BESCHIETING OP BEVRIJDINGSDAG
door Antoon Yan den Elsen

Voor atr iêkwart van de huitlige Gemertenaren zal de datum van
25 september 19tt4 weinig of niets zeggen' Toch is dit voor
c.r".i ..tt dag geweest, tlie belángriiker was dan de bijal ieop
mei 1945. Genert wertl narnelijk
dereen bekendé
"i;fae
van
alê vi j f ent$intigsie septenber van het voorafgaande iaar
net
ae Ueáetters tevri;a. Óaur *ts een week aan voorafgegaan
io.tt.."tta" spanning, ctie haar cllnax vond in een beschieting
door de Engelsenr rYaarvan tot op de dag van vandaag hier en
alaax in de Nieuwstraat en het lhuiseind nog wat sporen zichtis
tu"" ,ii" gebleven. Het rnerls*aardige van tleze beschieting
Gemert
ín
het feii ait er op dat moment al geen Duitser neer
van tlie dag
te bekennen viel. Dat was tot in tle vroege norgenwel
even anvoorafgaand
en trou$rens in de hele week daaraanrroperation
Market Gardenrr
Jers geweest. Door de geallieertle
op dê
*.. .Ër, snal.le conidor tussen Dindhoven en Nijmegen
zevent ienae en achttiencle septenber bevriitl' Generaal Kurt
Student r connand.ant van het eerste Duitse parachutistenleger t

lrlalther opilracht-tle bevl'iide zone
ïanuit oosteri;te rlàfrting te onderbreken. Den eerste poging
van de 1O?e Panzerbrigatle onder conrnando van Majoor Von l'Íaltzahn. op 19 en 20 septenber mislukte. Deze brigade trok zich
.'a."ofgà"u op 21 september via Nuenen, Gerwen en Ileltnond terug op-Gernerl t valwaar ze met ale opnieuw geformeerde Kampfg.ipp. lnt.ftft"r op 22 september daaraanvolgend een aanval op
Veghel deed (1).
ntig" Gemertenaren hebben nog een minder prettige hêrinnerin! aan deze aanval, ondat ze in Veghel de bevriiding wa'ren
gaai vieren en rs avonds niet meer naar huis terug konden'
fiun uitstap5e zou noodgedwongen drie dagen duren, want ook
Zf ." 2à"septenber wás C.emert de uitvalsbasis tegen Veghel
gaf tlaarom

cle Írarnpfgruppe

"f
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cle naen werd.en de aloden en gewonden naar hier afgevoerd' In
tluideliik
Duitsers
mialtlag van zondag,24 september moet het tle
Éen in
,ijtt ê*o"a"tt daI ze ln trun opzet niet zouden -slagen'
gelggertle
de"boËrderij van N. HeesakkerÀ op tle Groeskuilen
zeggen:
Duitse officier heb ikzelf op die be$uste dag horen
Palzerbrival
de
rrylorgen sind tlie Tonmies-hierln Het noreel
gade was zwaar aangetast.
de
Ïn de loop van de nacht, van 24 op 25 septenber,t begonnen
De
laatresten vá de 1o?tle Panzerbr i gatle terug te trekken'
door de
ste afttelingen trokhen over tle huidige Lochterweg
orn
daar
een
Mortelse PeàL en tle Stippelberg richting Venray
was
rnitldaguur
nieuwe weerstanalstiin op te bouwen. Rond het
er geen Duitser neer in Gemert te behennen (2)'
In iet lkuiseind tegenover ile Deel hatlden ze een stuk geschut
staan
achter gelaten (3), zoals ze ook een stuk hactden laten
(4)'
is
in een houtwal r waar nu het Sportpark Molenbroek
HeeI Genert hield de aalem in: Uaren tle bevriitlers op kontgt?

Rontl twee uur sloeg een granaat in tte kolentoods van Brandstoffenhandel F. Vèrhappén, nu Ibuiseind 4O' Gernert Éertl beschoten. Door de Engelsen!
volgens zekere luitónant Peters, litl van de ondergrondse en
tle
ondËrgetloken bij Kapsalon Bul'lens Ín de N ieuwstraat t tlie

de
nei koster Bronnenberg volgde vanuitgebedoeld
schot
toren van áe Sint Janskerkr zou ilit eerste
weest moeten zijn voor het stuk geschut dat Ín hêt Ikuiseintl
stontl (5). Met iussenpozen van enkele ninuten volgden na tleze eerste inslag, inslagen bii tle spli.tsing KruiseÍnd-Eaagl
Haageijk. Aan dà 'tsuggeÀti.tt .t"tt Peters moet dus níet teveel
op
r.a;de wortlen gehechi. lÍanneer men iÍnnels echt hêt geschut
van
zou
dan
de sptitsing DÀel-I(ruiseind had wi1len treffent
Geneit-dorp-niet veel overgebleven zijn, gezien het feit tlat
.r.t ,r"u"i zat'. Of waren de Britten zulke
nen er telkent
"o
slechte schutters?

t"scttÏuti"g

samán

tweede treffer trof het woonhuis van Jos van den Elzent
beter bekend als het Café Ontler ale BoonPies' De voltreffer
slager
bij Jos wertl gezien aloor Bert Rooiiackerêt die achteruit
van
ging
va.i aer Lintlei (nu Kruisein<l 11) woonde. Bert
in
nog
zich
de veronderstelling tlat tle farnilie Van den Elzen

De
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F.vêrhappên (Kruiseind 40)
café onde! d€ loonpiès
Gdg tussen P.Peêtets en
Gang tus8en saage?ii Va:l
der LiÍrden en J. Pêtrnj''lgs

In dê tuin van H.KuiiPêrs

BEVONERS

l H.Kuijpers

2 Jos v.d. Elzen +, íu
3 vachtmêester van
4 J.v.Etten
3

n

Vethappen (olenhandêl
J. Pennines-v. Ar5em
J. wd. Llnden
P. J. Peeters
1O tl. Verstappe!
6
7
I
9
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het getroffen lnnd bevonil en liep daar al roepend naar toe.
De Van rlen Elzens echter zaten in tle kelder van het leeggehaalde huis van de ondergedoken wachtmeester Van Nunen rwaarvan zij tle sleutel bewaarden. De wachtmeester beschikte namelijk over een solide kelder (Kruiseind 6). Jos hoorde het
geroep van Bert, ging naar boven, en op het nornent dat trij de
deur opende explodëerde weer een granaat. Nu in de gang tussen P.Peeters en ll.Verstappen

(0). Jos raakte dm
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een scherf

het hoofd gewond, terwiil de granaat zware schaale vêroorzaakte aan de huizen van P. Peeters, H. Verstappen enA.
Martens. De scherfgaten ziin nu nog te zien in tle gevel van
het pantt l(ruiseind 6(?). Jos vluchtte naar de kelder van het
huis van Van Elten en werd daar tnet een inderhaast aan repen
gescheurd bedtlelalcen verbonden (8). Dan was er een inslag
achter in de gang tussen slagerij Van der Linden en bakker
van Ansem, een punt op de plaats waar nu de Vondellaan begint, en vervolgens viel er in de tuin van H. Kuiipers in de
Haageijk een granaat. Door 66n van beide granaten was intussen ook Bêrt Rooijackers gewond geraakt (9).
Dê beschieting verplaatste zich vervolgens naar de Nieuwstraat. Achtereenvolgens werden daax getroffen <te Meubelwinkel van Jansen(nu Nieuwstraat 49) met een inslag aan de kant
van de líeversstreat, het huis van dokter Beukers (nu Nieuwstraat 38-tlo) waárbij ook tle grote kastanjeboom voor het huis
wertl geraakt(1O). Dan volgaten het huis van Bergmann, Van den
Acker,Van Ásseldonk-van tler Lintlen en het woonhuis van garage Voge1s, nu respektievelijk de huisnunners 34, 33, 31 en
!7a. Vax' deze panden werden Beukers r Van den Ácker, Van Asseklonk en Vogels zyaar beschadigd. Darlkzii het feit dat alle aanrÍezi ge bewoners in de oude brouwerijkelder van de firma Bergnann waren gevlucht, zijn er in ale Nieuwstraat geen
slachtoffers gevallen.
De inslag bij Vogels omstreeks een uur of tlrie bleek achteraf ile laatste van de beschieting te ziin. Kort hierop retlen
ale eerste rrCharging Bullsrt (tanks van ate 159ste br igade van
de 11rte Britse Pantserdivisie van het achtste Britse Legërhorps ) vanuit ale richting Mortel, Genert-tlorp binnen (11).
Vergelijken we de schade die Genert tijdens de bevrijding op
liep net diê van veel omringende plaatsen, dan constateren
we tlat tlie schade nogal neeviel. Doden waren er niet te betreuren en het aantal gewonden beperkte zich tot tlrie personen, want behalve Jos van den Elzen en Bert Rooijackers t
is nog Anna Fleskens-van Melis per brancarcl afgevoerd (12).
Ze woonde op l(ruiseinal 22r op èen afstand van zestig neter
van ale inslag b(j Verhappen en ongeveer honderd meter vatl die
bij Verstappen. l{aar Anna geraakt is en door welkè granaat is
aan

niet

meer

te achterhalen.
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I Meubelhandel Jansen 2 + 3 dokter Beukêrs 4 Belgmann
5 Van den Acker 6 Van Assetdonk-wd Llnalen 7 vogels

25 sêptembêr 1944: De

Ct

arging Butls vorden uitbundig begroêt!
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werden alle pandén hêrsteld behatve het huis en de winkel van Van Asseldonk, die geheel afgebroken en herbourr'd is. Tijdens de herstelwerkzaaÍÈeden betrok tle familie Van den Ácker tijdeliik de $oning van de gevluchte rijksttuitser Schuurnaas, naast bakker Van Daal in tle
Vírrnuntltstraat. Ook de fanilie van AssêIdonk clie aanvankelijk ontlerdak vond bij fanilieleden in Gênert r heeft r natlat
tle Van den Ackers weer naar hun eigen huis terug kondenr nog
vaÍr deze woning g€bruik genaakt.

In l(ruiseind en Nieuwstraat

rtdê beschietingrr rest nog 66n vraag. Kort
na tle bevr{jrling deed in Gemert het verhaal de ronde tlat Sjef
van den Hout, de latere luitenant bii tle StoottroePenr toen
tle beschieting begon, op een motor de ÊrgeLsen was tegenoet
gereden om die in te liêhten over het feit dat er in Gemert
geen Duitsers Inê€r wêr€rlr l{ie van onze lezers kan dit verhaal over de in 1964 overleden Sjef van den Hout bevestigen?

Na

dit relaas van

NOTEI !

(1).

Een goetl gêalokunenteerat verslag over de acties
viDalt nen in: I'Ei.nddoel Maasrrt gê6clrreved door

(2\ Zíe:

Maas

Dagboek van Àntoon Derk6

is velisraar

eên andere

Busêelke

3,

vtn

J.

dle lo?de Panzerbri8aale
DiddeDE en M. svarts.

19aO. (Nota bede

in

Eindaloel

'
routê
opgeg€veÀt naar ile enig juiste i6 die

van Deik6, een oogg€1uigg.... )

(3) Interviee nêt FY. BroDnenberg 1?-a-rc89 (ooggetuige)
(4) t{aarnening l,"an de scbriiver. Tevenê eeD bewiis dat het Doreel bii de
DuitÊerÊ flink gedaatd ra6. Ze lieten imÉrs twee stukken 8eêchut achtert
zoDder dat de viiand druL uitoefende.
(5) zie noot 3
(6) Interview Eet À. VerhaPpen-YaD den F"Lzen 1?-8-1989 (ooggetuige)
(7) g, Peeters 6-9-1989 (ooggptuige)
(8) Interviev Dêt P. Martens 28-8-1989 (oogeetuige)
(9) ideD
(1O) Inter:vies net o. en Á. van ÁsseldoDk 1?-a-1989 (oo8getui8en)
(11) In 1953 werd ale Êtraatnaanr BiÊonEtraat Segeven ter hêrinDering aan de
eerste EngelÊe bevrijders van Gemert. De eerste ta*E in Gemert t&rèn
echter gêên biBoDE near charging bul16 2oèlÊ hierYooa 8eÊcbreven i6.
(12) Intervi;v M. van Schijndel-Peeters 23-8-1989 ( ooggetuige ) r beve6tiBd
aloor

À.

Verhappen-vatr den E1aên en

P. llarten6.
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