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In ziÈ toespraak ter

gelegenheid van ale Dodenherclenking 19a8
herinnerde Ad Otten er aan, dat een opsonrning van oorlogsslachtoffers nooit compleet kan zijn(l). Dat is volkomen r{aar.
Maar er zijn uit Cremert nog tenminste twee personen, clie het
verdienen niet vergeten te worden. Hun namen .staan niet op
ons bevrijdingsnonunent, terwijl zij toch het leven lieten bij
een activiteit voor de bevrijding van de rest van Nederland.
fn De Streek van 18 nei 1988 werd in de rubriek lGskes bd(enat
gemaakt, dat het parochiebestuur nog geen respons hacl gehad
van familieleden van Piet Verhagen. Een en ander stonal in
verband met het ruimen van de oudere graven op het kerkhof.
Dit bericht was voor mij aanleiding tot het schrijven van clit

artikel.
In de maand na de bevrijding van Gemert r+erden er vrijwilligers opgeroepen on vóor het Engelse leger de wegen in berijrt_
bare staat te houden.h werden geen doekjes on gewonden. Ilet
betrof gevaarlilr r+erk. 0p veeL plaatsen lagen nog lantbnijnen
die door de terugtrekkende Dui.tse legers waren gelegdrterwijl
door Duitse patrouilles ook nog achter ile geallieeráe liniés
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trucnijnen werden geplaatst. Degenen die als vrijwilligers de
geallieerden gingen helpen kh'anen bovendien op terrein dat
veelal nog door. de Duitse artillerie werd bestreken.
Ondanks deze risicots hebben heel wat jongeren zich indertijd
gemeld. Zo was op 27 oktober, de dag dat de Duitse tegenaanval
vanuit Meijel begon, een groep aan het werk op een zandr,reg
door de bossen van Venrayrop het tracee van de huidige MiddenPeelweg, ongeveer 3 lan ten noorden van lJssdstein. Onder hen
bevonden zich de Genertse jongens:Cor en Harry Adriaans,Piet
VerhagenrMies en Kees van Gemert, Jo en Martien (rrBroerrr) de
Fost. Hun werk bestond uit het dichten van lolilên in d€ze voor
de Engelsen zo belangrijke verbindingsroute (2). Tijdens de
niddagpauze verlieten Jo de Fost, Piet Verhagen en Mies van
Gemert de weg on naar een vurende Engelse batterii te gaan kijken die stond opgesteld in het bos ten rr'esten van de weg. Jo
de Fost trapte toen op een Duitse mijn en werd op slag gedood.
Piet Verhagen werd dotleligk getroffen en Mis van Genert raakte gewond. Mies wist op eigen kracht de rand van het bos te
bereiken. Een Engelse opzichter rendê naar tle school ií IJeselstein om bij de tlaar g€legerde Engelsen lulp te halen. Verg€zeld van z{jn broer Kees werd Mies in een Engelse anbulance
naar Gelalrop afgevoerd.
Piet Verhagen en Jo de Fost werden begraven op het kerkhof
van de St. Jans Onthoofdingsparochie te Gernert. In het begraafboek staat, alat zij overleden zijn te Milheeze. Volgens
de bovenstaand.e gegevens moet tlit echter in Venray zijn geweest. Hun overlijden kon daar niêt worden aangegeven, omdat
deze plaats op 25 oktober op last Tan het Engelse Militair
Gezag geilvacueerd was (3).
Bij het verzanelen van de gegevens voor dit artikel bleek het
graf van Jo de Fost bij de beheerder van de begraafplaats orbekend. Volgens hem noet dit al v66r 198O zijn geruimd. Door
bemoeienis van de zuster van Piêt Verhagen blijft
het graf
van haar broer bestaan.
Antoon van den Elsên
NOIE{;

(1) Toespraak gepubliceerd in cêbeits lleem 1988, nr. 2.
(2) Oogg€tuigeverslag vaÍr Kêe€ van Gene.t 29-9-1988,
(3) Wolf Kielich, cêmodiler in dë peel; Bericht vaD de Tïeealê
Wêieldoortog, p. 2146.(UitS. Céïll. pers NV. Áusterdam).
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VOOROORLOGSE NEDERI{TEf,-ROKMS ?

Tot 1984 zocht

men in de Dikke-Van-Dale tevergeefs naar het
woord rrr+ietrr. Met het verschijnen echter van de jongste uitga_
ve, blijkt nu het sedert de zestiger Saren geteidelijk inge_
burgerde rrwietrr (voor rnar ihuana of hàsjies) geaccepteerd.
In de volgende uitgave van de Dikke_Van_Dale kunnen we wel_
licht de term rrneden+ietÍ verwachten. l{ant rtat is toch intus_
sen de algemeen aanvaarde benaming voor de van inlandse hen_
nepplanten gewonnen trhas.jrt.
Provors, hippies en bewegingen als Flower power worden vrij
algeneen beschouwd als degenen die in de h,esterse werelcl het
wietgebruik invoerden en verbreidden. Echter: het roken van
nederwiet noet in ons land al van veel vroegêr tijdr dateren.

Althans.....
fn dit nunmer van Generts Heem r+ordt uitgebreid aandacht besteed aan de sedert een halve eeuw van de Gemertse akkers
verdwenen geuasisen als boekrreit en evie. Tot in ale veertiger
jaren vond nen hier en daar ook nog wel een boer rlie, in èen
verloren hoekje van zijn erf, hennep zaaide on touw te hebben voor eigen g€bruik. De sctraarste aan touw leidcle er in
de periode t40-t45 toe dat men de verbouw van dit gewas toen
zelfs zocht te stimuleren.
Toen ik bij mijn moeder informeerde of zij zich nog iets kon
herinneren van de verbouw van hennep, verklaarde ze, dat opa
(Jup van Zeeland t 1939) clat niet aiÍeen verbour{de voor verwerking tot touw, Ínaar dat hil tt6tn h6nnep 8k in zrn peepke
stEpterr.
Of we hiermee op het spoor zijn van rroege Genertse drugge_
bruikers ? hÍelnee: rrZe st8pten wiigger gewoon vanalles inde
PeiPtt.
Wie van onze

bruik

?

lezers kan er iets meer vertellen over dit

ge_

Ad Otten
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