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Pa u l Ve r h e e s

O ja, dat was toen zo
Gemerts Heem sluit het jubileumjaar van Heemkundekring De Kommanderij Gemert
af met een bijzondere editie. De heemkundekring bestaat in 2021 tachtig jaar. In die
acht decennia publiceerde Gemerts Heem als huisorgaan van de heemkundekring
bijzondere feiten, onderzoeksresultaten, anekdotes, leuke en leerzame artikelen uit de
geschiedenis van de gemeente Gemert.
Voor dit laatste nummer van deze jubileumjaar-

Faas, Niek, Noah, Qas, Nick, Fender en Milan

gang koos de redactie voor een andere aanpak.

– allen leerlingen van havo 2 – bladerden een

We bladerden door kranten van de afgelopen

uurtje per week gedurende enkele weken door

tachtig jaar en kozen daaruit artikelen die een

de jaargangen van het Gemerts Nieuwsblad en

tijdsbeeld geven van Gemerts meeste recente

kozen uit elk jaar een artikel dat hen aansprak.

geschiedenis. Het is de geschiedenis waarin

De motivatie voor hun keuzes plaatsen we bij

we voor een groot deel zelf hebben geleefd en

de artikelen die in dit nummer van Gemerts

waarin de heemkundekring zelf bestond.

Heem zijn afgedrukt. De redactie maakte de

De redactie riep bij het neuzen in de kranten

selectie compleet, zodat een bloemlezing kon

de hulp in van leerlingen van het Commande-

worden samengesteld van één krantenartikel

rij College. Jongeren kijken met andere ogen

uit elke jaargang van de voorbije tachtig jaar

naar die geschiedenis. Ze verwonderen zich

waarin de heemkundekring bestond.

over zaken die voor de veelal oudere leden van

De gekozen artikelen konden niet allemaal

de heemkundekring vanzelfsprekend zijn. Ze

integraal in Gemerts Heem worden afgedrukt.

hebben andere interesses en maken andere

Daarvoor is Gemerts Heem te klein in verge-

keuzes. “Waarom staat er in veel advertenties

lijking met de grote krantenpagina’s waar ze

een ‘f’ voor getallen?”, vroeg één van hen. Niet

vanaf zijn geplukt. Het zijn ook niet per se de

raar, ze hebben de gulden niet meer gekend.

hoogtepunten uit al die jaren. De redactie
stuurde meer op herkenbaarheid. Door deze
aanpak hoopt de redactie de herinnering van
de lezers te prikkelen: “O ja, dat was toen zo,
dat weet ik nog.”
Veel plezier met het doorbladeren van dit nummer van Gemerts Heem.

Niek en Milan bladeren in het Gemeentearchief door
kranten op zoek naar interessante stukjes.
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1941
1941, 3 mei: De melding van de oprichting van een
Heemkundekring. Tachtig jaar later onderstrepen we
die gebeurtenis met deze Gemerts Heem-special.

1943

1942

1943, 6 januari: De firma
Snijders adverteert met
een demonstratie van het
bereiden van gerechten
met ‘een minimum aan
grondstoffen’.

1942, 28 december: De vrije pers werd door de
Duitsers de mond gesnoerd. Dat in Gemert ‘een
schitterend resultaat’ is bereikt in de strijd tegen
zwart-handelaren moeten we lezen in het Nationaal
Dagblad.
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1944

1945

1944, 27 oktober: Niek van het Commanderij
College zegt: “Je kon een boekje in de winkel halen
om Engels te leren spreken, voor als je mensen
van de geallieerden zou tegenkomen en terug zou
kunnen spreken.

1946

1945, 23 maart: Hulp voor repatriërende
landgenoten. Een duidelijk voorbeeld aangaande het
al bevrijd zijn van het zuiden van Nederland, want
boven de grote rivieren was de Duitse bezetting nog
volop gaande.

1946, 4 januari: Faas van het Commanderij College:
“Het aanvragen van klompen is op dat moment
blijkbaar héél belangrijk.”
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1947

1949

1947, 27 juni: Niek van het Commanderij
College meldt heel zakelijk: “Er was toen
een vliegtuig neergestort in Elsendorp. De
23-jarige R.A.F.-sergeantvlieger P.G. Hickson
kwam om het leven.”

1949, 9 juni: Men had de
oorlogsellende misschien nog niet
helemáál definitief achter zich gelaten,
maar zoiets triviaals – en tegelijkertijd
toch heel belangrijks – als wat nieuwe
banken op het Ridderplein, toen nog
Borretplein geheten, was krantennieuws.

1948

1948, 9 april: Wederom Niek komt met een
voor onze tijd opmerkelijke waarneming:
“Toevallig dat zij Corona heeft als
kloosternaam.”
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1951

1950

1950, 10 februari: Het Katholiek Thuisfront in actie,
als steun voor onze jongens in Indië.

1951, 26 januari: Faas van het Commanderij
College vindt het stukje ‘Eén goal om de zege veilig
te stellen’ leuk omdat het nu VVG is en toen nog GVV,
“en omdat ik zelf ook voetbal”.
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1952

1952, 15 februari: Er wordt ook in de jaren ’50 wel eens een kritische noot gekraakt in
de Gemertsche Courant. Het is duidelijk dat menigeen (ook) toen al vond dat woningen
belangrijker zijn dan bewapening.
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1953
1953, 6 februari: De
Watersnoodramp. Ook
in Gemert wordt men
via de krant bijgepraat
over die verschrikkelijke
gebeurtenis.

1954
1954, 5 februari: Kan het typisch
Gemertser? De jenscompetitie is in
volle gang!
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1955

1956

1955, 29 juli: Het Openluchttheater in Handel vulde
toen en nu nog steeds met regelmaat de pagina’s
van de Gemertse Courant.
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1956, 17 februari: Noah van het
Commanderij College laat zijn oog vallen op
een bericht over het handboogschieten: “Ik
wist niet dat ze dat toen al deden. Ik ben ook
benieuwd hóe ze dat deden.”
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1957

1957, 18 januari: Wederom Noah leest óók de
advertenties, ook die waarin Chris van de Berg uit
de Molenstraat zijn brommerzaak aanprijst. Noah:
“Ik ben hier benieuwd naar omdat ik zelf nu een
Zündapp uit 1956 aan het opknappen ben, en die
loopt weer!”

1958

1958, 7 februari:
De kleuterschool
in Nazareth.
Voor velen
pure nostalgie.
Nostalgie, hét
kenmerk van
de heemkundig
geïnteresseerde…
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1959

1960

1960, 8 januari:
Qas van het
Commanderij
College koppelt
een stuk over
de groei van
Gemert aan
een nieuw
kerkgebouw in
Elsendorp: “Je
ziet dat er meer
inwoners zijn
gekomen.”

1959, 10 juli: Noah van het Commanderij
College: “Ik vind dit stuk over de Gemertse
kermis interessant omdat ik niet wist
dat er toen ook al kermis was. En ik vind
kermis superleuk!”
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1961

1962

1962, 11 januari: Zestig jaar geleden blijkbaar
nog echt een ‘issue’; Gemertse protestanten in de
gemeenteraad?

1961, 21 april: Nog
zoiets dat in het collectief
geheugen van de oudere
Gemertenaren verankerd
zit; naar de speeltuin
in Elsendorp, naar de
Limbraweide.
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1963

1964

1963, 3 januari: Dit schaatsplezier herinnert ons
aan de barre winter van 1962-1963.

1964, 24 januari: De
Mortel in rep en roer.
Allicht, als je dorp net is
gebombardeerd. Gelukkig
betrof het slechts een
oefening.
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1965

1966

1965, 23 maart: “Waardeer de man die fluit.” Sommige
dingen veranderen nooit, zeker niet de kwestie van (het
ontbreken van) sportiviteit op en om het voetbalveld.
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1966, 24 januari: VV Excelsior Handel. Al
bliezen ze soms een aardig partijtje mee, we
hebben het hier niet over muzikanten, maar
over de voorloper van de huidige Handelse
voetbalvereniging, Excelsior.
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1967
1967, 25
januari: Drie
jaar was er al
geen Gemertse
Courant meer in
de bus gevallen.
De lokale
berichtgeving
was in die tijd
overgenomen
door het blad
‘Sportklanken’.
Maar ziet, de
komst van een
nieuwe krant is
aanstaande…
Het Gemerts
Nieuwsblad.

1968

1968, 14 augustus: Tachtig bedden! Dat was
de hoeveelheid slaapplaatsen en misschien ook
wel aantal kamers dat voorzien was in het nieuw
te bouwen bejaardenhuis.
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1969

1971

1969, 14 mei: Een bericht over de
Gemertse zangtalentjes, vereniging
‘De Vuurvinken’. Die naam móet wel
door een volièrehouder zijn bedacht.

1970

1971, 19 augustus: Ooit
bevolkten zij de bovenruimte
van de Latijnse school, die
nu Heemkamer is. Wel even
uitleggen waar MIC (Most
Independent Community) voor
staat.

1970, 12 november: Uiteraard werd Gemert óók
in de jaren ’70 door de goede Sint bezocht.
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1972
1972, 14 september:
Een uiterst belangrijk
moment voor de twee
Gemertse gilden: het
Landjuweel.
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1973

1974

1973, 6 september: Ook De Mortel treedt
toe tot het enorme gilde van amateurvoetbalclubs; MVC wordt opgericht.

1974, 23 januari: Fender van het Commanderij College
schrijft: “Dat Lolbroekennieuws was toen nieuws, maar De
Lolbroeken bestaan nog steeds en dat vind ik leuk.”

1975, 1 augustus: Qas leest
met interesse dat het eerste
leerjaar van Havo/Atheneum
in Gemert begint. “Dit was de
start van mijn school en dat
vind ik best grappig om te
weten.”
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1975

1976

1976, 8 juni: Milan van het Commanderij College
leest met interesse de Gemertse Discotheken-top10.
“Dat was dus de muziek van toen.”

GEMERTS HEEM

19

2021/4

1978
1977

1978, 4 oktober: Fenders oog valt op een artikel
over textielfabriek Van den Acker. “Toen ging het nog
goed, maar nou zijn ze failliet, toch?”

1977, 9 februari: Nick
van het Commanderij
College leest iets over
het installeren van de
carnavalsprins van het
Oelewapperscollege. “Ik
vind het wel grappig dat
onze school in carnavalstijd
zo werd genoemd.”
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1979

1980

1979, 2 april: De Leeuwarder Courant, toch niet aan
de deur, schreef over een demonstratie in Gemert
tegen het doden van honden. Aanleiding was het
doodschieten door de politie van twee zwerfhonden.

1980, 24 september:
Nick van het Commanderij
College selecteerde deze
vuurwerkadvertentie uit
het Gemerts Nieuwsblad.
Het vuurwerk werd in alle
soorten en prijzen onder de
aandacht gebracht.
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1982

1981

1982, 20 mei: Milan van het Commanderij College
is blijkbaar een liefhebber van Chinees eten. “De
opening van Sun Wah. Nou, je kon dus veertig jaar
geleden al lekker Chinezen in Gemert.”

1984

1981: Supermarkt Groenwoudt adverteerde met
paginagrote advertenties in het Gemerts Nieuwsblad.
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1983

1985

1983, 23 november: Ooit ontsproot aan een brein het
idee om een weg tussen ‘t Stumpke en de kerk aan te
leggen! Maar die is er nooit gekomen.
1985, 2 januari: Niek van het
Commanderij College houdt van
motorcross. “Dat was de tijd dat
Peter Herlings nog meedeed aan de
motorcross. Terwijl nu zijn zoon Jeffrey
aan de gang is en veel beter is.”

1984, 9 augustus: Gemert kwam landelijk in het
nieuws met een achtervolging waarin op de politie
werd geschoten. Hier een bericht uit de Volkskrant.
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1987
1986

1987, 12 augustus: Qas van het
Commanderij College leest met verbazing
het artikel over ‘Actie Poliovrij’. “Dat was
dus een heel grote ziekte in die tijd.”

1986, 31 december: Het Gemerts Nieuwsblad wijdde
hele pagina’s aan motorcross.
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1988
1988, 2 december: De Telegraaf besteedt
aandacht aan een grote juwelenroof. De beroofde
juwelierszaak zat volgens krant ‘in de binnenstad
van Gemert’.

1989

1989, 18 april: NRC Handelsblad kondigt een
kort geding aan waarmee de gemeente Gemert
oud-burgemeester Heldens uit zijn ambtswoning
probeert te krijgen.
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1990

1992

1990, 27 april: De Leeuwarder Courant toont een ANP-foto
van een werkbezoek van koningin Beatrix aan Gemert.

1992, 17 april:
De Homogroep
Gemert
organiseert een
politiek forum om
te pleiten voor het
homohuwelijk

1991

1991, 5 maart: In De Telegraaf wordt
1500 vierkante meter winkelruimte
te huur aangeboden in ‘een van de
mooiste plaatsen van Brabant’ en
daarmee wordt Gemert bedoeld.
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1993
1993, 12 februari: De Volkskrant
schrijft over veertien DAF-medewerkers,
die op de fiets een bedevaartstocht
naar Handel maken om te bidden voor
het voortbestaan van hun noodlijdende
bedrijf.

1994

1994, 4 oktober: Je fiets
stallen in de fietscarrousel
aan de West-Om ging nog
wel, hem eruithalen lukte niet.
Fietscarrousel geflopt.
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1995
1997

1995, 28 juni: De Volkskrant kondigde een tvdocumentaire aan van het Wereldfestival in de
Gemertse kasteeltuin.

1996

1997, 13 mei: Het orgelfonds in Handel verkocht
pentekeningen van kunstenaar Cor Donkers ten
gunste van de restauratie van het zeventiende-eeuwse
kerkorgel.

1996, 27 september: Restaurant Pelgrimsrust had
veel last van bezoekers van het tegenovergelegen
uitgaanscentrum Time Out. De eigenaren van
Pelgrimsrust mopperden bij de gemeente dat die niet
ingreep.
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1999
1998

1998, ‘Land van de Peel’ maakt melding van archeologische
opgravingen aan de Watermolen, waar houten onderdelen en
stukken van maalstenen van de middeleeuwse watermolen werden
gevonden.

1999, 5 maart: Publicatie
van een besluit in het kader
van de Onteigeningswet om
grond te kunnen verwerven
voor de reconstructie
van de weg van Gemert
naar Elsendorp (Peeldijk/
Elsendorpseweg).
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2001
2000

2001, 18 augustus: Op de site festivalinfo.nl
werd het caribisch carnaval in Gemert onder de
aandacht gebracht.

2000, 28 januari: In het Gemerts
Nieuwsblad werd beschreven
hoe de nieuwe Edah-supermarkt
met appartementen aan de
Elisabethplaats/Komweg eruit zou
gaan zien.
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2002

2003

2002, 31 juli: Heemkundekring De Kommanderij
Gemert schreef zijn zeshonderdste lid in. Die eer viel
te beurt aan moeder Vogels van de bakkersfamilie.
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2004
2004, 11 juli: In een bijlage bij het Gemerts
Nieuwsblad werden alle bijzonderheden van het
Ballonfestijn toegelicht.

2005
2005, februari: Op de website easy.dans.knwa.nl
werd een inventariserend veldonderzoek toegelicht
dat voorafging aan de woningbouw op Doonheide.
Er werden geen archeologische sporen aangetroffen,
volgens dit bericht. Een jaar later is in een proefsleuf
een landweer teruggevonden, waarvan vorig jaar
nog meer grote stukken zijn aangetroffen.

2003, 28 oktober:
Het Dorpsoverleg
Elsendorp houdt
de minister aan
zijn besluit dat
ziekenwagens
binnen een kwartier
na oproep op
de plaats van
bestemming
moeten zijn. In
Elsendorp werd
die limiet vaak niet
gehaald.
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2006

2007

2006, 3 oktober: De tuin van klooster Nazareth
werd in gereedheid gebracht voor het plaatsen
van units, waar de bewoners van zorgcentrum
Ruijschenbergh tijdelijk gingen wonen.
Ruijschenbergh zelf werd ingrijpend verbouwd.

2007, 9 november:
B. en W. gaven
toestemming om
tussen Komweg
en Elisabethplaats
de nieuwe
huisartsenpraktijk
’t Gasthuis te
bouwen.
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2008

2008, 11 januari: Oei. Scheuren in het
gebouw van het Commanderij College
aan de Sleutelbosch. Reparatie kostte
de gemeente meer dan een half miljoen
euro.

2009

2009, 3 april: De gemeente laat onderzoeken of de plannen met het
kasteel haalbaar zijn. BL Huisvesting van Bas van de Laar was toen
nog niet in beeld.

2010

2010, 18 augustus: Inmiddels
is het een vertrouwd beeld
in de Gemertse straten. Toen
moesten we het nog doen met
een tekening van de Goede
Moordenaar.
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2011
2011, 17 mei:
Gedonder in het
gemeentehuis.
Volgens een
onderzoek door
BING was er
veel mis met de
manier waarop de
gemeente werd
bestuurd. Iedereen
trok de voor zichzelf
meest passende
conclusie.

2012
2012, 21 november: De
gemeente kwam geld tekort.
Om het gat te dichten werd
de onroerendezaakbelasting
(OZB) met maar liefst 64%
verhoogd.
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2013
2013, 19 november: ‘De Gemertse
straat opgeknapt’. Over het
herinrichten van ‘de Straot’ wordt
in Gemert met enige regelmaat
nagedacht.

2014

2014, 24 oktober:
‘Volksvriend opgeknapt’.
Ja, die prachtige molen
aan de Oudestraat
staat al weer een jaar
of wat als pronkstuk
van Gemerts entree
aan de Mortelse zijde.
Jammer dat er nog iets
staat dat een groot
deel van het uitzicht
belemmert.
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2015

2016

2015, 12 augustus: Vijftig jaar
kindervakantieweek. Een halve eeuw goed
en vreugdevol werk, dankzij vele, vele
vrijwilligers.

2016, 1 april:
Harmonie Excelsior
draagt haar archief
over aan het
gemeentearchief. Een
groot stuk Gemertse
muziekgeschiedenis
vastgelegd en bewaard!
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2017

2018

2017, 14 juli: Bijna alle media besteedden
er aandacht aan: de eerste 3D-geprinte
fietsbrug over de Noord-Om in Gemert was
wereldnieuws.

2018, 1 augustus:
Verwendag. Een
jaarlijks terugkerend
fenomeen dat telkens
weer een fantastische
dag oplevert voor onze
gehandicapte medeinwoners.
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2019

2020

2019, 23 augustus: De buurtbus verbindt. Nou en
of. Héél belangrijk in onze regio, waar de buslijnen
niet bepaald voor het oprapen liggen.
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2020, 13 november: Midden in het eerste
coronajaar wordt, mede dankzij Gemertenaar
Jacques Prinssen, gekeken of een vaccin wérkt.
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