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GELDROP EN OMSTREKEN 
 

Geldrop is een dorp in Noord Brabant. Het ligt ongeveer 5 km ten oosten van 
Eindhoven, beslaat een oppervlakte van 13.35 vierkante Km en In 2021 
waren er 28,367 inwoners. 

 

 
Plattegrond van Geldrop 

 
U vraagt zich misschien af waarom wij bij het DAHC  besloten hebben, het  
over een kleine plaats in één van onze zuidelijke provincies te hebben. Ons  
antwoord zal u denkelijk verbazen want dit verhaal gaat namelijk over de 
sterke historische band tussen het kleine Geldrop en de grote stad 
Melbourne. 
Die band begon in 1857 toen de Nederlandse regering (via Londen) een 
jonge handelaar die in Melbourne woonde en werkzaam was als allereerste  
Consul aanstelde. Hij was pas 21 jaar oud, heette Hugo von (der) Nahmer en, 
hoewel van Duitse afkomst, werd volgens de geboorteakte van 8 januari 1835 
in Geldrop geboren. Het beroep van zijn vader wordt vermeld als "koopman" 
en dat werd ook Hugo's beroep. Er wordt verondersteld dat toen Hugo  
Consul werd, hij uit respect voor zijn nu diplomatieke positie en uit 
gevoeligheid voor zijn Nederlandse contacten de "von" van zijn achternaam 
tot "van" veranderde; later is ook de "der" uit zijn naam weggevallen. 
Wat betreft die aanstelling: in het begin zag de regering de rol van Consul 
voornamelijk als een klein diplomatiek stapje verder dan "commercial agent", 
met als hoofdtaak het vergemakkelijken van handelsbetrekkingen met en 
vanuit Nederland en om als bemiddelaar ten bate van de Nederlandse 
overheid op te treden.  
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Maar nu, hoe kwam het, denkt u, dat er in het het voormalige Nederlandse 
Consulaat alhier de volgende landkaart kwam te hangen? En dat diezelfde 
landkaart ook op een Holland Festival te zien was met de luisterrijke titel:  
"Geldrop en Omstreken"? 
*Zoals u duidelijk kunt zien, benadrukt het wapen van Geldrop de belangrijke 
positie die deze plaats in de wereldgeschiedenis inneemt. 
 

 
Geldrop en Omstreken 

 
Die landkaart kwam er omdat een eeuw later, in 1957, precies 100 jaar nadat 
een Geldroppenaar in Melbourne als Consul aangesteld werd, een jonge 
vrijgezel uit Geldrop genaamd Michel Gijsberts in Melbourne aankwam. Hij 
bleef niet lang vrijgezel want, door een vriend meegenomen op bezoek in 
Bonegilla, kwam hij een alleraardigst meiske tegen. Zij heette Marianne en 
kwam uit Heeze, een dorp ten zuiden van Geldrop. Met andere woorden, die 
twee hoefden echt niet naar Australië te trekken om elkaar te ontmoeten, 
want ze hadden elkaar makkelijk in Nederland kunnen treffen. Echter, het 
leven maakt vaak rare sprongen  en wat die ontmoeting in Bonegilla deed, 
was dit stel, die bijna buren geweest waren, ervan te overtuigen dat ze de 
toekomst in dit nieuwe land met elkaar wilden delen. 
Dertig jaar later, op 1 october 1987, kwam Michel bij het Consulaat-Generaal 
in Melbourne te werken als Kanselier en paspoorten-administrateur. De 
consulaire post was niet langer een Consulaat, maar inmiddels een  Consul-
Generaal geworden. Hij werkte dus onder een Consul-Generaal en zijn eerste 
baas, die op dezelfde dag begon, was Baron Gerhard van Pallandt. De 
volgende drie Consuls-Generaal waren: Nol Hermans (uit Limburg), David 
van Itterson en Jan van Galen-Last. 
Het was terwijl Michel hier werkte dat hij erachter kwam dat de allereerste 
Consul, net zoals hij, het voordeel van een jeugd in Geldrop had gehad.  
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Wat betreft de rol van Geldrop in de wereldgeschiedenis, hoop ik dat u niet 
denkt dat ik aan het overdrijven was, want tegen het einde van de Tweede 
Wereldoorlog, tussen 7 februari en 10 maart 1945,  had  Field Marshall 
Montgomery zijn hoofdkwartier aan de Nieuwendijk in Geldrop. Ik hoefde 
alleen maar "Montgomery in Geldrop" bij Google in te toetsen en kreeg 
meteen een stel interessante foto's te zien. Zoals deze: 
 

 
Churchill op bezoek bij Montgomery in Geldrop 

 
Ik zag ook de volgende annonce: 
GENERAL EISENHOWER AND FIELD MARSHAL 
MONTGOMERY AT AN INVESTITURE CEREMONY IN 
GELDROP, THE NETHERLANDS 
 
Maar dat is niet alles, want Geldrop is erg trots op één van zijn bekendste 
zonen:  Dries van Agt, bevriend met de familie Gijsberts, misdienaar, politicus 
bij de voormalige KVP en Minister President van Nederland van 19 december 
1977 tot 4 november 1982. 
Terug in Melbourne. Daar werd in 1999, ondanks vele protesten uit de  
Nederlandse gemeenschap in heel Victoria, het Consulaat-Generaal gesloten. 
We zijn er allemaal nog erg boos over omdat de Nederlandse regering en 
autoriteiten duidelijk hebben getoond, geen moer om ons te geven. Wat ze 
vooral getoond hebben, is hun onverklaarbare onwetendheid over de 
afstanden in dit land, want hoe denken ze dat een gezin uit Melbourne (of, 
nog erger, Perth) het klaarspeelt zaken te doen met, en zich te presenteren 
bij, het Consulaat-Generaal in Sydney? 
Toen het Consulaat-Generaal in Melbourne hield op te bestaan, heeft Michel 
de Nederlandse vlag gestreken, de deur van 499 St Kilda Road afgesloten en 
de sleutel bij de huisbaas achtergelaten. Je kunt aan zijn gezicht zien dat dit 
een moeilijke dag voor hem was.  
Wat hem echter ietwat troost is dat in 1857 het Consulaat werd geopend door 
een Geldroppenaar en, dat 142 jaar later, in 1999, het werd gesloten door een 
Geldroppenaar. 
 
Enkele maanden daarna kwam Michel terecht bij de Associatie van 
Nederlandse Verenigingen en werd medeoprichter van het DAHC. 
 
Janna Hilbrink 


