwillige personen.

A1s getuigen ':';erden op3eroepen Lambert Hendrik Bee}mans,
ou$ 9O.jaar, Aart Joosten 76 jaar, Lambert Dirk Goossens:?2-
jd,ar, Pgtgr Lamberts 73 jaar en Jan irfillems'Verhof stad 73
jdar.Dezen verklaardenallen onder ede, ttdalte graven beneven
de Lodderstnret Oostwarts gelegen 

"er{i;d"- op& 'pi"g""- t"
wesen om het ylater aff te laten loopen nae de Rupie van.cten
eelel eynde totten anderen ende datter v6rseheydene
lghaepskoyen aeh de Loddeistraet plegen" te staon, d.aer voer
dd,t-verschgfden schoren over de grare plegen te liggen om

- Aert Joosten verklaart, dat rri; zert i-n een van de huizen
1ang1 de Lodclerdijk heeft gewoond, waar nu zijn schoonzoon
woonde en dat hij van zijn vaCer had gehoordrrfdatter sehqsrpi"Stn te 1ig3en voir aei nui.;se ende- ""rrr"i" 
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Jans'sijn schoensoene nu tegenwolrdich is woenend.er.ook Dj.rk"Goossens verklaartrdat hij indertijd zelf over de sloot voorzijn huis schoren heeft gelegd..
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Op dezelfde dag nog, waarop de getuigen werden gehoord,

,r.u"diga"n de sc[epunln van Gemert een ordinnabtie uitrtnraar-
ln de 6igerruurs of- a" gebruikers --T3*. ,-d" 81old"o,t.99st1a3rts
.r." ae f,fidderdijk 'rsullen gehouden -sijn elck siinen g?ave

beneven de Lodderstraet aldair gelegen te openen en uyt te
vegen .... .. . . .gnde, daer schooien te 1eg3en voer sJm erverrt "
Biinen veertlen dagen moest aan het bevel voldaan zijn op

straf,fe van twee gulden.
. De lvorster I[. ttirtmans moest de qrdonnantie lan de betrok-
t""-p"""o"en tet<ena:maken, wa! hij blijkens ^3iit 

verklaring
van 23 november 1612* ged'aan heeft, Pgor Jan Cluytmans de se-

cretaris werd deze verklaring:: bevestigd.,:
M'H'J'Pennings '

Pastoor Poe1l z.gi $IaS.een Secure rnan.- ''Daarom heeft hii, in
1926 eens precies genodeerd, waaraa.n de buren zich te houden
hadden in geval er,ienand in,d.e buurt Inrvam te overlijden.
On twee, schijnbaar tegengestelderredenen liikt het mij nut-
tig, er in Gemer.ts HffiVI iets over te zeggen.'De eerst,e reden
isr-aat er hie::,en'daar in Gemert nog lets bewaard ls geble-
ven van deze gebruiken, en de tweede reden is, dat men deze
mooie burenplicht veigeten is. Pastoor Poel1 zegt het vo1-
gende:
rlfs j-emand, die boven de plechtige communie is, voorzj.en 'vran

het heilig o1ieseI, dan vrordt de rozenkrafis gebeden. Ts de
persoon gghuvrq, dari moet'de eertsvolgende 'qehuwde persoon de
iozenkrans. aafizeggdn eh zljn huis hieivoor beschikbaar stel-
$ea. l(an da,t,'niei; dan de i"arop volgende (steeds in de
rietrting van de kerk gerekend. v.d.II.). T[edFwen hoeven
nergens lroor'te zorgen, maar voor haar zorgen ook eebwd.e
personen.r Voor een ongehrnY4e zorgb het naaste meisjg; dat
boven de plechtige commuriie is. Pozenkrans drie dagen ach-
tereen tslavonds, doch rs-zondags rs-middags.

fs iemand overleden. dan moet, de naaste buur of een
huisgenoot zoigeir dat hij afgelegd wordt. De naaste buur
moet zorgen, dat de eerstvolgende middag de klok vrord.t ge'
1-:id door minstens 10 man, drie maal luiden met korte W)ze"
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