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GTli,lERTSE RUZIE
rloor J.J.M. Sicking
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de betaanáe ruzie, di9 Gemert,
had. twee partijent
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ook dat' toen Poell pasË:-;.;'"t;;á: á'Ë'i;p'riir'"wás rrGemerts
Belangrr rofficieelr
toor wercl (juli 1915, A'T'),
nensen van
wertl opgehevenr naar nu kwamen juist de oudesociale inirrC'emerts Belangrt in verzet tegen de vergaande
voorde iniligheden'r van àe Pastoor ' Wie waren de
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nen de rrAntictrist[ noemde, met een ander van hrillem van
de aannener
Philosoofrr,, voorts ene Varr Zeelandt
rrde Clubsrr hoorden' die dus
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van Landbouwrr' Daarr.ig;"rot." waren bij tle'lierrMaaischappii
van Pastoor Poerl'
i"g3rrorr.. stonden' tÀnrninste v66r aà tijd à1
die tijd de ouden
siiá;tu".t." Buskens, Henri corstens,Abêelet
en vooral cle lefabrikalt Johan Prinzen, Harrie van Elsen met
de Van de Elden van de Boerenbond vàn Pater v'tl'
Val de Vossens natuurliik vooropr en Dries Verhofstadt-enhet argeneen
In
;;;;";g, de ioorzittàr en de Secretaris'

te geven over
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stonden de leden van de |tRooj Skutrr hier achter, wat wellièht
een aanwijzing is bij het zoeken naar de oorzaak van de tr,treespalt.De wevers stonden er tot aan de tijd van pastoor poell,
die hen naar voren haálde, buiten. Toen kregen Bertje van
GeÍnert en de Penning en de Snijcler ook een rol nee te spelen.
fn het algeÍneen li$t het erop, of L'rijvingen onder de boerenbevolking op een bepaald ogenblik dm jonge onte\,Teden notabelen (rnen sprak van rtonze patricische farniliesrt) zijn aangegrepen, om zich tegen de straffe leiding van de Deken en
de behoudzucht van hem en de Burgeneester op te stellen.
Die behoudzucht was uitermate groot.
Behoudzucht dus: De Gemeente Genert bezat nog een flink stuk
grond ergens in de Peel, dat nu nog, naax ik meen, rtGenertrl
heet. De Staat had er stroken tussen liggen. Laat Genert het
nu verkopen voor een appel en een ei! Was er vooruit gezien,
dan had dit de Gemeente rijk kunnen naken. Erger nog: Als
tussen 1822 en t26 de Zuid-Wi l lemsvaart wordt gegraven, is
het nog niet lang geleden sinds Scheidius de goederen der
Teutoonse Ridders kocht. Toen werd aan Genert gepresenteerd
on een haven te krijgen. Uiteraard moest er een flinke son
op tafel komen. Scheidius was er voor. Er werd bij de plek
waar de haven moest konen alreeds een fabriek gebouwd (het
fabriek in de lloef; de Hoeve behoorde aan het kasteel). Maar
de Geneenteraad is van penning zestien en stemt het af.
Scheidius vertrekt b'oedend naar Arnhen. Veghel krijgt de haven, terwijl Ge in Genert de boten in het Kanaal kondt horen
toeten. Een aantal fabrikanten verlaat GeÍrst en vestigt zich
in Helnond (zie ook: Gernerts Heen, jrg. (lrgez), nr.1, blz.

74-n).

Zo behoudzuchtig was Gemert. De gêste van de Notabelen was
dus niet te verwonderen, zij vonden aanLeiding in de conservatieve geest en de bevoogding door Kerk en Gemeentebestuur .
Het ongenoegen leefde vooral onder notabelen die lid waren
van de rrsociËteitrr. Zij sloten zich aan bij cle politieke
vereniging rrGemerts Belangrr (de rrTegenpa.rtijn), die zich tegen de rrR.K. Kiesvereenigingrr (de rrcoei Partijrr) afzette,
waarachter Deken Van Beek, Burgeneester en Gemeenteraad en
de Boerenbond stonden. Niet alle kinderen van Notaxis Van
Kemenade zul-len het dan ook prettig gevonden hebben dat cle
Pastoorskrans ooit bij hen aan huis werd gehouden. De Notaris, die ook lid was van de Staten, was zeer clerj.caal ge_
zind. Zijn zoor. Eduard zou later pastoor worden te Heesch
bij Oss. Ten huize van de Notaris was het ( daarorn weet ik
dit) dat de wèl vooruitziende pastoor van het nabij liggende
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die tle boel doorzagr weigertle, terwijl

eigenlijk geen titel was. Van Walsum was goed voorbereid en
repliceerde: rttlaa.r, Mijnheer de Deken, er staat toch irnrners
in het Evangelie: rrAls Ge iets tegen uw broeder hebt...fl. De
Deken liet hem niet uitspreken, naax ineens klmk het3 rrJuist,
nijnheer Van Walsun, ga eerst naar Uw vrouw toeÍ. De nan was
gescheiden. Toen ging nen schuin tegenover de pastorie (in de
Ruyschenberghstraat ) , in de tuin van Rector Claassen ter ere

van deze een nonument onthullen ttËt een arend (cte wetenschap)
er boven op. rrHij pikt mijtt, nonpelde de Deken toen. Met zul_
ke plagerijen, net schotschriften en wat dan ook ging rnen
voort. Men gaf een krant uit, kraarin aanhangers van de Deken
werden gehekeld. Er stond bijvoorbeeld van de ninder kerhse
Ínijnheer Keunen: tUan Keunen, Roornsch-Kathol i ekrr en van de
weduwe van de Secretaris: rtlr,Íie de Sik rnet twee huwbare doch_

terslt.

De Kapelaans die zich rnengden kwaÍnen in noeilijkheden. Kape_
laan Lonmelaars werd bespioneerd en verdacht genaakt. Men
Íneent dat hij daarom ziek heen noest gaan en overleed. Dok_
ter Kuiper zei nij: t[,Íijn vriend Lonrnelaars hebben ze hier
vermoordrr. Toen een nieuwe kapelaan bij hêt huis van de No_

taris uit de tran stapte, stonden Cor en Willen van Kenenade
daar en zeiden: rrZo, ben Jij de nieuwe Kapelaan. We zullen

Jou ook wel wegpestenrr.
Zulke dingen naken het begrijpelijk hoe het kon gebeuÍen, wat
de Deken ontviel toen Cor van KeÍnenade jong gàstorven was.
De Deken stond aan het altaar, rnaar bij het rrorenusrr keerde
hij zich ineens naar de Diaken met de vraag: IHoe heet hij
ook r,seer?rr rrCor, CorneliusÍ was het antwoord. Toen ontviel
het de Deken: rrl{as rt l{illen rnaar!I en vervolgde: rrDeus qui[

etc..

Trouwens, ik zag zelf een biljet dat blijkbaar van de rGoei
Parti;tt was uitgegaan. Het was êen schandêlijke aanval op de
Rijksontvanger, wien niet meer of ninder in de schoenen werd
geschoven dan dat hij de stier van Gemert was.
De Hemel zij gedankt dat dit alles verleden tijd is.
Er had veel eerder een eind aal noeten komen. pastoor poell
heeft dit genoeg geprobeerd, z6 zelfs datik dit de voornaam_
ste fout acht die hij in Genert geÍnaakt heeft. Hij wilde
vruchten plukken die nog niet rijp waren. De eerste ti;d dat
hij _in Gemert was, zag nen hen bij voortduring
bij Ínensen
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Toen Kapelaan van Erven hem r'vilde helpen(de voriget
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rt lukte dus! Maar
was, te stillen. rt Waxên goeie mensen en
de rrTegenpartijrr bleef tegen.
TEch hÀeft Poell tlie de l'rede zozeer begeerde, na mijn vertrek uit C,emert (1922) nóg een keer een kapelaan overgehaald
orn iets ttergelijks te beproeven. Ik sprak die kapelaan later
en zei hen: trDat doet Ge nooit meer, wel?rr. rrNeen, nooitlrr,
zei hij. De vruchten waren nog niet rijp. TSch heeft Kapelaan
Van D'vên iets getlaaÍr wat de rijpwtrding berretler de ' Ilij richtte
een rtJonge Boerónstandrr op (1922) en van beide partijen sloten jongèren zich aan. Op zulke nanierr die ook tot onderlingó huwelijken bracht r konden de l'ruchten langzaarn rijpen'
Kon ik niet op precieze wijze aangeven wat de juiste oorzaak
en aanleiding tot tle ruzie waren, U zult er nu toch iets van
kunnen begrijpen. Nog iets: U zoudt Deken Varr Beek onrecht
aandoen, wanneer U gingt menen dat hii niet gezien was in
C.enert. Dit was w61 het geval en herhaalde rnalen merkte ik,
_2t_

dat
_deze--ijverige goecle priester zijn mensen door en door
kende.. Hij had zijn eigenaardigheden ei was te behoudzuchtig,
tl.y.u een goed pastoor. Ter illustratie
,ràg Oeze anec_
T"T
dote: Bi.j een feest hadden rte meisjes
à.-C."g'..gatie
hem
-r!t
extra goed bedacht. En Hij bedanki" borrurr.rr"
"",
r,Ik
een:
houd veel van dê neisjes en de meisjes houaen veef
van mij[.

J.J.M. Sicking

Oud-kapelaan van Genert,
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jaar en emeritus.

een commentaar op 'r[]e Gemertse Ruzier':

GESC||IEDENIS VAN HOREN ZEGGEN:
door Ad Otten

ZtN EN 0NZIN j

schrijver van het artikel rDe Genertse Ruzie,r kwam heel
lang geleden (in 1918) als jonge kapelaan in Genert.
staÍn_
mend uit een gegoed en burgerlijk milieu _ zijn
kras
-vader
een
classicus uit r s-Hertogenbosch _werd kapelaari Sicking
zomaar
nidden in het Gêmertse dorpsleven gepfant onder de hoede van
pastoor Poell. Tot in 7922 zou kapàlàan Sicking hier blijven.
Gezien het feit dat hij tot op de àag van 'rrandaig
weer
herinneringen opdiept uit die Gernerise periode lnsteeds
die
op
van plaatsen ter publicatie aanbiedtrkan worden afgeleicl tal
clat
Gemert diepe indrukken heeft achtergálaten tll áe nu
hoog be_
.
jaarde priester. fn het artikel
"DË GemertsË
- nuzie,, vertelt
hij over een kwestie die zijn aanleiding
er, froogteptrnt vo.ra
in de jaren 1909-1912. Voor het grootstà rleel
de e_
meritus dus een geschiedenis_rrarr_ho"en_zeggen.verhaalt
Dat
soort
ge.
schiedenissen kunnen wel iswaar een t"fu"giï;t" bron
van
in_
fornatie zijn, naar dan noeten ze wet getieiËl en vergeteken
worden met resultaten en gegevens die áeugdelijk
bronnenon_
derzoek opleveren. En het wórdt .. ,flu.rr'ràui "
irrtu".u=.rrt.,
op wanneer zou bliiken dat de [geschiedenis_van_horen_zeggenn
van geen kanten klopt net wat uit degelijk onderzoek
kan wor_
den afgeleid.
ttDe Gemertse Ruzier was
in feite een fel gevoerde strijd
de Gemertse raadszetels. Een gevecht tussàn overwegend .om
jon_
geren en progï'ess ief-l iberalen aan de ene kant
en
conserva_
tieven aan de anderê kant. Het was een ut"i:á-àiu in de peri_
ode voorafgaand aan de eerste wereldooaf og "op
**dere plaat_
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