
DE GTli,lERTSE RUZIE
rloor J.J.M. Sicking
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en. Ik meen tlit niet U"t""-tt kt""ttt'"dou" 
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door rniin ideeËn

te geven over de betaanáe ruzie, di9 Gemert, jarenlang in

twee kampen vercleelde' ucfr, tiina'elt dorp had. twee partijent

;; ;; de Genertse Ruzie praatte het here bisdon'

ïlJn it-lrra."ti;a de stukken van cemerts Beláng'r in hantlen

*".U,^-a".nt ik er eintlelijk achter te konen waar het nu ei-

Ë.iïlx-.".. ging. Dat viei ne bitter tegen' uèl las ik er

uit clat nen een tt"op g"httfa had toen men zich bij de Bis-

schop beklaagtl had over Deken van Beek' en dat nen toen

zelfsaandeNuntiusteBrusselgeschreven.hadzonderenig
í"""it."i. Begaeep ik het goedl dan vond men dat de Deken

niet rnet ziin tiid '"u" 
tt"gtltttt en sociale vernieuuingen in

Ë:-;.;'"t;;á: á'Ë'i;p'riir'"wás dan ook dat' toen Poell pas-

toor wercl (juli 1915, A'T'), rrGemerts Belangrr rofficieelr

wertl opgehevenr naar nu kwamen juist de oude nensen van

rrC'emerts Belangrt in verzet tegen de vergaande sociale ini-
ti"ii.".t, de iniligheden'r van àe Pastoor ' Wie waren de voor-

naanste aanstokers?
;;;;;;. kentle ik in niin tiitl de Riiksontvanger Tonnaer '
íïËïàt-iil"..t, d" B.o'.tiut en de zonen van Notaris van Keme-

".á"r-Oi."t. 
dmert woonclen, en daarnaast Peerke Slits die

nen de rrAntictrist[ noemde, met een ander van F'sdonkt rrde

Philosoofrr,, voorts ene Varr Zeelandt de aannener hrillem van

ftf.r, ur, á1 d. bou.." 
'lie 

bii rrde Clubsrr hoorden' die dus

r.ig;"rot." waren bij tle rrMaaischappii van Landbouwrr' Daar-

i"g3rrorr.. stonden' tÀnrninste v66r aà tijd van Pastoor Poerl'
siiá;tu".t." Buskens, Henri corstens, en à1 die tijd de oud-

fabrikalt Johan Prinzen, Harrie van Abêelet en vooral cle le-
den van de Boerenbond vàn Pater v'tl' Elsen met de Van de El-
sens natuurliik vooropr en Dries Verhofstadt-en Val de Vos-

;;;;";g, de ioorzittàr en de Secretaris' In het argeneen
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stonden de leden van de |tRooj Skutrr hier achter, wat wellièht
een aanwijzing is bij het zoeken naar de oorzaak van de tr,tree-
spalt.De wevers stonden er tot aan de tijd van pastoor poell,
die hen naar voren haálde, buiten. Toen kregen Bertje van
GeÍnert en de Penning en de Snijcler ook een rol nee te spelen.
fn het algeÍneen li$t het erop, of L'rijvingen onder de boeren-
bevolking op een bepaald ogenblik dm jonge onte\,Teden nota-
belen (rnen sprak van rtonze patricische farniliesrt) zijn aan-
gegrepen, om zich tegen de straffe leiding van de Deken en
de behoudzucht van hem en de Burgeneester op te stellen.
Die behoudzucht was uitermate groot.
Behoudzucht dus: De Gemeente Genert bezat nog een flink stuk
grond ergens in de Peel, dat nu nog, naax ik meen, rtGenertrl
heet. De Staat had er stroken tussen liggen. Laat Genert het
nu verkopen voor een appel en een ei! Was er vooruit gezien,
dan had dit de Gemeente rijk kunnen naken. Erger nog: Als
tussen 1822 en t26 de Zuid-Wi l lemsvaart wordt gegraven, is
het nog niet lang geleden sinds Scheidius de goederen der
Teutoonse Ridders kocht. Toen werd aan Genert gepresenteerd
on een haven te krijgen. Uiteraard moest er een flinke son
op tafel komen. Scheidius was er voor. Er werd bij de plek
waar de haven moest konen alreeds een fabriek gebouwd (het
fabriek in de lloef; de Hoeve behoorde aan het kasteel). Maar
de Geneenteraad is van penning zestien en stemt het af.
Scheidius vertrekt b'oedend naar Arnhen. Veghel krijgt de ha-
ven, terwijl Ge in Genert de boten in het Kanaal kondt horen
toeten. Een aantal fabrikanten verlaat GeÍrst en vestigt zich
in Helnond (zie ook: Gernerts Heen, jrg. (lrgez), nr.1, blz.
74-n).
Zo behoudzuchtig was Gemert. De gêste van de Notabelen was
dus niet te verwonderen, zij vonden aanLeiding in de conser-
vatieve geest en de bevoogding door Kerk en Gemeentebestuur .
Het ongenoegen leefde vooral onder notabelen die lid waren
van de rrsociËteitrr. Zij sloten zich aan bij cle politieke
vereniging rrGemerts Belangrr (de rrTegenpa.rtijn), die zich te-
gen de rrR.K. Kiesvereenigingrr (de rrcoei Partijrr) afzette,
waarachter Deken Van Beek, Burgeneester en Gemeenteraad en
de Boerenbond stonden. Niet alle kinderen van Notaxis Van
Kemenade zul-len het dan ook prettig gevonden hebben dat cle
Pastoorskrans ooit bij hen aan huis werd gehouden. De Nota-
ris, die ook lid was van de Staten, was zeer clerj.caal ge_
zind. Zijn zoor. Eduard zou later pastoor worden te Heesch
bij Oss. Ten huize van de Notaris was het ( daarorn weet ikdit) dat de wèl vooruitziende pastoor van het nabij liggende



Beekt de latere SeÍninar ie-Pres ident MS' Dr' L' Berkvens ' er

met óeten van Beek over sprak tlat er toch zoveel armoe was

in Genert en tlat die groteirtteels opgelost zou kunnen wordent

;;;;; ook rneisjes wórk zouden kunnen vinden' Hij sloeg voor

on kontakt op te nenen net de FirÍna RaiiÍnakers te llelnond en

i.t á.". aanirekkelijk te maken door grond aan te bieden voor

Ë"" i"t.f"r.""estigiig' nài aeea Deken van Beek' Dit moêt dus

g.f."ta zijn ten huize van de Notaris'
Maar Cor en Willem €n ook Dora' die later net. Pieter Biivoet

trouwde r moesten niet veel hebÉen van die Deken' die steeds

maar duicletijk aan hun atbes preekte tegen "Telegraafrrt
ïili.rl".' nott.idam"che couiantrr en tegen dansen' Toen de vro-

ne en uiterst I'rijgevige mejuffrouw Fientie Verschure in

Ë;'ïliá;.. 
-worri.t!' 

{ r"i- rtu i dï ge Gerneeniehuis ) 
- 
een dansavond

Ë; s;;;;;t.átá 
' 

"nua de Deken tlit net verneldins van naam

arr-.ttlln"".runaf de nieuue Dreekstoel afgekeurd' zodat men zong:

ItEn tlie het neeste gur, iofat er het àerste afrr' Ilet was ook

een aloorn in het oog "J 
-á; 

Deken' dat velen.naar Helnond

gingen on te dansen et' áe longens in het, Leerlinghuisie wis-

ten wat zij Ínoesten u"t"ooíd"i als de Deken roeg: rruat gaat

;;'";;; n-ïtona:", rrBochtr mijnheer de Deken'r kronk het clan'

Zou Fientje Verschure ti'ae "faatste ziin oÍn tegen de Deken

ïr-t"-Ét"i, a" van Ke'nenaaes en hun aanhang namen dit niet

"" "á.if"".0.n 
dat de Deken kinds was en moest ver 

'lr{'ijnen 
"

DaEr<lezenotabelen'evenalsdiehenaanhingen'godsdiens-
tiae en kerkse nensen warent probeerden.zii -langs 

een omweg

;";";;"--á;;s te zitten' Mán neencle dat hii ziin tiid niet
meer verstond ",, 

tt" at"á nneite bij de Bisschop van Den Bosch

"i'i.r"-t. "firnineren, 
a""t rti: te oud werd' ;Toen hierop niet

iË"á'inÀ"s""", heeft rrcemerts Belang" zich zelfs tot de toen-

nalige Nuntlus te Brussel gewend rnei de boodschap dat de De-

ken verkindste.
ï".eiáp;"t i" a. onderlinge strijcl vornde het samenvallen

;;;-;;ï gouden priesterfeàst van áe Deken rnet het veertig-

iarig feest van RectoJ K1;;=""" van tle Latijnse School (z
jï"t"tóiói. Hel "as bekend <tat het niet.goed boterde tussen

ái. tr".". De Deken had altijct bii de Rector gebiecht tot de-

ze hem op een dag zegde: ilk zal ten overstaan van U geen

Àeur.,lt ieer taken van niin i ur isdict iena<:ltl tt ' Dit ging men

uitbuiten. Van l{alsunt tle clirecteur van het Gaspetroleunfa-

;;i;;i; a;"g naar de óeken om hen te vragen' niet of de Rec-

;;; ;;" ptelntige H. Mis in de kerk op mocht dragen' maar

tt..t""f"às om áe kerk die tlag te nogen gebruiken' De Deken'

die tle boel doorzagr weigertle, terwijl hii zeit dat 4O jaar



eigenlijk geen titel was. Van Walsum was goed voorbereid enrepliceerde: rttlaa.r, Mijnheer de Deken, er staat toch irnrnersin het Evangelie: rrAls Ge iets tegen uw broeder hebt...fl. De
Deken liet hem niet uitspreken, naax ineens klmk het3 rrJuist,
nijnheer Van Walsun, ga eerst naar Uw vrouw toeÍ. De nan was
gescheiden. Toen ging nen schuin tegenover de pastorie (in de
Ruyschenberghstraat ) , in de tuin van Rector Claassen ter ere
van deze een nonument onthullen ttËt een arend (cte wetenschap)
er boven op. rrHij pikt mijtt, nonpelde de Deken toen. Met zul_
ke plagerijen, net schotschriften en wat dan ook ging rnenvoort. Men gaf een krant uit, kraarin aanhangers van de Deken
werden gehekeld. Er stond bijvoorbeeld van de ninder kerhse
Ínijnheer Keunen: tUan Keunen, Roornsch-Kathol i ekrr en van de
weduwe van de Secretaris: rtlr,Íie de Sik rnet twee huwbare doch_
terslt.
De Kapelaans die zich rnengden kwaÍnen in noeilijkheden. Kape_laan Lonmelaars werd bespioneerd en verdacht genaakt. Men
Íneent dat hij daarom ziek heen noest gaan en overleed. Dok_ter Kuiper zei nij: t[,Íijn vriend Lonrnelaars hebben ze hier
vermoordrr. Toen een nieuwe kapelaan bij hêt huis van de No_taris uit de tran stapte, stonden Cor en Willen van Kenenade
daar en zeiden: rrZo, ben Jij de nieuwe Kapelaan. We zullen
Jou ook wel wegpestenrr.
Zulke dingen naken het begrijpelijk hoe het kon gebeuÍen, wat
de Deken ontviel toen Cor van KeÍnenade jong gàstorven was.
De Deken stond aan het altaar, rnaar bij het rrorenusrr keerdehij zich ineens naar de Diaken met de vraag: IHoe heet hij
ook r,seer?rr rrCor, CorneliusÍ was het antwoord. Toen ontviel
het de Deken: rrl{as rt l{illen rnaar!I en vervolgde: rrDeus qui[
etc..
Trouwens, ik zag zelf een biljet dat blijkbaar van de rGoei
Parti;tt was uitgegaan. Het was êen schandêlijke aanval op de
Rijksontvanger, wien niet meer of ninder in de schoenen werdgeschoven dan dat hij de stier van Gemert was.
De Hemel zij gedankt dat dit alles verleden tijd is.Er had veel eerder een eind aal noeten komen. pastoor poell
heeft dit genoeg geprobeerd, z6 zelfs datik dit de voornaam_ste fout acht die hij in Genert geÍnaakt heeft. Hij wildevruchten plukken die nog niet rijp waren. De eerste ti;d dathij _in Gemert was, zag nen hen bij voortduring bij Ínensenvan de oude rrTegenpar.t i j r r en werkelijk: hij won er enkele.Maar nensen va.n de ÍGoêi paxtij[ ,.gui dit iiet graag. uer_haalde malen stond in het rrKerkklokjerr een couplet uit Ge_zelles rrHiawathars Liedrr: rrKinderen, ach mijn airne kinderen,



luistert toch en weest eendrachtigrr ' 0p de eerste steen van

de nu toch gezanenliik opgerichte Boterfabriek dêed hii zet-
ten: rr... lógtle Pastoor Poell 

'le 
eerste steen vanrrDe Een-

df,'achtrrrr (1ó15). Poell was blij als eên kind. Maar er was

;;-;.." eendracht: Ilet Raailslitl Marinus Coolen schreeuw'le

in dá Raatl,svergader ing z6 hartl rlat men hen aan de overkant

varl de straat verstoncl: trHet zou hier in Gemert allernaal
goed gaanr als er maar geen driiver waslrl
ïr-h.ï "oig""de 

rrKerkklokierr had tle Pastoor een vêrhaaltie:
io. ftputaL was rnooi aan rt vertellen van Jonas en de wal-
vis. Màar Jantje hatl een vogeltie gezien en Ínaa-r half ge-

luistercl. Toen I'roeg de kapólaan ineens: rrEnt Jantjet wat

kunnen we daar uit leren?rr onthutst aatrvoordde Jantie: rrDà

S., aa S. nie subiet noet schrikkent al zette ze ne grote

[.rl ontt; Heel Gernert begreep het' Men -breef. 
echter zeggen'

á.t rnËr, Poelr aan cle eíe kánt van het 
'lorp 

had ingehaaldt

maar dat men hem graag aan de andere kant wegbracht'
Poell bleef echter proberen om vrede te stichten'
Toen Kapelaan van Erven hem r'vilde helpen(de voriget Kapelaan

Van Dooien had hem tegengewerkt) en neentle dat het daartoe

dienstig was on de door áe r[egenpartiirr gehatê Dries Verhof-
stadt ei Kobus van de vossenberg af te doen stermen als voor-
zítler en Secretaris van de Boerenbondt ondersteunde de Pas-

toor atit sterk. Zelf was ih er tegen en zag er geen heil int-

zodat de tdee mij vroegeÍt:rrGe zult ons toch niet tegenwerken?rr
*Neentt, antwoortlde ikr rhaar daarom waarschuw ik nurr' IIet

tweetai wercl afgesttrnd, naar de volgende norgen stond collega
Van Erven al bii me on te wagen, om cle storn diê opgestoken

was, te stillen. rt Waxên goeie mensen en rt lukte dus! Maar

de rrTegenpartijrr bleef tegen.
TEch hÀeft Poell tlie de l'rede zozeer begeerde, na mijn ver-
trek uit C,emert (1922) nóg een keer een kapelaan overgehaald
orn iets ttergelijks te beproeven. Ik sprak die kapelaan later
en zei hen: trDat doet Ge nooit meer, wel?rr. rrNeen, nooitlrr,
zei hij. De vruchten waren nog niet rijp. TSch heeft Kapelaan
Van D'vên iets getlaaÍr wat de rijpwtrding berretler de ' Ilij richtte
een rtJonge Boerónstandrr op (1922) en van beide partijen slo-
ten jongèren zich aan. Op zulke nanierr die ook tot onder-
lingó huwelijken bracht r konden de l'ruchten langzaarn rijpen'
Kon ik niet op precieze wijze aangeven wat de juiste oorzaak
en aanleiding tot tle ruzie waren, U zult er nu toch iets van

kunnen begrijpen. Nog iets: U zoudt Deken Varr Beek onrecht
aandoen, wanneer U gingt menen dat hii niet gezien was in
C.enert. Dit was w61 het geval en herhaalde rnalen merkte ik,
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dat _deze--ijverige goecle priester zijn mensen door en doorkende.. Hij had zijn eigenaardigheden ei was te behoudzuchtig,
T"T tl.y.u een goed pastoor. Ter illustratie ,ràg Oeze anec_dote: Bi.j een feest hadden rte meisjes 

"", à.-C."g'..gatie hemextra goed bedacht. En Hij bedanki" borrurr.rr" 
-r!t 

een: r,Ikhoud veel van dê neisjes en de meisjes houaen veef van mij[.

J.J.M. Sicking
Oud-kapelaan van Genert,
nu 88 jaar en emeritus.

een commentaar op 'r[]e Gemertse Ruzier':

GESC||IEDENIS VAN HOREN ZEGGEN: ZtN EN 0NZIN j
door Ad Otten

De schrijver van het artikel rDe Genertse Ruzie,r kwam heellang geleden (in 1918) als jonge kapelaan in Genert. staÍn_
mend uit een gegoed en burgerlijk milieu _ zijn -vader kras eenclassicus uit r s-Hertogenbosch _werd kapelaari Sicking zomaarnidden in het Gêmertse dorpsleven gepfant onder de hoede vanpastoor Poell. Tot in 7922 zou kapàlàan Sicking hier blijven.Gezien het feit dat hij tot op de àag van 'rrandaig steeds weerherinneringen opdiept uit die Gernerise periode ln die op talvan plaatsen ter publicatie aanbiedtrkan worden afgeleicl clatGemert diepe indrukken heeft 

. 
achtergálaten tll áe nu hoog be_jaarde priester. fn het artikel "DË GemertsË nuzie,, vertelthij over een kwestie die zijn aanleiding er, 

- 
froogteptrnt vo.rain de jaren 1909-1912. Voor het grootstà rleel verhaalt de e_meritus dus een geschiedenis_rrarr_ho"en_zeggen. Dat soort ge.schiedenissen kunnen wel iswaar een t"fu"giï;t" bron van in_fornatie zijn, naar dan noeten ze wet getieiËl en vergetekenworden met resultaten en gegevens die áeugdelijk bronnenon_derzoek opleveren. En het wórdt .. ,flu.rr'ràui " irrtu".u=.rrt.,op wanneer zou bliiken dat de [geschiedenis_van_horen_zeggenn

van geen kanten klopt net wat uit degelijk onderzoek kan wor_den afgeleid.
ttDe Gemertse Ruzier was in feite een fel gevoerde strijd .omde Gemertse raadszetels. Een gevecht tussàn overwegend jon_geren en progï'ess ief-l iberalen aan de ene kant en conserva_tieven aan de anderê kant. Het was een ut"i:á-àiu in de peri_ode voorafgaand aan de eerste wereldooaf og 

"op **dere plaat_


