
dat was een kaart met nummers. Eens per rnaand werd er een
nunmer bekend gemaakt. Daarop konden de mensen dan een le-
vensmiddelenkaart gaa-n halen op het distr ibutiekaltoor. Voor
onze jongêns ging dat een paa.r jaar goed. Toen werd het heel
moeilijk. Er kwanen zoveel onderduikers en er waren zoveel
stamkaarten ingetrokken dat de situatie onhoudbaar werd. Er
moest iets anders bedacht worden. Frans en ik hebben toen
een gesprek gehad rnet kapelaan vam Haaren over hoe dit ver-
der moest, l{i j konden het niet meer aan orndat we rnaar met
een paa.r nensen waxen. Daarop kregen wij kontakt rnet een il-
legale groep uit Lirnburg en werd ook onze grep uitgebreid.
Ila.rry van de Zandên, zoon varl de Gemertse postbode, Cornelis
Reynen, Antoon Corstens, Sjang HoeyÍnakers er.r Jan Thijs (de
laatste twee uit Elsendorp ) r+arên bereid on ons mee te hel-
penr o.a. net het zoeken van onderdu ikadressen en het ver-
spreiden van bonkaarten. De groep Limburg verlangde van ons
dat wij voor hen onderduikers onderbrachten terwijl er via
de pastorie ook al kwanen, zodat er in Genert al gauw een
heel stel waren. Van de groep Limburg kregen we wel bonkaar-
ten, waarÍnee we ook de Genertse onderduikers konden helpen.
De landelijke verzetsbeweging wilde Íneer, nI. het tegenh'er-
ken var de Duitsers zelf, Zo was er in Genert een propagan-
tla-avond van de N.S.B. in de bioskoop. Die mocht niet door-
gaan. wij kregen versterking van de groepen Uden, Veghel en
Lieshout om de bijeenkomst te verhinderen. Dit lukte door ter
hoogte van het oucle voetbalveld de elektr ic ite itskabels te
verbreken waardoor de bioskoop zonder stroon kwan te zitten.
Op diverse plaatsen in de omgeving van Genert, Beek en Donk,
Bakel en Deurne stonden g?ote stroÍnijten. Dat stro hras vaÍl
de Duitse l{ehrnacht. De pakken werden o.a. gebruikt om vlieg-
tuigen te beschernen tegen bom- en granaatscherven. Die mij-
ten rnoesten in opdracht van de landelijke illegaliteit ver-
nietigd worden. Dit gebeurde net behulp van zelfgemaakte
brandbomrnen. Ervaren makers konden ze tot op de minuut nauri,-
keurig afstellen. Orndat de mijten werden bewaakt was het niet
zonder risico tle brandborunen te plaatsen. Gemert was dus ooh
vertegenwoordigd in cle lardelijke illegale organisatiê.
Er werden bij ons ook Franse !(r i j gsgevangenen en Engelse pi-
loten opgevangen. De Fransen waren gevlucht uit Duitse kan-
pen en de Engelsen r+aren nÉ hun vliegtuig in Nederland neer-
gehaald. De piloten brachten wij naar verzanelpunten, van
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terecht kwamen.

De onderduikers die van buiten Genert kwarnen moesten een be-
wijsstuk bij zich hebben waaruit wij konden ognaken dat ze
van de goede kant r{raren. Bijvoorbeeld een stuk papier (krant)
$aarvan wij via de landelijke illegaliteit de andere helft
hatlden gekregen. Die stukken moesten dan precies bij elkaar
passen. Onderduikers van buitenaf moesten zich melden bij
Hotel de lftoon(Jan of Jaantje Wijn), die ons daÍr weer belcle.
Frans Slits of ik gingen de persoon daar dan afhal.en om heÍn
naar zijn onderduikaalres te brengen. (C.enert rnag de farnilie
Wijn, Hotel de Kroon, dankbaar zijn voor alles wat zij in de
oorlog voor Cremert gedaan hebben. Fbans of ik hebben nooit
tevergeefs aangeklopt bij de farnilie l{ijn, zij hielpen alt{d,
hoe moeilijk het ook was).

Het is gebeurd dat de S.D. (S icherheitsdienst ) wakker werd
en agenten op ons af stuurde. IIet was de zeer beruchte S.D
man Hendriks die naax Crenert kwam. Eerder had die al vele
illêgale groepen opgepakt en aan de Duitsers uitgeleverd.De-
ze Hendriks had een onderduiker bij zicb die hij bij de pas-
toriê afzette, bij kapelaan van Haaren. Deze ttonderduikerrl
had geen bewijsstuk. Hij vertelde kapelaan van Haaren dat hij
tijdens het transport naer Duitsland met zijn koffer uit de
trein was gesprongen, en zodoende in Genert was beland. De
kapelaan stuurde hem naar rrDe l(r'oonrr en stelde Fl"ans Slits
op alehoogte. Ja, zei Frans, alles goetl en wel, maar ik heb
geen onderduikadres. De kapelaan zeí dat hij er nog we1 66n
had. lYans is toen bij mij aangekonen, of ik hem naar zijn
aclres wilde brengen. Dat zou ik doen. Wij vertrouwden het
niet al te best clus ging Frans kontalct opnenen Í et de lande-
lijke organisatie Limburg. Er werd direkt werk van gemaakt.
Ik ging naar Hotel de l(roon, waar juffrouw Wijn, die het ook
niet vêrtrouwtle, mij opving bij de achterdeur. De rronderdui-
kertt was in gesprek net een vreemde man die Duitse laarzen
aanhad. Wij vernoedden a1 rr'ie deze nan was. Hij zou die nacht
bij de llroon blijven slapen. Juffr. Wijn waarschur*de derton-
derduikerrr dat er iemaÍrd op hem wachtte. Na een dikke tien
minuten kwan hij naar buiten en gingen wij naar zijn onder-
duikadres. Hij had een grote koffer bij zich die ik achter
op de bagagetlrager van de fiets zette. Hij was zo licht als
een vlieg, dus daar zat niks in. Het vermoeden dat er echt
i^+ê f^'r+ nrós n^+ À^u^ -6-



ver die nan af op ,tj" :g:: en rijal vlug terug naax de pas_torie en Fl.ans on te horen of 
"" ,iuriu -*".= 

uit Lirnburg.
fans 1s 

ts nachts nog naar t.t o"a..áuitloil g"""a.r, o. t"r+aarschurr,en dat ze de nieuwe in de gaten ,o.ut"r, houden endat ie in ieder sevar niej ae a.". "iiïà"nïlii Miao"gu *""abij Frans Stits een vÍsirekaartje ;-k#i;; ian naaren af_gegeven, waarop stond: ryans, n.a n*i"ti.'aai gisteren isafgeleverd is revensEevaarri;ki M;;d;;iË áË'".st. (rape_raan van Haaren was inmidderË ."à.iÀ"d"tË"-i. "ir, a" loop van*:^ llglT_*esen wij rericrrt-,,ai-à;-Ë;;. i,imu,,"g oat e"orre Jongens op we,E wared""" ;;;;;;;"";""ï ;;;Lï.il."Ëïï.f .Í1";"ïlïïi,i:':ï"ïl
duiker. Ze vertelden ons,dat-zij hen ,"";;;;';;* Limburg.rnmiddels wisten wlj ook dat__de il;t;';;Ji de rroon inder_daad de beruchte S.D._er.Henorik ,;.-;i; Jit uu* nog aI_tijd te wachten op ziin onderttuiklr. D"'d"i; íïJn*g""u to"_gen de onderauiker aai tet p"aierr- err-i"J"'iaËËi dat het inde bedoeling hacl gelesen tre groep c";.;;";p";;ïinen en dat

COI,PORTEURS INSIL,RIANISCIIE 
UI{IE.

1€ rlJ vlru:! v.Haan.lsl- *.-"., "^-t"ju'."*e't: 
voorz' Frans s1rt6; s€cr. Ia/alter verhse.)

1;,,ï:$;Hir ;ïi," *ii,ïl;i;iïlï*nir,ff illil,,;*iiii,*,.Ërii :íÍJ 
jj"
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ale naan l{alter Verhees bekend was bii de S.D. lÍij zijn terug
.gegaan naar Gernert. Juffr. t{iin vertelde ons dat de S.D. man

vertrokken was. Frans en ik doken onder. KapelaaÍr van Haaren
en FraÍrs konden na een dag of vier weer terug naar C.emert on
tle illegatiteit vertler uit te breiden. Ikzelf ben door Jan
Bode opgehaalal en naar Lieshout gebracht, waar ik een week
in zijn kosthuis was. Daarna werd ik bij de groep Eindhoven
geplaatst orn illegaal werk te aloenr later ook nog in Deurnê
ón Venlo. Wel hield ik steetls kontakt net FYans Slits (ae

Groep Gernert, zoats het in de illegaliteit bekenrl stond). Van

ate groep Eindhoven ontmoette ik Nuchelnans r Joop Vaasên en
Drissen (Limburgers) 

'Piet Swinkels en Jac Kruyssen uit Eintl-
hoven. Ook zij hebben veel voor tle C.enertse illegaliteit ge-
daan. Er noesten steeds neer levensmicltlelenkaarten komen. Op

een mitlclag moesten Nuchelnans, Drissen en ik naar Erp; h'e

gingen binneÍd oor vanuit tieshout o1€r Beek en Donk en GemsL
in Erp kwarnen $ij iemantl tegen die nogal veel belangstelling
voor ong toonde, Dr issen vroeg me of ik die persoon kende.
Jal zei' ikr dat is er een van de andere partij..l{e ziin toen
ma.!x gaurrr afgedraaid. Gelukkig kwan hii ons niet achterna.
In Enp tletlen wê ons werk. Nuchelnans en Drissen moesten nog
door naar Vegheli ik zou naar Gemert gaan. lÍe hadden afge-
sprohen dat ik tlaar ts nachts zou bliiven en pas tle volgentle
dag terug zou komen. Ik moest nog bij Flans Slits ziin. Thuis
bleek clat mijn vatler liever niet had ttat ik alaar bleef sla-
pen. Daaxon ging ik naan mijn zuster (tlie getrouwd r{'as mèt
Th. Cranen) aan de Haageyk. Daar heb ik toen geslapen. Die-
zelftle nacht kwam tle C.rïne Polizei Ïrij nij thuis, alles was

afgezet, er kon niemand meer in of uit. Mijn broer sli-ep ook
níet thuis vanwege het gevaar mèegenornen te worden. Die lui
zijn toen aan het zoeken gegaan en zetten alles overhoop. On-
dat ze niemand konden vinden die ze zochten nanen ze miin
vader nee en brachten hem naar het geneentehuis. Toen burge-
meester Vogels rs norgens op het gemeentehuis aanln'uam mocht
mijn vader meteen naar huis. Vernoetlelijk omdat Vogels mijn
.,aá." nog goetl kentle uit tle tijtl dat hii (voor de oortog)
als vertegenb'oordiger vaÍt de sigarenfabriek Philip Morris re'
gelrnatig bij ons thuis op bezoêk líÀ'arn. Van hem hebben we ge-
tukkig thuis verder geen hinder gehad.
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inds.schooltijd kenden Frans Slits en ik (Watter Ver_hees) elkaar al. Echt kontalrt kregen wii'io""-if. "itdienst kwam. Heel toèvallig; ik stàpte oi de hoet til

OVER HET VERZET IN GEMERT

door l{alter Verhees.

Enmers uit de bus en de eerste die ik zag à" pp"rt in Cemertri'as Fbans Slits, die bij hem thuis in áe po-ort stond. Hetwas een harteliÍr weerzien. Het was inniddels oorlog en daar_over raakten wij èan de trx,aat. Van het ene gesprek kwam hetandere. Toen ik goed en wel thuis h,as lsram Fians bij ons het
een en amder over de Ïllegaliteit .ln 

"tefier. 
,,O.., g.rn *i.;ook iets aan doen, Walterr zei hij.

Er waren jongens en ouderen die naar de Árbeid,salienst moes_ten en naar Duitsland. h waren er veel bij die dat niet h,il_den en onderdoken. Dat betekende daiu zíj bi.j de Distributie
werden uitgeschreven en dus geen bonkaarien óntvingen. Fyansen ik hebben toen kontakt opg€nonen nêt fed Slits, Gien vanRooy (uit Gemert) en Noud vai n""a (uit neet.r, oór*). oeze
,laatste werkte op het rtistributiekantoor distrikt Cremert.
Lan_gs deze, dus illegale, weg probeerden wij aan bonkaarten
te-komen- 

-vo9r de ondergedoken jongens. Oat iukte. Het lijktwel gemakkeli jk maar dat was hei niet. Een heel distributie_en politie-apparaat noest omgeschalceLd worden. Nu was hêt zodat fetl Slits en Gien van Rooy dikke vriendinnen hraren elldat de politie van het distributiekantoor, de IIr. Jan Bode,de verloofde was van IerI_ Slits. Zoniter zijn medewerXing, envan enkele anderen bij het clistr ibutiebu"é.., .o ae poliiie,
zou het r+el zeer noeilijk zijn ger{eest. Iêdere Nederland.erhad een distributie-stankaat,a; áaarop stonclen naarn, adles,beroep, burgerlijke staat e.à. Daar zat een inlegvel bij,
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