De krimmenele
kinderen van Miet de Spier
Ad Otten
Op 27 april 1945 stond er een ernstige vermaning van Town-Major Cecil
Drake in de Gemertsche Courant. Drake was d6 man in Gemert van het
Militaire Gezag. Hij had geconstateerd dat een aanzienlijk aantal Gemertse
burgers, zowel mannen, vrouwen als kinderen, legerkleding droegen. En
dat moest maar eens afgelopen zijn. "Het is voor elken burger verboden",
liet hij weten en voegde daar aan toe: "Deze kleeding moet onmiddellijk
worden teruggebracht op het gemeentehuis".
Iedereen die na 5 mei 1945 nog zou worden 'gesnapt' in het bezit van
legereigendofilmen zou niet alleen worden 'uitgekleed' maar hing ook een
straf boven het hoofd. Dat was zo ongeveer de strekking van het artikel dat
de militaire town-major van Gemert in de krant liet afdrukken.
In het boek "Gemert bezet - Gemert bevrijd" van Anny van de Kimmenade
heeft iedereen kunnen zien hoe de Gemertenaren op de 'vermaning' van hun
town-major indertijd reageerden. Want op bladzijde 208 stond een prachtige
foto, die we hierbij nog eens afdrukken. Ze werd gemaakt bij de feestelijke
kinderoptocht van Koninginnedag 1945. En het waren de krtmmenele kinderen van Miet de Spier (Maria Spierings) en Ties van Jan van Martekes
(Tinus van Kessel), die in die optocht met de eerste prijs gingen strijken.
Town-major Drake, die tot in november 1945 in Gemert in functie is geble-

ven, zal bU die gelegenheid wel raar hebben opgekeken. Want de
prijswinnaars droegen tegen zijn uitdrukkelijke wil in allemaal legereigen-

dommen. Soldatenpakken, petten, insignes, de zonnebril van een piloot en
verpleegsters gehuld in parachutejurken. Krimmeneler kon 't niet!
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Legerkleeding
Een aanzienlijk aantal burgers, mannen,
vrouwen en kinderen, dragen kleedingstukken, gemaakt van legerstol ol de rverkelijke legerkleeding zell.
Het is voor elken burger verboden in
het bezit te zijn van legereigendommen.

Deze kieeding moet onmlddellijk

teruggebracht worden op het gemeentehuis te Gemert. Indien na 5 Mei 19{5 een
burger nog in het bezit is van leger-eigendommen, zal dil in beslag worden genomen.
terwijl de betrokkene zal worden .geslraft.
C. DRAKE M.C.R A.
26-1-1946.
Town-Major

Miet de Spier stuurde de foto van haar optochtkinderen naar haar broer, te
weten broeder Joan Spierings, die als 'kruisvaarder van Sint Jan' al v66r
het uitbreken van de oorlog was vertrokken naar Curagao. Achterop de foto
schreef Miet 't onderstaande relaas, waarrnee ze tegelijkertijd een verklaring
geeft voor 't krimmenele gedrag van haar kinderen. Er waren gewoon geen
kleren te krijgen, aldus moeder Miet:

"Voorop (loopt) Antoon (9 jaar) die trekt de wagens, dan een buurjongen,
dan Nellie (8 jaar) de grootste van de twee verpleegstertjes, de kleine is
Riki (3 jaar), dan Tini de gewonde op de ambulancewagen, Jan (13 jaar)
met de bril op, en de ander Jo (11 Jaar). Allemaal Engelsche Roode Kruis
soldaten. In die pakjes hebben ze zoo wat een heel jaar gelopen vanwege
dat er geen kleeren waren; die had ik van de Engelsche soldaten en heb ze
toen vermaakt voor ze. 't Was die dag snikheet hier. Van de andere komt er
binnenkort ook wel eens een foto. Nou daag Broer."

De foto werd genomen in de Ruijschenberghstraat, vlak voor het zogeheten
Hofgoed, het pand waarin nu woonachtig is notaris Otten.
Tot slot nog een toelichting op de titel van dit artikel. Het woord 'krimmeneel' dat in het Gimmerts taalgebruik nog steeds wordt gebruikt, betekent
niet 'crimineel' maar 'geweldig'. En dat laatste waren dus de kinderen van
Miet de Spier op die koninginnedag in 1945.

gh

1998

