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$ffialter
een
stukje over ondergronds werk.Toen ik dat las,
lhYltlff(". ".
j de gedachtê op eens een heel ander facet
in
mi
ffikwam
van ondergronds verzet te belichten. De verspreiding van illegale blaadjes. Mogelijk is het varl belang voor een beter
totaalbeeld van de Gemertse Íllegaliteit.
Per 1 januari 1942 werd ik benoend aarr de R.K. lagere jongensschool in de kon bij neester Val der Velden. Ik kende er
niemand dan alleen meester Gubbens. lrlaa.r ook in Gemert zelf
was alles en iedereen qj totaal vreend. Maar ja, je bent onderwijzer, krijgt een 35 jongens voor je en hêbt daar je handên aan vol. Juist doordat ik niemand kende, kon ik nijn stu-

alie weer eens voortzetten.
De twee voorbije jaxen wa.ren wel erg bewogen geweest voor nii.
Mobilisatie en 5 dagen oorlog, die ik als soldaat neemaakte.
Zonder eigenlijk in ernstig gevaar te zijn geweest. De Duitsers waren aa-nvankelijk niet al te lastig. Maar de NSB wertl
dikwijls wel wat al te aanmatigend. Ze dreigden de rnacht in
handen te zullen nemen. Dat moest worden voorkomen. De Nederlandsche Unie werd opgericht als tegenwicht. Massaal
stroomden de leden toe. Ook ik en velen uit nijn omgeving
sloten zich aan. A1 gauw nam ik in Íni jn geboorteplaats Loosbroek de leiding, bracht Dinther en lleeswijk er toe een afdeling op te richten en begon voorbereidingen te treffen
voor een afdeling Nistelrode. Ook andere bewegingen waren in
die tijd aktief om de nachtspogingen van de NSB tegen tê
gaan. In het Zuiden was clat vooral Nationaal Front. Dat bovengrondse tegenwerken werd de Duitsers te gortig. Op 13 december 1941 werden zowel Nederlanrlsche Unie als Nationaal
FYont ontbonden. ook bij Ínij werd door de politie het aanwezige Ínateriaal in beslag genomen.
Uit deze verbofur organisaties ontstonden aI gauw ondergrondse verzetsgroepen. Een daarvan was de groep Je Maintiendrai,

-'lo-

die later meerdere gewapende aktiegroepen kende. Ook werd
door die treweging een illegaal blaadje uitgegeven en ver_
spreid, eveneens met de naarn Je Maintiendrai.
In Gernert had ik ook die kontakten niet neer. Dat dacht ik
althans. l{ant, hoe men aan Ínijn nieuwe adres kwam,
ik
niet, naar na enkele naanden kwarn per post het eersteweet
pakje
Je Maint ienttrai I s. Compleet met een afgetelcl aantal envàloi_

pen: Dienst Gemeente Gemert. Met verdraaide hand adresseerdê
ik die aan de allengs bekend geworden personen.
ik la_
ter betrokken_ raakte bij de Gemertse Váreniging Toen
voor Lucht_
bescherning, Itree€i ik o.a. de beschikking o.,à, à.., kaartsys_
teen van alle hoofdbewoners van GeÍnertse h,oningen. De adres_
keuze was daardoor een stuk gernakkeli jker. BoJenclien gaf ik
les in het lokaa1, waar meester M. van der Velden o.a.
dienstenveloppen van de Geneente Genert bewaarde. AIs ikzelf
enveloppen tekort kwam, was dat tekort gauw ongevraagd aan_
gevuld. Pas enkelê weken geleden hoorde ik vàn mijn zoon
Martien, dat meester Van der Velden zelf ondergronds werk
deed. Van deze onvolprezen man had ik niet anders verwacht.
Mijn kostjuffrouw (Jo Werts): rMijnheer Wonders, er is ienand
aan de deur voor U. IIi j noent zich petit en hóeft een leren
pak aanlrt Leren pak! Verdacht in de oorlog, waarin niemand
neer motor reed dan de Duitsers en zo. petit? Nooit van ge_
hoord.
- rrJa, ik kontt.
In de schaaxsverl i chte gang stond ie. Var onder tot boven in
It leer. Met een aktetas. Hij heette echt petit, ui.t
Veghêl.
- ItEigenlijk is de zaak aI opgelost: ik ben van de l{aterlei_
ding in dit district. fk heb daarvoor een
Ínet
alle hoofdbeuoners van huizen. Ik hoor nu,kaartsysteem
dat U hier in de
kost bent en dus geen hoofdbewoner bent. Uw naan komt in mijn
kaartsysteem daardoor niet voorr.
ZaL wel zo zíjn. Maar snappen, wat dat met zijn komst
te rna_
ken had, deed ik totaal niet. Vertrouwen deerl ik de zaak nog
Was uiterst gespannen. Klaar om bij de ninste ver_
Ti"gg..dachte beweging toe te slaan. En goed!
- rrGa maar even nee naar Íni jn kamerÍ.
Ik liet hern v66r rnij cle trap op gaan. Ik wilde hem goed in
de gaten kunnen houden.
Toen hij zat: t'Iki jgt U de laatste tijd wel êens pakjes
gestuurd?rr
Had ik het
ze']1.

toe_

niet gedacht. Daar heb je rt
-tt-

gealonder

in

de gla_

lrr:. ïcto i6 senonen op 10 april 1943 !n 61.udio hinses te
H..j onii t.A.v. hêt afscheid vM oeesie. tt&s van de cromenakftêr.
Deze volgde L€on vrins op als hoofd van de jonscnsschoor vd
Stadd v.1.Í.r.:

Íros Horv€r6,
Blietsen, Ilturie GubbeDs,
c€red Nondersr de Narris (Denatris?)
Zittend v.l.n.r.: Theunissen, M. vd der Velden, lirars v.d. CroN'onakr(c..
F.raref.oduktie J. van nssen.

Ri

jks&chief is-HertogcÍbosch.

- rtJa. Ik hetr narnelijk een daneskoortje. En daar bestel ik
nog wel eens rnuziek voortt. (Dat klopte).
- rrltlee, dat bedoel ik nietrr (ZaI wel).
- rT',lou, ik zal het maar vertrouwenlr,
Hij naakte zijn tas open en gooitle een pak Je Maintiendrairs
op tafel.
- ttDeze blaadjes bedoel ikrr.
- rrNee, die heb ik nooit gehadrr. Dat was ook zo.Wart alit waren exenplaren van het allerlaatste nummer. Die had ik nog
niet toegestuurd gekregen. Maar rwaar wou die kerel naar toe?
Ventje, 66n foutieve beweging en je gaat er aan!
- ttzíeï. U, ondat ik een notor nag hebben vanweÉle de l{aterleiding, zat ik in het vervolg die blaadjes komen brengenrr.
- rrDat moet U wetenrr.
Nadat hij weg was, vertrouwde ik de zaak toch nog niet he-

lemaal. Toen ik vriitlags naar huis fietste, reed ik even in
Veghel langs bij rni jn z$ager L. Vrins (uit Genert). Die ken'le
mijnheer Petit niet alleen, rnaax wist ookr dat hij van de
rrondergróndserr $as. Ik kon dus rustig ademhalen.
Het ondergrondse werk, zoals hier beschreven, noest ook gebeuren. De jongerên van nu zullen het weinig spalnend, misschien onnozel vinden. Maar in Nederland ziin in die oorlogsjaren nogal wat mensenr die illegale blaadies schreven,
drukten of verspreitlden, gevangen gezetr gefolterd of zelfs
gefusilleerd. Zeker, het aktieve verzet met pistool ê'd' was
omvang? i jker en gevaarlijker misschien.

