
KAPITTELSTOKIES

Omtrent fietsen en boterprijzen in de Duitse Tijd

Heel Nederland toont zich nog steeds verontwaardigd over het gedrag van
de Duitse bezetter tijdens de Tweede wereldoorlog wanneer zij herinnerd
worden aan de fietsenvorderingen van weleer. In het nieuwe boek van Anny
van de Kimmenade kan men lezen dat er in totaal in Gemert tijdens die
oorlogsjaren zegge en schrijven 112 fietsen werden gevorderd. Als men het
oor te luister legt bij al diegenen die de oorlog hebben meegemaakt dan
verneemt men dat die fietsenvordering van weleer algemeen werd
beschouwd als een ordinaire (Duitse) diefstal ook al kreeg iedereen
daarvoor f 50,- vergoed. Nu stelde die vijftig gulden vergoeding in de
oorlog ook wel niet veel voor, want fietsen waren er niet voor tè koop. Die
waren er gewoon niet meer. En wanneer we het Gemertse oorlogsdagboek
van Riek van der Putten erop naslaan dan lezen we daar datzij aan dat
bedrag voor een pond boter bij boeren in Gemert en in de peel vaak niet
genoeg had. Anderzijds was vijftig gulden toch een wel heel erg ruim
weekloon, veelal zelfs een dubbel.
wanneer we de fietsenvorderingen van de bezetter afzetten tegen de huidige
'fietsverdwijningen' binnen de Gemertse gemeentegrenzen (ciica 400 per
jaar waarvan aangifte wordt gedaan) dan moet men constateren dat thans in
heel wat kortere tijd het aantal 'geroofde' fietsen wordt bereikt dan toen.
S.ed.-Ao)

Wie kent ze nog?

Elke aflevering van Gemerts Heem willen we voortaan besluiten met een
foto waarop veel Gemertse mensen staan van vroeger. we vragen vooral de
ouderen om te reageren. Kloppen de namen? Bij welke gelegenheid en
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wanneer werd de foto gemaakt? Ook verhalen over personen zijn welkom.
Kom naar de Heemkamer op woensdagavond of bel een redactielid. In de

vorige aflevering was op de foto van de Esperantoclub één persoon onbe-

kend. "Dat is Harrie van Griensven, de vader van het huidige hoofd van de

Komschool", meldde Francien Slits-Swinkels, "hij werkte op het belasting-
kantoor in Helmond en hij 'verkeerde' toen met Juf Stevens die op de foto
naast hem zit.
De foto hieronder dateert van omstreeks 1930 en toont de leden van R.K.
Toneelvereniging "Ons Genoegen", gevestigd in het Patronaatsgebouw.

Op de voorgrond liggend vlnr Johan Verhappen en Johan Bressers. ZíWend vlnr de bestuurs-

leden Bertje van Gemert, Piet van Hout, C. Swagemakers (kapelaan te Gemert L928-1933),

Merien van Gemert. Staand midden vlnr Jac van Schijndel, Bert v.d.Kruijssen, (rechts

boven Bert) Graard Vogels, Bert Rovers, Driek Herlings, Toon v.d. Kruijssen, Johan van

Lanen, Jan van Wetten. Bovenste rij vlnr regisseur Verberkt (?) uit Bakel, Jochem Daniëls,

Thedor Smits, Sjef Hendriks, Bert Rooijakkers en Toon v.d.Elsen. Op de achtergrond van

de foto hangt een geschilderd decor. De foto werd gemaakt door J. Meulendijks, Helmond.
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