
IN l'lEl'lORIAil PASTOOR POELL (872-1937)

door Ton Thelen

Onl.angs is in een vergadering van de Gemertse Raad besloten
een ruime subsidie uit te trekken on meêr luister bii te
kunnen zetten bij de viering van het 5o-.jarig huweliik van
prins Bernhard en prinses Juliana. Ook is gesproken over de

oprichting van êen standbeeld voor Macropedius. genoend de

beroendste zoon die Gernert heeft voortgebracht, maar wiens
betekenis voor ilit tlorp enkel is gelegen in de toevalligheid
van zijn geboorte. l{at hebben deze twee zaken nu met het on-
derwerp van dit artikel te maken? IÍel, het een vornt de aan-
Ieitling. het ander notiveert tot een rel'ativerende afêbiting.

Bi.'i alle aanatacht dit jaar voor het gouden bruidspaar wil ik
in herinnering roepen dat de gedenkr,raardige dag van hun hu-
welijk, ? januar i 1937, in Gemert overschaduwd r+erd door
rouw. Had Gernert zich opgemaakt voor een feesteliike en
vreugdevolle dagr al vroeg in de ochtend moesten de uitge-
stoken vLaggen hatfstok worden gehangen en in allerijl de
feesteliikheden afgëlastt vanwege het overlijden van de pas-
toor, Lambert J.J.M. Poell. On lnrart over zeven die norgen
was een einde gekomen aan een riik en zeer arbeidzaan leven
in dienÊt van de medemens. Het gaf een schrille glans aan
het opgetooide dorpr dat zich op een heel wat vreugdevoller
gebeuren had voorbereid. Afgezien van de kinderfeesten die
geuoon doorgingen' bleef alle uiterlijk vertoon achterwege 3

geen muziek op straat t de fakkeloptocht afg€last en in de

talrijkê caf6e en amusementsgelegenheden heerste een gedruk-
te stemming bij de uitnodigende versiering die was aange-
bracht .
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In de wekelijkse editie van de Genertsche Courant alie twee
dagen later uitl(wan, waren vele kolonmen gewijd aan het over-
lijden van Poell. Nogrnaals werd een opsonuning gegeven van de
vele verdiensten die hij als geestêlijk en sociaal her der
voor zijn parochianen had: rrln Cremert als pastoor legde de
Z.Eerw. heer Poell een werkzaamhê i d aan den dag, waarvoor de
gewone doorsneenensch rpafr staat. (...) Zi3n belangstelling
ging uit naar allen en alles. (...) ne" afdeeling van den
R.K. Mitldenstandsbond, Boerenleenbank, St. Vincentius- en
St. Elisabethvereenigingen, Vit-GeIe I(ruis, Mariavereeniging,
Jongens en Meisjesbonden, Conit6 voor K.S.Á. ( ttrans Connis-
sie van Samenwerking) afdeelingen Mannenade I en Vrouweneer
van rVoor Eer en Deugdr, tt plaatsetijk Algeneen Missieco-
mit6l Missienaaikring, Genootschappen van Voortplanting,
Kindsheid en St. Petrus-Liefdewerk, de verschillende instan-
ties van het onvangrijke Jeugdwerk, zooals me is jespatronaat,
K.J.V., K.J.M., Boerinnên-Jeugdvereeniging, Middenstanats-
neisjesgiLde, Jonge Boerenstand, Jonge Werkman, Jonge Mial-
denstandsbond, Boerinnenbond. Kleine H. Familie, Vrouraren-
congregatie, enz.. enz. lnramen onder Poellts pastoraat en
door zijn benoeiingen tot stand. De stichting van het Alco-
holvrij-lokaal. rt Margaretha Sinclairhuis voor Vrouwelijk
Jeugalrr'erk, de omzetting der Openbare in Bijzondere Scholen,
de instelling van eên wekelijksch halfuur van Aanbidding van
het H. Sacrament voor alle huishoudens, de uitbreitling der
Godsdienstoefeningen op Zondag, de oDrichting van een Kerk-
korenbond voor Genert en Onstreken, de geregelde Volkszang
onder de H.H. Missen en Lof, de verveelvulttiging der II. Com-
munieËn, de bevordering tler priesterroepingen, Crrsussen op
Sociaal, Maatschappelijk en WetenschappeL i jk gebied, Espe-
rantocursussen, enz., enz., zijn evenzoovele getuigen van den
onvangrijken arbeid en onvermoeibaren ijver van pastoor
Poell.rr Naast dit alles en de onvangrijke parochiille werk-
zaamheid vond Poell nog tijd om onderzoek te doen naar de
rijke geschiedenis vaÍr Genert, in het bijzonder die van het
kasteel en zijn bewoners. In tal van artikelen in zi,jn se-
tlert decenber 1916 wekelijks verschijneld trofficiËel Kerkbe-
richt voor de Kerken en I(aDêlLen van de geneente Genertrr en
in een trÍeetal brochures atroêg hij de vergaarde kennis uit.
Ook schreef hij voor het Nieuw Nederlandsch Biografisch
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De bêgrafenis vaÍl Lambe.t Poela.
De kist l''erd Bedragen doo? de
prefecten van de Heili6e Familiê.



l{oordenboek (d1. \rII, 1927r kolon 822-a23) een stukje over

tla.ropedir.s. Bij gelegenheitl van zijn 40-jarig priesterschap
ï"-l"ii isoà uei.ixt"- hen de ontlerscheiiling tot ereliil van

de óuitse Orile' uit waaralering voor zijn geschied'schr ijving
en de belangstelling tlie hi.j daarnee voor de Duitse Or'le op-
wekte.

Bii zijn aankonst als DaÊtoor, juni 1915t trof Poell een

ao"p aán aat in sociaal en cul-tureel opzicht niet was mee-

gegroeiil net tle katholieke herleving en sociale actie' Dit
i"á t. tux.tt mêt tle hoge ouderdon van zi,jn voorganger Petrus
.,.t, n""tr die hier al biina 35 jaar herder..was en die als
zovelen óntler ite oudere geestelijkheitl moeite had met de

veranderingen in het parochiëIe leven als g€vo1g van de ont-
luikentle katholiehe socialè beweging. Ondat Poell om zich
heen al veel voorbeeltlen hatl gezien van geestelijken ilie
door een larg verbliif in een parochie r+aren vastgeroest en

àoor h.to trogË feettilct niet neer rnet tte tiid meekonden, had

rri3 ,i.tt .,oó"g".ot"t-.tiet langer dan tot zijn 65-ste aan te
btïiven. Zo geschietttle ook. al was het de dood die voor hem

deze beslissing uitvoerde.

De begrafenis van pastoor Poell von'l plaats op naantlag 11

lanuar'i 193?. tteel Gemert liep uit. Volgens de verslaggever
ían rle C.enertsche Courant volgden zotn 7?f,O nensen de liik-
baar, onder wie tal-rijke wereltllijke en geesteliike promi-

nentán van buiten Gemert: uit de stan'l'sorganisat iee, tle vak-
beweging, de werkgeversorganisat ie r de esperantobeweging en

uit ioriiietce lichanen. Naar tle $ens van de overledene droe-
g"o à. prefecten van <le Heilige Fanilie ziin stoffeliik
ó.,e"s.hoi. Hij werd begraven I' inks van ile calvarieberg; een

eenvoudige zerk dekt hèt grat toe. De intlrukneklcentle begra-
fenis iÉ oD film vastgelegd door Petêr Schoofs en Jo lftÍrEns '
Daar in zi.in ook enkeLe fragnenten opgenonen ilie Poell in le-
ven tonen. Op zatertlag 6 en zontlag 7 februari om I uur in de

avond r+erd deze fiLm voor het publiek ge'lraaid door de GAI,IO t

Cenertsche Amateur Opnanen, in de zaal van hotel De Keizer '
Het is uiternate jamner áat tlit waardevolle tii'lsdocunent
tot op heden onvinàbaar is. Ter nagedachtenis aan Poell
gaf tlrukker i j hners een prentie uit. tlat voor 5 cent te
koop was.
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Het overlijden van Poell kreeg ook volop aandacht in de re-
gionale pers. Breed rderden daar in zijn verdiensten voor de
katholieke sociale beweging uitgemeten; deze waren bepaalal
niet gering. In de bijna 20 jaar die hij rlaar in actief is
geweest, in Eindhoven (1899-1904) en Tilburg (1896-1898 en
1904-1915) r ontwikkelde hij zich tot een sociáal voorrnan van
formaat. wiêns naann en faam tot ver buiten de dieesane gren-
zen reikten. Bii de arbeiders was hij geliefd omdat hij hun
belangen durfde verdedigen tegenover de werkgevers, wat in
die tijd voor een priester nog ongewoon wa€i. Poell ontler-
scheitlde zich door zi.jn onvermoeibaar ijveren voor de op-
richting en uitbouw van de sociale organisaties, de bouwste-
neD van een nieuwe maatschappeli jke orde, en door de popula-
risering en verbreiding van de katholieke sociale gealachte
in woord en geschrift, hetgeen hem alom in den lande bekend-
heid heeft gegeven en waarnee hi.i vele sociale werkers heeft
gevorrnd en ontelbare arbeiders beruust heeft gemaakt en ge-
schoold in de katholieke maatschappi jleer. Hij heeft zich
toegelegd op de organisatie van de tabaksbewerkers, spoor-
uegarbeiders en meesterknechts, boeren, werkgevers, midden-
standers, onderwi.jzerêssen, dienstboden, ziekenverpleêgsters
en niet in de laatste plaats op de reorganisatie van tle ka-
tholieke tertielarbei ders, eerst in de Bossche Diocêsane
Text ielarbeidersbond St. Willibrordus (19OS), daarna ook in
tle Utrechtse Diocesane Text ielarbe idersbond St. Lanbertus
(1907), tlie hij tenslotte samenvoegdê in ale Nederlandsche
R.K. Text ielarbeidersbond St. Larnbertus (1910). Vanaf het
eêrste bêgin tot aan zijn vertrek naar Genert -een pastoors-
benoening in Tilburg wês hen niet vergund- was hij geeste-
lijk atlviseur en neer dan dat. Hij was een stuwende laracht,
tlie uich als een waar propagandist ontpopte in het door hem
opgerichtê en geredigeerde vakbtad rrHet Hoog-Ambachttt. Lan-
delijke bekendheirl kreeg hij door zijn Sociale Cursus, een
soort cathechismus over de katholieke sociale leer (1906),
die naar liefst 13 heratrukken beleefde. Naast zijn vele
serkzaarbeden vond hij nog tijd voor de nationale en inter-
nationale esperantoberreging, waarin hij een vooraaÍrstaande
positie behleedtle. Uag het een wonder heten dat toen lalnlaan
Jan van lÍijk uit Genert in zijn nieuwe standplaats Tilburg
(1915) aanhran, hij over Poell te horen kreeg alat deze als-
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maar bonden oprichtte.
ïn Genert r*as het niet veel anders. Met grote voortvarend-
heid nan hij ook hier de opbouw van stanals- en vakorganisa-
ties ter hand, zodat van buiten Genert schertsend werd opge-
nerkt dat Poell eLke dag een nieurÍ adviseurschap uitreikte;
over Gemert sprak nen als de plaats met de 42 adviseurschap-
pen. De grote gedrevenheid van poell werd niet door allen
even geuaardeerd; al die nieuwigheden, daar:van was niet ie_
dereen gediend. Het wekte bij sommigen grote rrevêl, nog
versterkt door het doninante en vat eigengereide optreden
van hun pastoor, naar de Gemertenaren liète; zich ook niet
zo gemakkelijk iets zeggen, dat had poell al eens eerder êr_
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varen. Hij was zich ervan bewust bij sonnigen stekels op te
zetten, naar dit hiekl hem niet tegen. Met enige zelfspot
wuifde hij de laitiek weg met de opmerking: rtAls ik ga, zaI
er gêvlagd wordenrr. Dn dit l<rÍan uit, maar anders dan be&eld.

Poell was naar zijn laatste rustplaats geleid en het leven
ging verder. &rkele dagen na diens begrafenis kondigde de
Genertsche Courant zijn opvolger aan, JoaÍrnes lÍ.A. Kuijte,
rector van het Moederhuis in Veghel. Deze rrrerd op 22 januar i
1937 plechtig vanaf Koks ingehaalil, zoals te doen gebruike-
Iijk was. Ifuijte was het tegendeel van Poell: kaln en beza-
digd. Het gelukte hem niet on de herinnering aan zijn voor-
ganger te doen vergeten. Poell had als geen ander zijn sten-
pel gedrukt op de parochie Genert.
Na de oorlog gingen stemnen op om de onniskenbaar grote be-

oroE vÀn or^Nlr N^ssÀu
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tekenis van Poell in een of ander geclenkteken te nênoreren;Pater Ed. Loffeld nan het initiati;f. In de Gernertsche Cou_rant van 19 oktober 1951 startte hij een artikelenreeks nGe_
nert eert zijn grote nannenrr, die de vele lnraliteiten vanPoell zou moeten belichten, telkens bezien vanuit ale ge_
zichtshoek van een ander. Aldus hoopte hij enthousiasrne opte wekken voor het plan on poell met èen stindbeeld te eren.Zijn initiatief sloeg geweldig aan: vlot kwamen de eerstegiften binnen, aanneners zegden toe gratis fundanent en sok_kel tê leveren en de gemeente zou èen nieuu naar poell te
noemen plein beschikbaar stellen, waar dit nonument eenplaats kon laijgen. Na enkele besprekingen, waarbij alle
groepen der bevolking ruin vertegenwoordigd waren, wérd een
werkconit6 opgericht, die noest trachten via allerlei actiesde benodigde fondsen te vergaren. Als êerste actiepunt hadhet zogeheten Pastoor poell-fonds een wielerrondà op het
poog.ar staan, de Ronde van Genert, die in sanenwerking metde Genertse wielerclub rrDe peelridders[ zou worden georlani_
geerd. In 1953 volgde een groots tuinfeêst, gehoualen in detuin achter het gemeentehuis. Het duurde rnaar il"fut O Augor,15, 16 en 17 augustus en was aangekonctigtl als Topp_Mitlzomer_feesten (TopÈ Tuinfeest rt.e.v]r oua]pastoor poetl). Meerdan 12.OOO bezoekers heeft nen geteld, goed voor êen batig
ll1d9 van l. 9195,96. Hiernee was het Í'oeitronAs in één klaiflink aangegroeid. Een a'lder actieputrt was .en gr.ote loterijgeorganiseerd door de niddenstanal.
De spectaculaire start lceeg geen vervolg: het enthousiasmeêbde weg;_ het ging te lang àuren, ondai nen ie troog wildegrijpen. De idee van een stanateetá nas aL !.,r*, .tg.r*o".rr.Men vroeg zich af of een dergelijk huldeËiilt wef in degeest van pastoor poell zou-zijn geweest, hij ilmers rías, zoredeneerde men, een eenvoudig àn pratrtisén ,ánr"ret een gro_te liefrle voor de geneenschal, spèciaat rrei ierang van aejeugd ging hen ter harte. l{einu, het parochiehuis vert<eerdein een slechte staat en zo was al gauw het idee g€boren, onin samenwerking net het parochiebeJtur" 

"." 
g"rà."echapshuiste bouwen, dat vooral zou dienen als instuïf voor ae jeugden als sociËteit voor ale bejaarden. In itit rpastoor poell_

huistr of-daarbij zou dan viá een plaquette tle nagedachtenisaan Poell levendig worden gehoudórr. ï... .,oo" 
""r, 

alerg€lijkg?oots plan beschikte noch de parochie, noctr tret poellfontls
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over voldoende middelen. Het dreigde een lang slepende en
eindeloze zaak te worilen: 1O jaar na oprichting van het
Poellfontls uas t. 7181'42 in kas r te weinig oÍr het nieuwe
idee te realiseren. Burgemeester tte Bekker achtte nu tle tijil
g€komen onr lanopen door te hakken. llij steltle voor om het ba-
tig saldo over te hevelen naar het eveneens in het begin van
de vijftiger jaren gestichte carillonfonds, waarnee de ge-
neente hoopte naar de smaak van alie tiid het gemeentehuis
net een carillon te verfraaien. Het nutti8e rnet het aangena-
ne verenigend, zou het carillon worden opgetlrêgen aan pas-
toor Poell, wat nog niet zo slecht gekozen leek, gezien tle

brêtte uitstraling van Poells activiteiten en zijn rtruzikale
aanleg. Ontlat er op korte termijn toch geen zicht was op tle
bouw van een nieuw geneenschapshuis ter ere van Poell, be-
sloot het Pastoor Poell-fontls op het voorstel van de burge-
meester in te 8aarl. Maar nu was men er nog niet. On het ca-
rillon te kurmen bekostigen, noest een beroep worden gedaan

op particulieren, die een klok konden schenken of een der
f-iguren van de onloop; de Duitse r itlalers ten striide trek-
kend, hetgeen dan de historische betanptelling van Poell
voor ile Duitse Orcle zou symboliseren. Uet allemaal aartlig
bedacht, naar rÍas de reLatie rnet de oorspronkelijke doel-
stelling niet erg vaag geworden? Het benodigde gekl kn'an
snel binnen -wie wilale niet graag zijn klokje laten klinken?-
zodat in 1964 al het carillon kon worden geplaatst. Op 7 rnei
1966 uerd het in aanwezigheid van fanilieleden van Poell
feestêlijk in gebruik gesteld, ter herinnering aan de grote
sociale voorman en geestelijkê hêrder van Gemert. Burgemees-
ter de Bekker hieltl een gloedvolle toespraak. De schenking
alsook de ingebruikstelling van carillon en figr.Eenonloop
werden in een oorkonde vastgelegd, die in een loden koker
gestoken i6 ing€netsêlal achter de gedenklllaat in de gevel van
het geneentehuis, rechts van d.e trap. Toon Cirassens beitelde
de tekst erop, die verwijst naar dit eerbetoon aan Poell.
Van een staadbeeld via een onbereikbaar gemeenschapshuis
naar eer carillon net figurenonloop, wat blijft er van de
herinneri-ng aan de grote verdiensten van Poell, nu zij als
muzieh op d,e yintl over het dorp verwaait, wie inners dênkt
daarbij aar Poell? Ách, het mag Poell tot troost zijn dat
zijn rgelui(al) r in elk geval het gelaakeel zaL overstenmen
van al alie stantlbee l den, die elkaar de eer betr*isten de be-
roemdste Genertenaar te verbeelden !
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