
Boekbespreking
door Martien vande Wijst

Gemert Mei 1940, Ad Otten.
Veertig jaax gelealen, op tien rnei 194O rs nachts on vijf mi-
nuten voor vier, trokken de eerste Duitsers ons laJrd bi-nnen.
Daags daarna, elf neirin de voornidtlag tussen acht ên twaalf
uur, vier uur lang, hadden in het centrum van Gernert vuurge-
vechten pLaats. Het kasteel werd daarbij in branal geschoten.
En vielen ook doden, waaronder twee inuoners van C.emert.

Deze gebeurtenissen rr'orden uitgebreitl beschreven in het boek
rrGenert nei 19zlorr. De scbrijver, Ad Ottèn, heeft geen noeite
gespaard on aan de hanal van getuigenverklar ingen, tal.rijke
geschriftên en andere verzanelde gegevens een tluidelijk, 1o-
gisch opgebourrd en interessant overzicht te geven van alles,
rr'at zich in de neidagen van 19zlo afspeelde in Genert ên om-
gêving.
Het is eên bijzonder goede gedachten geweest on de gebeurte-
nissen in Cenert te plaatsen in het ruimere kadêr van het
defensiebeleitl in Nederlantl en speciaal van de verdedig-
ingsplannen voor de Peel.
De lezer voelt de oorlogsdreiging, wordt betrokken bij de
voorberêidingen van het Neilerlancl,se leger, dat loopgraven en
nijnenvelden aanlegt in Elsenilorp, beteeft tle nobilisatie en
de inkr+artiering in C.enert en onttlekt plotsêling, wat een
oorlog betèkent voor mensen, die hierdoor verrast worden.

In het boek wordt antr.'óord gegeven op een aantaL .vragen:
Waaron wordt tle brug bij Koks opgeblazenrhoe linramen de Duit-
sers Crenert binnen, r+'aaron r+'erd er zolang gevochten in Ge-
nert, wat betekende de vèrtlediging van het Gemertse kasteel
voor de verderling van ons land?

Bij het lezen van de beschrijying van het begin var de oor-

-)t-



log zullen velen weer her innerd worden aan wat zij veertig
jaar geleden meemaaktên, sonnigen aLs ooggetuigen op het
marktveld. De sfeer van diê dagen is, neen ik, bijzonder goed
weergegeven. Voor hen, die het meemaakten, worden de bekende
feiten, aangevuld net andere informatie, netjes op een rijtje

Albert van Dalsun als ontlerduiker bij de farnilie van Rooy'

gezet. Voor de jongeren is het een kennisnaking net een heel
bijzondere periotle uit de geschiedenis van Genèrt.
Het werk bevat ruim twintig fotors en kaarten en het is ze-
ker de moeite waard om het te lezenrte herlezen en het daa.r-
na zuinig te bewaxen.

\v
Het Dagboek van MeqsteÍ DeÍks
De oorlog haal ruim viér jaar getluurtl, maar het leek er opt

dat het óinde naderde. De geallieertle legers natlerden ons

larral, de Duitse legers begonnên zich terug te trekken uit
deze streken: ze geiooftlen niet meer zo vast in een overwin-
ning.
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In tlie tlagen, vijf september 1944, begon neester -Dêrks 
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iózij, ""i""á i; De i'tortel en werkzaan a1s onderwiizer in

ui.uíáo.p, aan zijn clagboek. Bijna tlagelijks noteerde hii
wat er vóorviel t kleine en grote gebeurtenissen, voorvallen

ii n.t ao"p, onimoettÍngen met andere trenct€n t geruchten over

de konentte bevrijtling' naar vooral dingen van alle dag' die

eá- teura g".r"n i"r, het leven van een gezin in 
'lie 

tiid'

líij zien sanen net hen terugtrekliende Duitserst- die paarden'

ra"i"a" a" fietsen vorileren van tle bevolkingrr+e horen geschul

in ale verte en grote aantallen overtrekkende vliegtuigen' D

.rrriun uo*t.tt, áe kelcler wortlt telkens weer opgezocht' ondat

het tlaar veiliger is.
ó;-.;-td"g vijlentwintig september-- rs nitltlags om lsÍ'rart vool

áii" r.ot"i de eerste nnóersàn de Mortel binnen en riidel

"i.trti"e 
C,emert: ae levri3Oing! ! Maar op.vljfr eenentwintig

,,i"r"ntiit tig, zevenentr+intig oktober t vijf en zeven novem

ter en zetfs-óp achttien cleienber vielen nog bomrnen in d

,ra.ste ornget'ing. Er worttt 
'laÍr 

biigezegtl:rrin C'enert veel rui
;;-;;p;F: Heï leven heeft nos ians.niet zijn norrnale loop

;;Ë;; 
- 
grote aantallen vluchtelingen, geËvacueerdên ui

ioa..Ë ao"pàtt, moesten worden ondergebracht' Zij betrokken

.rurt .t.t irit'de gaarkeuken in C'emeri ' Overal waren nilitai
rer, 

-ing.tooa"t 
ie"ai bij partivuliêrent maar ook in gebouwe

De eerste Engelse tanks in G€mert rrrcharging bullls in hel
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zoals gcholen, zodat er geen les gegeven kon worden of rtaar_
voor andere ruinten zoals caf6zalen gebruikt werden.
Brieven, die in september bijvoorbeelcl in Breda waren ver_
zonden amiveerden pas eÍnd januari in Gemert, post uit ja-
nuari kreeg mên in naart.
Op vijf mei 1945 kon het hele lanit ile bevrijding vieren. Het
dagboek loopt dan nog door tot tien juni, maar er is niets
bijzonders neer te nelden: negen enerverende naanden zijnvoorbij, het dagboek volgde de gebeurtenissên op de voet, iu
begint, wat wij noenden, de naoorlogse perioale.
[ên aantal gegevens over drie generaties Derks en over de
personen, die in het dagboek worden genoemdrvormen eên wel_
kome aanvulling op het eigenlijkê tlagboek.
Ieder, die meester Derks gekend heeft (en alat zijn er velen
in De Mortel en wijde orngeving) en ieder, die de dagen rond
de bevrijding met alle spanning en blijdrschap (nog eens) wil
meemaken, tlient het boekr*erk aan te schaf fen.Duitleli jk wordt
aangetoond, wat oorlog en bevr.ijding betekenen voor een ge-
neenschap ran nensen.

(Gegevens n.b.t. het bestellen van deze twee boekjes e.d.
zie achterin)

BoeldrulNersatelier in dc r6dc.cu\v (A.chiefuÍ Buchgcsdb. und
Gebráuchseraphit, Leipzig r9?6)


