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Meer over Bertha Hendriks
(door Annemie Slits)

In de vorige Gemerts Heem jrg. 62, 2020,  

nr. 3, p. 18 staat een artikel van Marij van  

Pelt-Vos over Bertha Hendriks (zo schreef ze haar 

naam). Op dat artikel heb ik enkele  

aanvullingen.

Ik ken Bertha al mijn hele leven want ik ben, net 

als mijn broers Frans en Harry, geboren in haar 

huis in de Pandelaar. Onze ouders hebben zo’n 

4 jaar ingewoond bij Bertha, Janus en Piet (van 

mei 1944 tot in 1948). 

Tot aan haar dood kwam ik vaak bij Bertha op 

bezoek, de laatste jaren wekelijks om samen 

boodschappen te doen. Ze was voor mij als een 

tweede moeder en voor onze kinderen een extra 

oma.

In het artikel staat dat Piet tuinman was bij 

Ypenburg. Dat was hij ook, maar eigenlijk was 

hij stoker bij de firma Raaijmakers Weverijen. 

Daarnaast deed hij het tuinonderhoud voor 

Ypenburg, de directeur van deze fabriek. 

Behalve bij families thuis kookte Bertha jaren-

lang bij café Verhappen. Ze heeft dit tot op hoge 

leeftijd gedaan. 

Na de dood van Janus en Piet is Bertha verhuisd 

van de Ruijschenberghstraat naar een flat aan 

de Julianastraat. Daar heeft ze nog zeker 15 jaar 

gewoond.

Over de Paardenstal in het kasteel…
(door Ad Otten)

Het was in de oorlogsjaren 1940-1945. Mis- 

sionarissen, priesters en broeders van de con-

gregatie van de Heilige Geest waren vanaf het 

begin van de Duitse bezetting gebonden aan het 

kasteel in Gemert. Hun missiegebieden in Afrika 

en Brazilië waren onbereikbaar geworden. En 

elk jaar kwamen er nog weer priesters bij. De 

afgestudeerden van het op het kasteel geves-

tigde groot-seminarie werden priester gewijd 

en de meesten daarvan bleven op het kasteel 

wonen, En al die priesters – aan het eind van de 

oorlog zo’n 60 à 70 man – moesten elke dag 

een Heilige mis opdragen. 

De bel-etage van de westvleugel van de hoofd-
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burcht, oftewel de grote zaal die tot 2011 bij 

de leden van de congregatie in gebruik was als 

‘de soos’, is in die oorlogsjaren daarom speciaal 

uitgerust om aan die misbehoefte te kunnen 

voldoen. In de zaal werden schotten geplaatst 

met daar tegenaan heel veel altaartjes. 

Het zijn de misdienaars geweest die toen 

aan deze missenzaal de naam gaven van “de 

paardenstal”. In de loop der jaren waren juist 

zij met veel minder in aantal geworden. Om 

al die missen bij te kunnen houden hadden zij 

zich tussen al die altaartjes te haasten van de 

ene Heilige mis naar de andere. En niet zelden 

gebeurde het dat zij werden verrast door een 

plotseling achterwaarts gericht been van een 

knielende priester, dat overkwam als een stamp 

of een schop van een paard. Vandaar de naam 

‘Paardenstal’. 

Pas in 1946 komt er met het vertrek van zo’n 

120 spiritijnse priesters en broeders eindelijk 

weer wat ruimte op het kasteel. Het is het einde 

van “de Paardenstal”.

6 januari 1946: Presentatie van de vertrekkende missionarissen op de binnencour van Kasteel Gemert (Foto GAG – Collectie Loffeld)
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