KAPITTELSTOKJES
Aanvullingen op "Gemert bezet - Gemert bevri.id"
Naar aanleiding van de arrestaties in Elsendorp gaf de heer J.M. van
Deursen, één van de twee Rotterdamse onderduikers die zich op dat
moment bij (schoolhoofd) Iven bevond en die samen met zijn stadgenoot de
heer Hermans in handen van de SD viel, onderstaande toelichting:
"onmiddellijk na de arrestatie werden de heer Hermans en ondergetekende
geboeid in de auto, waarmede de sD-ers waren voorgereden, achtergelaten.
De SD-ers gingen opnieuw naar de woning van de heer Iven om hem te
zoeken. zittend in de auto en wachtend op het moment dat de SD-ers terug
zouden komen, hadden wij de gelegenheid om een gelijkluidend antwoord
te bedenken op de bij het komend verhoor voor de hand liggende vraag
naar de herkomst van bonkaarten en dergelijke. Wij zouden daarop
verklaren deze bescheiden verkregen te hebben van een zekere N.N. die
zich altijd ophield op het kerkplein van Elsendorp na afloop van de Zondagse hoogmis en herkenbaar was aan een overjas en hoed van een bepaalde
kleur. "

Aanvullende informatie kwam verder van cle Gemertenaar Lies van den
Elsen, die als vijftienjarige scholier begin juni 1944 door een landwachter
werd aangeschoten. uit het proces-verbaal dat kort na het voorval werd
opgemaakt, kwam naar voren dat Lies gezeten op een fiets het stopteken
van de landwachter genegeerd zou hebben. De ware toedracht was echter
wat gecompliceerder. Lies fietste namelijk achter Louis Thijs, zijn latere
zwageÍ. omdat laatstgenoemde persoon onderduiker was, achtte Lies het
raadzamer aan het bevel geen gehoor te geven om Thijs de gelegenheid te
geven te ontsnappen. Toen opperwachtmeester Schraven en wachtmeester
van ooijen kort na het voorval een onderzoek instelden, werd van de
betrokkenheid van een onderduiker uiteraard geen gewag gemaakt. Lies
'Jreet zich verder te herinneren dat hii in Helmond in het ziekenhuis van
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V.l.n.r. clemens Verbeek sr. met op
Brink, clernens

jr.,

schoot zijn jongste zoon Herman, mevr. verbeek-Ten
Gerard, Miekie en Brigitte (Foto coll. cl. verbeek, Eindhoven)

verschillende Gemertenaren bloemen ontving en dat NSB-burgemeester
vogels' de ouders van Lies bezocht om ziin medeleven te betonen.
Een derde reactie (van clemens Verbeerr jr.) leverde bovenstaande foto op
die werd gemaakt kort nadat de Gemertse huisarts clemens verbeek - met
kaalgeschoren hoofd - was ontslagen uit het concentratiekamp Amerstbort
en veilig en wel bij zijn gezin was teruggekeerd. Htj was in juli 1943 door
de SD opgehaald omdat hij zich weigercre aan te sluiten bii de Artsenkamer.
Annv van de Kimmenade-Beekmans
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ttHeer van Gemert"
Het adellijk geslacht van Gemert dat in vroeger tijd Gemert als Vrijheer
bezat, voerde als wapen drie zilveren meer- of plompebladeren op een
zwart veld. wel in archieven in binnen- en buitenland maar niet in de
gemeente Gemert zelf kon men tot voor kort het heraldisch wapen aantreffen van de autochtone Heren van Gemert clie in de tijd van de kruistochten
de basis legden voor de bijzondere geschieclenis van "de commanderije".
op maandag 14 november j.l. bracht het Gemertse Jachthoorn- en Tiompet-

terkorps daarin verandering met de presentatie van het beeldje "De Heer
van Gemert", ontworpen door haar voorzitter-beeldhouwer Toon Grassens.
De statige middeleeuwse ridder, die in zijn schild voert het kruis van de
Duitse orde beladen met een hartschild van het adellijk geslacht van
Gemert, is een heraldisch verantwoorde symboliek voor de historische band
tussen de oude Heren van Gemert en de Duitse Orde.
De geschiedenis van Gemert is voor een belangrijk deel door de Duitse
orde bepaald. wie zal het ontkennen? De basis daarvoor is echter door
Gemert, of beter gezegd het adellijk geslacht van Gemert, zelf gelegd.
want het is niet de Duitse orde geweest die naar Gemert kwam, maar ene
ridder Rutger van Gemert die omstreeks 1200 naar de orde ging. Het
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voorbeeld van Rutger werd door verschillende van Gemerts nagevolgd. En

het is door deze lidmaatschappen dat de orde heerlijke en

soevereine

rechten over de gemeente heeft verworven.t
Nog in de vijftiende eeuw treeclt in de commanderije Gemert een autochtone Heer van Gemert op als staclhouder voor de landcommandeur van Alden
Biesen, terwijl diens zoon, ene ridder Diederik van Gemert, tot het laatste
kwart van de vijftiende eeuw commandeur is van een commanderij van de
Duitse Orde bij Sint Truiden (Betgië).,
vermeldenswaard is verder dat in de veertiende eeuw Gemert twee schepenbanken ('gemeenteraden') naast elkaar bezat, waarvan de ene zegelde met
het wapen der van Gemerts en de ander met het wapen van de Duitse
orde. In het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch bevinat zión nog een oorkonde waar beide zegels naast elkaar werden gebruikt.3
Het oudste wapen van de Duitse orde is een zwart kruis op een zilveren
veld. Later (in 1229) hechtte onder meer de Duitse keizer uit erkentelijkheid 'zijn' adelaar aan het wapen van de Duitse ridderorde. Het ordekruis
is sedertdien beladen met een hartschilcl met daarop een zwaÍte adelaar.
ook afzonderlijke ordeleden hechtten hun eigen specifieke kenmerken als
hartschild aan het ordewapen om daarmee de verboÀdenheid met de orde
te
illustreren. voorbeelden daarvan kan men aantreftèn op een aantal plaatsen
in wapensteentjes op het kasteel te Gemert. Zo is er een gevelsteen met het
jaartal 1659 aan de binnenzijde van de zogenaamde Jezuïetenbouw,
waar
een hartschild van vermoedelijk commandeur virmundt is gelegd op het
ordekruis. Terwijl nog veel bekencrer is het op het kruis van de Duitse orde
gelegde wapenschild van commandeur Van cler Noot boven het poortje
in

de donjon met het jaartal 1463 (,J,at eigenlijk gelezen moet worden

als

1763). Met het beeldje "de Heer van Gemert" is nu ook het wapen
der van
Gemerts gehecht aan het wapen van cle Teutonische ridderorde.

Ad Otten
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