
DODENHERDENKING TE GEMERT
(een lezing gehouden op 4 mei 1988)

door Ad Olten

Vier neí is in Nederland een begrip: Dodenherdenking!
In vele lresteuropese landen is ook de 11de november 1918 ge-
denkwaardig gebleven. Op die dag werd de wapenstilstand af-
gekondigd van de eerste wereldoorlog. In de geneente l{oenÉel
$eral op diezelfde dag een woningbourrrprojekt van zorn 5OO wo-
ningen opgeleverd, Het centraal in de nieuwe wljk gelegen
plein kreeg spontaan de straatnaan rrVredespleinrr. En waren
echter nog een achttal straatnanen rneer te benoemen en de ge-
meenteraad riep een comnissie in het leven die zich rnest be-
zinnen op rrnanen die de herinnering aan de ooÍlog net aI haar
ellende en beproevingen levend moest houden! rr

Het in de eerste wereldoorlog neutraal gebleven Nederland
kentle geen oorlogsslachtoffers naar wie nen straten kon noe-
men anders zou dát zonder twijfel zijn gebeurd. De nieuwe
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straten rond het Vredesplein kregen nu de curieuze naIIEn: Mo-
bilisat iestraat, D istr ibutiestraat, Rantsoenstraat, Crisis-
straat, Staat van Belegstraat, Woningnoodstraat , Annexatie-
straat en lriereldoorlogstraat.......
Het regende bezwaren! Vredesplein dát vond iedereen prima,
maar een |toorlogsbuurtrr dát r{'as niet our in te wonen....
Twee jaar lang hield de gemeenteraad het been stijf, want:rr0orlog dat nocht nooit neer gebeuren! rl

Uíteindelijk rverd de oorlogsburrÍ't ongedoopt in een hrijk van
zeeheLden. En waxen raadsleden die zich toch wel konden voor-
stellen dat ook arbeiders - het gold hier een arbeiderswijk -het niet zo leuk vonden om te moeten wonen in bijvoorbeeld
een Uoningnootlstraat. De straten rond het Vredesplein werden
nu genoend naa.r Michiel de Ruyter. Cornelis Tromp, piet Hein
enzovoort.

Met een elk jaar terugkerende dodenherdenking in Gemert wil
ook het plaatselijk 4-mei-comit6 de herinnering aan de oor-
1og net alle verschr ikkingen levend houden. Een dodenherden-
king biedt ongetwijfeld meer mogeli-ikheden daartoe dan cle hier
aangehaalde straatnaamvernoemingen. Want in de lotgevallen
van oor logsslachtoffers en in het ongêluk van de nabestaanden
is de oorlogseLlende voor iedereen voelbaar gêbleven.
lÍe kennen de nanen van hen die zijn uitgebei.teltt op het door
Charles Ei.ik vervaaxdigde oorlogsgrafmonument hier op het
Ridderplein. Bii de onthulling in 194? werd een brochure uit-
gegeven ter hunner nagedaehtenis. Met die zes namen is het
aantal oor logsslachtoffers te Gemert natuurtijk bij lange na
níet compleet. Een paar weken geleden laeeg ik een lijst on-
der ogen van neerg-estorte geallieerde vliegtuigen op Gemerts
grondgebied. Tweeëndertig bemanningsleden (lg lritten, 9 Ca-
nadezen, 2 Australiërs en 2 N ieuw-Zeelanclers ) kwarnen meteen
om het leven. In Gemert weten rr.e nauwelijks iets van dezè
mensen, die hier, voor ons. zo ver van huis het leven lieten.
Maar iedereen kan zich inleven in de pijn die clat gegeven
moet hebben bij de nabestaanden ver overzee.
Gedegen geschiedkundig onderzoek zal de lijst varr oorlogs-
slachtoffers nog veel en veel 1anger maken. Dan zal oot< liii-
ken alat geen grens getrokken kan rrrorden tussen hen die vielen

-53-



voor het vaderlandrr, zoals dat heet, en de burgers die door
een noodlottige sanenloop van ornstandigheden on het leven
lrwamen. Geen grens tussen oor logsslachtoffers en slrhtoffers
van de oorlog. En ook gêen grens tussen vriend en vijand...?

Het eêrste dodelijk slachtoffer in Gernert is een jonge Duit-
se soldaat. Met zwart gemaakt gezieht en hêi op zrn heln is
hij nêt zijn maten-verkenners in de troege Ínorgen van 11 nei
194O heel behoedzaan over de Lodderdijk het ttorp konen bin-
nenfietsen. &mertenaren die hen tegenlnr'amen stonden letter;
lilr en fíguurlijk perplex. Beangst en tegeli.jk stomverbaasd.
Haalden ze niet juist over de radio gehoord dat het Neclerland-
se leger aan de Maas overal de indringers terug sloeg??
Nagestaarcl door de Genertsen zetten de Duitse fietsers koers
naar het centruÍn van het dorp. Daar aangekonen ontwaren ze
ter hoogte van het marktveld in de Kasteellaan gewapende man-
nen ín gewone blauwe overalls. Burgers?? Neen, het zijn Ne-
derlandse soldaten die zich in de nacht van 10 op 11 nei op
het kasteel inln{'artierden. Hun commandant verklaart later dat
het Nederl-anrlse leger gebrek had aan uniforrnen....
De Duitse verkenners denken in ieder g€val met burgerverzet
te doen te hebben. Daarom halen ze een groot aantal Gemertse
burgers uit hun huizen en drijven die als hun gijzelaars bij-
een op het marktveld bij de kiosk.
In het pand op de hoek lbsteellaan/Binderseind hebben twee
Nederlandse soldaten die hun legeronderdeel ziJn trwijtgeraakt
hun toevlucht geaocht. I{anneer 66n van de er voor de C,ernqte-
naren zo vervaar lijk uitziende Germanen daa.r aan de deur komt
klinkt er een schot. rrMutti, Muttirr, zijn de laatste woorden
van de soldaat. Voor de dorpsbewoners die dat hoorden was
even alle vervaarlijkheid weg....
Een half uur later passeert het kinderrijke gezin Van Vught
deze onheilsplek. Ook zij moesten naar het rnarktveld. Oe i2_jarige Nico, het oudste kinde, loopt vlak voor de kinilewageiuit. En wordt geschoten vanuit het kasteeL. rrlreitergehenr,
beveelt een Duitse soldaat. De kiosk op cle markt kon áe bur_gers dekking bieden. plotseling zakt Nico ineen. Doclelijk ge_troffen door een kogel in zijn hoofd. Den ongelukkige -kolef
uit een Nederlands geyeer.... Na de oorlog zàl Ántón Cooien
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in 66n van zijn romans over dit voorval verhalen: rDe Duit_
schers schoten in Genert een klein knaapje dood, dat aan dehand liep van zijn noeder, die het bevel ón te blijven staanniet verstond..... tt

Oorlog is een opeenstapeling van dramars. Bert Baggermans,
onder zijn bijnaan tlde pawsn tot in alle uithoeken van hetdorp bekend, was een figuur al.s het ware net het dorpsbeeld
vergroeid. Hij werd als toevallige(?) passant door een Duit_
se solalaat aaÍrgêhouden ter hoogte van de plaats waar de I{a_pelaanstraat op het Marktveld uitkont. Hen werd gesomneerd
zich bij zijn tlorpsgenoten te voegen op het plein. De paws
was er zich kennelijk niet van bewust wat hij riskeerde cloor
dat bevel te negeren. Zelfs niet naalat hij wercl vastgepakt.Hij rukte en trok en moet de Duitse solalaat nog iets hóbben
toegevoegd in de trant van: rrGS no hojs hongerieejerlr. Ten
overstaan van enige honderden dorpsgenoten, verzameld op de
markt, werd Bert toen neergeschoten. . . ..
Onder de manschappen die het kasteel verdedigden viel ook eendodelijk slachtoffer te betreuren, IIet was Sèrgeant paul van
Oostveên, vader van een jong gezin uit Amsterttam. Hij had ten
teken van overgave nog gezwaaial met een wit lakên vanuit dein brand geschoten trappenhal j.n tte Jezuitenbouw van het kas_teel. Door de rookontwikkeling werd tlie vlag niet gezien.
Een tien minuten later moest de rest van de kasteeibezett ingzich overgeven. De manschappen werden afgevoerd in lcrijgsgel
vangenschap en de gijzelaars op het rnarktvelcl rnochten wèer
naar huis. Na een kort handgeklap naakten zij zích haastiguit tle voeten. De morgen van 11 mei 7g40 zou vèlen van hen
nog lang achtervolgen. Vier lange jaren van onzekerheid bra_ken aan. P,en moeilijke periode.
De eerste weken na de inval der Duitsers bleven vele nensen
nog in ongerustheid en onwetendheid over het lot van famil-i e_leden, broersrzoons en mannen, atie in dienst walen. Voor me_nig Gemerts gezin was het een zenuwslopendê tijct. De onzeker_
heid bleek in de meeste gevallen erger dan rle werkelijkheid.
Sommige soldaten Inramen spoedig thuis. Anderen bleven maan_
denlang in liu: i j gsgevangenschap.

-55-



Den ueek na de inval werd de dorpsgemeenschap opgeschrikt
door het bericht tlat Maxia Nuijen, een 34-jarige verpleegster
uit Hantlel, in de Peel op een landmiin was gefietst. Zij toog
op zondagnorgen 19 nei binnendoor naar fanilieleden en kenr.
nissen in líanroy om te zien hoe ze het er daar llmf ttrn 6r-
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lEchtt hadden afgebracht. In de Boekelse PeeI hadden Neder-
landse militairen kennelijk op het laatst nog landnijnen on-
der cle weg gelegd on de Duitsers te verrassen. Zulk een nijn
werd Mariars dood.
Heel wat Gemertenaren kregen vervolgens te maken met tewerk-
stelling in Duitsland of met de pernanentè clreiging daarvan.
Velen doken onder. F,r werden joden gehuisvest. Meer en meer
werd geleefd onder drukl
Er zijn gevallen bekend van mensen, Gemertse mensen, die, orn
aan tewerkstelling in het buitenland - wat scheiding van ge-
zin en familie zou betekenen - te ontkomen, lid werden van
de NSB. Den ander liet zich inlijven door de Organisation
Totlt om zijn onschuld te bewijzen. Hij was narnelijk door de
Duitsers gearresteerd op verdenking van sabotage. De ellende
atie zij daarmee over zichzelf 6n hun gezinsleden afriepen
werd pas duidelijk na de bevrijding. In de naoorlogse jaren
gold voor hen geen pardon.En tot op de dag van vandaag heeft
tle maatschappij hen geen gelegenheid geboden om uit te hui-
len....
Fout in de oorlog is betrekkelijk. Mensen doen nu eenmaal
dingen goed en ze doen dingen fout.Maar in dat laatste geval
zijn per definitie de mensen nog niet fout.
l{einig benijdenswaard was bijvoorbeeld de positie van een in
Gemert woonachtige Rijksduitser die als afdelingsbaas bij
Raynakers werkte. Na de bezetting werd hij opgeroepên voor
Duitse dienst. Hij was jeugdkampioen geweest op een of aÍrder
atlet i ekonderdeel en onder meer op grond daarvan werd hij
ingedeeld bij de SS en uiteindelijk uerd hij aangestêld als
kampbewaker in het concentrat iekamp Anersfoort. Tijdens een
verlof in Gemert bij zigr gezín informeerde hij bij de overste
van de Paters van de H. Geest op het kasteel of die voor hem
geen mogelijlÍreid wist om onder te duiken. De overste raadde
hem aan terug te gaan naar Amersfoort. De gevangenen daar
zouden hem wel eens nodig kunnen hebben. Na de oorlog kriram
hern dat wel op een lange gevangenschap te staan en daaÍ kon-
den ontlastende getuigenissen pas heel laat iets aan veran-
deren. Rijksduitser, kampbewaker, ss-er, dat ri'as allemaal niet
best. rrDln besten Dojtser ha noch rn pert gestSllerr, zei Ínen
op straat. En gekscherend bedoeld of niet, dat gezegde leek
r+elhaast elk proces tegen een Rijksduitser te beïnvloeden.
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De oorlog gaf drana her en der. Denk aan Lanrbert tle C'root,
het hoofd der school op de Vossenberg, die op verdenking van
illegaal werk rf,erd weggerukt uit zijn gezin en uiteinilelijk
stierf in het concentratiekamp Neuengarnme.Denk aan direkóeur
lÍinternrans van de melkfabriek, die een naand voor de bevrij-
ding, door Duitse soltlaten op bevel van hogerhand rtriicksictit-
lostr moest worden geËxecuteerd bij wijze van represaillenaat-
regel. Denk aan de Britse najoor Àlexander die op 24 septem-
ber 19414 vanuit het juist bevrdde Boekel besloot dê weg naar
het nog bezette Genert te verkennen. Hij reed net uijn tank
op een nijn. Denk aan de twee Gemertenaren Johan Vilé en Jan
Beelanans die zich vol jonge moed aansloten bij de Stoottroe-
pers en die jarmer lilc onkwamen. De 66n bij de bevrijding van
t s-Hertogenbosch en de ander in XaJrten aan de Rijn in Duits-
1and.

Den opsonning van slachtoffers van de oorlog kan nooit com-
pleet zijn, De tweede wereldoorlog eiste tot in het Verre
Oosten Gemertse slachtoffers. 0p 18 septenber 1944 vond daar
Petêr Hoek de dood, die zich als kr i j gsgevangene bevond aan
boord van een Japans schip dat werd getorpedeerd.
Na de capitulatie van Japan in augustus 1945 probeerde Ndert
land (uiteindelijk) teverg€efs haar koloniale nacht in Ne-
alerLanils-IndiË te herstellen. En opnieuw vielen er slachtof-
fers te betreurên. Drie Genertse jongens, Antoon van Berlo,
Jan de Fost en Martien Goossens, liggen begraven op militai-
re begraafplaatsên in Indonesia....
In het begin van de vijftiger jaren krijgt Genert een nieuwe
bevolkingsgroep. De Intlische Nederlanders. Allemaal slacht-
offers. Allemaal vluchtelingen. De bevrijaling is voor hen
geen bewijtling g€weest. Na ile ontberingen in Japanse kanpen
r+achtte hen een periode van grote onzekerhêid en opnieuw Ie-
ven onder tlruk. De enig€ uitweg was tenslotte een nieuw }e-
ven beginnen in het noederland. Een land echter met een heel
ander leef- en cultuurpatroon dan ze gerÍend waren. En was
hen geen of nauwelijks keus gelaten.

In 1988 rrroont in Genert hun tweede en derde generat ie.Terug-
kijkentl - en ondanks alle nog bestaantle heimwee bij de oude-
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ren naar de C.ordel van Snaragtl - kan een lokaal historicus
nu constateren dat Gemert als leefgerneenschap onder meer dm
hun komst zoveel ttrijker is geworden. Rijker aan cultuur,
rijker aan verscheidenheid, r{fier aan begrip, gewoon rijker.
Die constatering is nisschien wel een ongebruikeliÍ{ slot van
een toespraak op een dodenherdenking, naar ik wilde het daar
toch bij laten. lÍant er is nog zo veel en veel neer behoefte
aan inner{fte rijkdon, over de hele wereld, on een uitspraak
als rroorlog dat mag nooit neèr gebeurentt zinvoller te doen
zijn.

]l
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