
sên in de regio voor kwan' Zo zijn er duidelijke overeenkom-

sten van Generts Belang met de váreniging Eindhoven vooruit'
welke laatste vereniging zich ook in áe plaatselijke politiek
stortte en daarbij de geesteliikheitl op zijn .dak ltreeg' Er

waren niet alleen overeenkonstán Ínaar ook contacten net tle

;;il";;;.. vereniging.Het is nu nog bekend bii Gemertse nen-

.."-á"t a. Genertsó rrÁntichristrr dikwijls on raad ging bli cle

Eindhovenseatlvocaatmr'Passtoors,6énclervoornannenvan
Éi.ralor."" Vooruit en iarenlang wethouder aldaar'

Het is verder betangTiik te weten dat de leden van Generts

Belarg, tlie in cle jaren 1910 en 1911 zoveel deining veroor-
zaakt;n r na verloop van een aantal iarent het in de Gemertse

g"*"..r.ón.p toch itginge maokerr. Pieter Bijvoet wercl geneen-

ï.or,tlrung.. r.ranus van Eupen wethouder, drn -Antichrist raads-
tid, Hariie van Abeelen voorzitter van de Katholieke sociale
Actie en ga zo maar door.....
Het is tlan ook niet verwonderliik tlat oud-kapelaan Sicking
een aantal zaken wil noenen die aan noeten tonen datrrGenertrl

al te behoudzuchtig was. En tlat zal dan nisschien ook wel zo

Ë.r.à.t zijn, naar het frappante is dat de zaken die sicking
ipsomt, tri;"et allenaal oniuist ziin' De Duitse Orde en de

Áiiá."'"lt Ë.n .r.. verleden worden er zelfs met de haren bij-
iesleept om toch naax aan te tonen hoe behoudzuchtig Gemert

,*. En het wordt nog interessanter wanneer we achtêraf van

Sicking vernenen tlat het verhaalde over tle PeelrScheidius en

de Gemàrtse haven, onderneer berust op informatie die hii
lc'eeg van de toênmalige burgeneester Buskens'
NatlaI oud-kapelaan Sicking in ziin artikel meent voldoende te
hebben aangeloond dat Gemert behoudzuchtig was vervolgt hij
zi3r, retaaÀ net aardige anecdoten die hii uit de eerste hand
'r."in.rn in de periode tlat hii zelf in GeÍnert was of die hii
meent in verbád te kunnen brengen met wat tien iaar daarvoor
gebeurde. Het ziin van die anecdoten die tthet potitiek be-
Eriif" {oot vandaàg nog) naar miin Sevoel vaak beter tekenen

dan é6n of andere zwaar wetenschappel i jk aandoen'le veihande-
ling over wat voor problematiek dan ook' Geschiedenis-van-
tro"!n-r.gg.n, tlat is de geschiedenis diê leeft cÍde het volk!
Het is eón mengsel van waarheclen, halve waarheden en onwaar-
h"a"rr, .r.t als het politiek bedriiftr of het zogenaaffde rrpo-

litiek bewustzijnrt. F,n daaraan wordt te weinig aaldacht be-
steed. Het is dáarorn clat het artikel rrDe Genertse Ruzierr van

oud-kapelaan Sickingt zii het ietwat ingekort (1), ongecorri-
geerd in dit nuruner van Generts Heem is gepubliceerd' Hierna
iolgt puntsgewiis een opsomming van geconstateerde oniuist-
heden:



(1) Gernerts Belang werd niet opgeheven toen pastoor Poell in
Gemert kwam; in de Heenkamer bevinden zich notulen van
cenerts Belang van 1911-1919 en Poell kwam al in 1915!

(Z) t'laar horen zeggen (van Peter van den Elsen, erkend Es-
donkenaar ) zou drn Antichrist en de Filosoof van Esdonk
6én en dezelfde figuur zijn: Peerke Slits.

(3) trlarrie van Abeelen hoorde niet tot rrde goei partiirrt Ínaar

was juist 66n aler initiatiefnemers van Generts Belang'
Hij wàs de eerste penningÍneester. In de tijd van kapelaan
Sicking was hii mogelijk rrbekeertlrr, want hij wordt dan in
het Kê;kkfiikske van pastoor PoeII genoend als voorzitter
van de Katholieke Sociale Actie in Genert'

(4) Jac.v.d.Vossenberg kwam in 1914 pas in het bestur.ar van de

plaatseliike boerànbontl en niet a1s secretaris (zie no-
tulen NCB-Gernert).

(5) Dat de boeren,/leden van Gemerts Belang veelal hmden tot
de rrRooi Skuttr is onjuist. Beide gilden hadden zowel le-
den van de ene als van de andere partij (zie Iedenliisten
in rrDor hedale de Skutttr Bijdr. tot de Geschietlenis van

Gernert nr. 9). AIs voorbeeld zou kunnen dienen dat de Ván

den Elsens (van cle goej partij) en de Van Zeelanden (van

àe xao; p"ttii) Ueiáen-tia waren van de rrGriin Skutrr' De
rrfabeltr dat de beide gilden zo op elkaar gebeten warent
wordt overal te pas en onpas gebruikt (Dat doet het ken-
nelijk goed! )

(6) De stroken FeeI die Genert verkocht lrcor een appel en een

ei, zoals Sicking schrijft, dat moet geweest ziin in de

periode 1840-18?5. Dus zeg Ínaar 50 jaar voor de Peelgrond
van Genert iets waard werd. En v/ie kan er nu 5O iaar
vooruit zien? (Burgerneester Buskens? ) .
Zie: Dr.P.Hollenberg en Drs.C.Petersr Ontginningen in de

Noordbrabantse Peel in de 19tle eeuw, Bijdr. Gesch.Zuiden
van Nederland ' DI.4?t 1980' p.118' p.141 e.v.

(7) Scheidius kocht niet cle goederen der Duitse orde, om de

doodeenvoudige reden dat Scheidius pas geboren hrerd 50
jaar nadat die Orde werd opgeheven.

(g) Àan GeÍnert is nooit een haven gepresenteertl, het is m'i'
alleen naàr een feit dat het verhaal in Gemert de ronde
doet. Het is ongekeerd wel zo dat GeÍnêrt in het verletlen
tweeÍnaal een plan indiende bii rrde Provincierr on een en

ander van de grond te kriigen. De eerste keer was dat on-
streeks 184O en de tweede keer was tlat omstreeks 1890'
Scheidius had net deze plannen niets van doen. Ten tijde
van het eerste plan moest hii nog geboren worden en in

-t7 -



1890 was hij alweer uit Gemert vertrokken (Zie Gemerts
Heem, 1982, jrg.24, nr.1, p. 1O e.v.).
De fabriek in de Hoef werd gebouwd in 1881, ook toen was
Scheidius al uit Genert vertrokken.

Tot zover de lijst van gevonden onjulstheden in het hieraan
voorafgaande artikel. Er zouden nog rr'el neer opmerkingen ge-
naakt kunnên rr'orden zoals over de suggestie dat het Poell was
die de Gernertse wevers politiek nondig maakte (het algeneen
kiesrecht was geen uitvinding van hem! ) naar het is zo wel
mooi geweest, dacht ik!
Het artikel hierna is de letterli,jke tekst van de brief van
Gemerts Belalg rrÁan den internuntius der Pausenrr, van welke
brief ook kapelaan Sicking gewag maakte.

NOTEN:

(1) Door ruimtegebr.ek gedyongen is een pagina tekÊt uit het artikel van
Kapelaai Sicking gelicht noeten wordent het is een gedeelte wat geeÍr
betrekking had op De cemertse Ruzie maar dat wel aardiRe anecdoten
bevat, waarop in cenertÊ Heem nog wordt terug8ekonen.

Aan den lnter-nuntius der Pausen te Brussel,

door P. Bijvoêt e. a.

Gemert, 12 juni 1911

Ondergetekenden uitÍnakende het bestuur der Vereeniging rrGe-

merts Belangrr nenen de vrijheid zich te wenden tot uw D.H.
naar aanleiding van verschillende toestanden en verhoudingen
in onzê gemeente, die ten nauwste in verband staan rnet de
Katholieke Geestelijkheid alhier ên waarin Monseigneur l{.v.d.
Ven, Bisschop van I s-trtrertogenbosch blijkbaar niet wenscht in
te grijpen, ofschoon hen herhaalde nalen en van verschillen-
de zijden, zoowel mondeling als schiftelijk op het onhoud-
bare van de toestand gewezen is. Wij hebben hier in de eerste



dat _deze--ijverige goecle priester zijn mensen door en doorkende.. Hij had zijn eigenaardigheden ei was te behoudzuchtig,
T"T tl.y.u een goed pastoor. Ter illustratie ,ràg Oeze anec_dote: Bi.j een feest hadden rte meisjes 

"", à.-C."g'..gatie hemextra goed bedacht. En Hij bedanki" borrurr.rr" 
-r!t 

een: r,Ikhoud veel van dê neisjes en de meisjes houaen veef van mij[.

J.J.M. Sicking
Oud-kapelaan van Genert,
nu 88 jaar en emeritus.

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

GESC||IEDENIS VAN HOREN ZEGGEN: ZtN EN 0NZIN j
door Ad Otten

De schrijver van het artikel rDe Genertse Ruzie,r kwam heellang geleden (in 1918) als jonge kapelaan in Genert. staÍn_
mend uit een gegoed en burgerlijk milieu _ zijn -vader kras eenclassicus uit r s-Hertogenbosch _werd kapelaari Sicking zomaarnidden in het Gêmertse dorpsleven gepfant onder de hoede vanpastoor Poell. Tot in 7922 zou kapàlàan Sicking hier blijven.Gezien het feit dat hij tot op de àag van 'rrandaig steeds weerherinneringen opdiept uit die Gernerise periode ln die op talvan plaatsen ter publicatie aanbiedtrkan worden afgeleicl clatGemert diepe indrukken heeft 

. 
achtergálaten tll áe nu hoog be_jaarde priester. fn het artikel "DË GemertsË nuzie,, vertelthij over een kwestie die zijn aanleiding er, 

- 
froogteptrnt vo.rain de jaren 1909-1912. Voor het grootstà rleel verhaalt de e_meritus dus een geschiedenis_rrarr_ho"en_zeggen. Dat soort ge.schiedenissen kunnen wel iswaar een t"fu"giï;t" bron van in_fornatie zijn, naar dan noeten ze wet getieiËl en vergetekenworden 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 .omde Gemertse raadszetels. Een gevecht tussàn overwegend 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_


