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VOORWOORD

  

Voor u ligt een bundel vol keuzes en dilemma’s. Keuzes en  
dilemma’s die de kern vormen van 75 persoonlijke verhalen uit 
de Tweede Wereldoorlog. Hiermee wil Stichting Cross roads  
Brabant ’40-’45 de verhalen van toen waarin een levensveran-
derende keuze centraal staat weer tot leven brengen. 

75 Verhalen, voor ieder jaar dat we in vrijheid leven één. Samen 
geven ze een goed beeld van de impact van de Tweede Wereld- 
oorlog op de Brabantse samenleving. Deze verhalen vormen het 
uitganspunt voor een Brabant breed programma en een (inter)
nationale campagne genaamd Brabant Remembers. Het doel 
is om zoveel mogelijk mensen, en dan vooral de jongere gene-
raties, de verhalen te laten ervaren. Uiteindelijk is het onze 
droom om in iedere gemeente minimaal één persoonlijk levens-
veranderend verhaal beleefbaar te maken onder de noemer:

Brabant Remembers – 75 personal life changing war stories. 

Deze verhalen raken onze emotie, omdat we ons kunnen inleven 
in de hoofdpersonen, of in degenen die zij met hun keuzes beïn-
vloedden. Door deze verhalen op ons in te laten werken, leren 
wij lessen over moreel handelen. Ze verrijken ons met inzichten. 
Ze leren dat wij altijd een keuze hebben, op elk kruispunt.

Sommige verhalen in deze bundel geven u wellicht een on-
gemakkelijk gevoel. Want net als angst en onrechtvaardigheid, 
zijn schaamte en schuld onlosmakelijk met de oorlog verbon-
den. Sommige periodes in een mensenleven lijken te zwaar om 
opnieuw aan herinnerd te worden. Toch moeten we deze ver-
halen blijven vertellen, hoe pijnlijk ze ook vaak zijn. Want wij 
mogen niet wegkijken als het moeilijk wordt. Door ons in te  

leven, leren we dat schuld en slachtofferschap soms niet ver  
uiteen liggen. We leren dat omstandigheden kunnen bepalen 
welke keuzes we maken. En dat sommige mensen tot dingen
in staat zijn die ons begrip ver te boven gaan. Deze verhalen 
brengen u aan het twijfelen, laten u nadenken over uw stand-
punt en moedigen aan uw blik te verruimen. Deze verhalen
maken dat toen en nu samenkomen.

Verzamelen en selecteren van verhalen
Noord-Brabant heeft een grote verscheidenheid aan authentieke 
WOII-erfgoedlocaties die ieder unieke oorlogsverhalen te  
vertellen hebben. De thema’s bieden de mogelijkheid om de 
verschillende perspectieven van het verhaal van de Tweede 
Wereldoorlog te vertellen aan de hand van persoonlijke verhalen. 
Om deze reden is ervoor gekozen om deze bundel in te delen 
aan de hand van de vastgestelde hoofdthema’s uit de Tweede 
Wereldoorlog: Mobilisatie; Inval mei 1940; Bezetting; Verzet; 
Vervolging; Strijd 1944; Vrijheid. 

Om tot de 75 verhalen te komen, is Crossroads Brabant ‘40-‘45 
actief Noord-Brabant ingetrokken om verhalen te verzamelen. 
Partner Erfgoed Brabant heeft hierin de coördinerende taak op 
zich genomen. Heemkundekringen, geschiedkundigen en andere 
partijen hebben zij betrokken bij het aanleveren en verzamelen 
van deze verhalen. Tijdens vijftien regiobijeenkomsten eind 
2017 en begin 2018 zijn meer dan 600 verhalen opgehaald. 

Alle verhalen zijn even waardevol, maar ze konden niet allemaal 
geselecteerd worden. Een onafhankelijke Inhoudelijke Raad,  
bestaande uit historici en storytellingexperts, heeft op basis van 
criteria de definitieve 75 Crossroadsverhalen voor het program-
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ma en de campagne Brabant Remembers geselecteerd. Het 
doel is dat de verhalen samen een goede indruk geven van de 
impact van de Tweede Wereldoorlog in Brabant. Verhalen zijn 
geselecteerd op basis van thema, geografische spreiding, het 
dilemma en de mate waarin zij illustratief kunnen zijn voor  
andere gelijksoortige gebeurtenissen. Veel mooie en indruk-
wekkende verhalen zijn niet geselecteerd, maar kunnen 
uiteraard binnen de eigen gemeente wel een plek krijgen. We  
hebben getracht voor iedere gemeente een exemplarisch 
verhaal te selecteren. Voor een klein aantal gemeenten is een 
verhaal geselecteerd dat geen onderdeel is van de 75, maar wel 
van het programma en de campagne Brabant Remembers.

Van verhalen naar programma
Deze bundel is geen eindproduct. Het is ook geen geschiedkun-
dig naslagwerk. Het geeft het startschot voor het ontwikkelen 
van een cultureel programma voor Brabant Remembers. De 
prachtige, rijke verzameling van persoonlijke verhalen vormt de 
basis voor Brabant Remembers. De volgende stap is om deze 
75 verhalen te koppelen aan ambassadeurs en aan de plekken 
waar de geschiedenis in Noord-Brabant plaats heeft gevonden.

Met de persoonlijke verhalen uit deze bundel hopen we makers, 
kunstenaars en beleidsmakers te inspireren. Met het doel dat 
een breed en talrijk nationaal en internationaal publiek in 2019 
en 2020 op 75 locaties, 75 persoonlijke levensveranderende 
oorlogsverhalen kan beleven. Zodat mensen lering kunnen  
trekken uit de dilemma’s waar gewone mensen in ongewone  
omstandigheden voor stonden en inzien hoe buiten de kaders 
denken tot ongekende hoogte- en dieptepunten kan leiden. Met 
Brabant Remembers worden de verhalen van toen gebruikt als 

inspiratiebron en uitgangspunt voor keuzes die anno nu genomen 
moeten worden. De emotionele impact van toen wordt zo voel-
baar en de link wordt gelegd met hedendaagse uitdagingen.

Om jongere en nieuwe generaties te bereiken met deze Brabant-
se verhalen worden gemeenten, ondernemers, makers en kunste-
naars betrokken bij Brabant Remembers. Hen wordt gevraagd 
om de verhalen te vertalen naar een beleving, kunstwerk, instal-
latie of iets heel anders. Centraal daarin staat het keuzemoment. 
Daarbij stimuleren we dat deze 75 verhalen op lokaal of regionaal 
niveau worden aangevuld met andere persoonlijke verhalen.

Wij hopen dat deze bundel het bijzondere verhaal van Brabant 
tijdens de Tweede Wereldoorlog weergeeft en dat Brabant 
Remembers een aanleiding is om gezamenlijk in Brabant een 
onderscheidend cultureel programma neer te zetten in aanloop 
naar, tijdens en ook na 2019-2020. 

Namens Stichting Crossroads Brabant ’40-’45 en haar partners 
wensen wij u veel leesplezier. 

Hoogachtend,

Ton Rombouts
Voorzitter 
Stichting Crossroads 
Brabant ’40-’45

Femke Klein
Programmadirecteur
Stichting Crossroads 
Brabant ’40-’45
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IN AUGUSTUS 1939 LIJKT EEN OORLOG MET DUITSLAND STEEDS REËLER.
De Nederlandse overheid roept 280.000 dienstplichtige mannen op voor 
het leger. Onder hen ook duizenden Brabanders. 

©Hans van der Meer



Op 28 augustus 1939 werd het Nederlandse leger gemo-
biliseerd om zich voor te bereiden op oorlog. Nederland 
maakte zich klaar voor de gewapende neutraliteit. 
280.000 soldaten werden bijeengebracht op verzamel-
plaatsen door het hele land. De mobilisatie blonk uit in 
improvisatie en prettige chaos. Improviserend in een 
vreemde omgeving met een onduidelijk perspectief 
maakten gewone jongens er het beste van. 

Op oefening 
In de zomer van 1939 krijgt reserveofficier Acksen een be-
langrijke operationele taak. Hij wordt kwartiermaker van een 
bataljon gemobiliseerde militairen. Eén voor één komen de 
jongens in Boekel aan, nerveus en onwennig. Want wie heeft 
ooit een mobilisatie meegemaakt? Maar ze bouwen 
en knutselen dat het een lust is. Zo creëren ze hun eigen 
kampement, waar ze ‘s avonds lekker gaan slapen op de 
strozakken die Acksen hun uit naam van het Nederlandse 
leger aanreikt.
Behalve kamperen moet het bataljon ook oefenen. Neder-
land is weliswaar neutraal, maar met die Duitsers weet je 
het nooit. Voor een meerdaagse oefening gaat de hele groep 
zingend naar Veghel. ‘We gaan naar Veghel toe!’ Maar in 
Veghel zijn de mannen niet welkom; liever geen potten-
kijkers hier! Met ‘Boekel’ in zicht gooit de kok de keuken 
dicht en maakt die niet meer open. Dus laat Acksen de zaak 
openbreken. Eten! De volgende dag al verschijnt de militaire 
politie om proces-verbaal op te maken. 

Badhuis
Naarmate de tijd verstrijkt, verbetert de organisatie en krijgen 
de jongens meer en betere faciliteiten. Ze mogen vaker naar 
huis, vrij reizen, sporten en theateruitvoeringen bezoeken. 
Acksen heeft een neus voor dat soort dingen. Op zekere dag 
weet hij een mobiel badhuis op de kop te tikken. Dat wordt 
ondergebracht in een grote tent. Die tent is eigenlijk be-
doeld voor het ontsmetten van soldaten na een gasaanval, 
maar daar ziet het er toch niet naar uit. 

UtrechtDen Haag

Rotterdam

Antwerpen

Bergen op Zoom

Breda
Den Bosch

Tilburg

Eindhoven
Helmond

JONGEHEER

Schrijver 
Tjeu Cornet

Locatie 
Statenweg, Boekel

MOBILISATIE

Boekel
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Dus: ‘Jongens, douchen!’ Acksen nodigt uit, beveelt, 
commandeert ten slotte. Maar wat hij ook probeert, de 
jongens gaan niet naar binnen. ‘Wat is dit. Wat is er aan 
de hand!?’ Waarop er uiteindelijk één antwoordt: ‘Gij denkt 
toch zeker niet dat ik hun allemaal naar mijn jongeheer 
laat kijken?’ Ze willen gewoon niet samen naakt onder de 
douche. En ze krijgen daarvoor ook nog steun van de 
dominee. Acksen staat nu zelf in zijn nakie. Maar hij zal ze 
onder de douche krijgen.

Textielzaak
In dergelijke situaties toont zich de ware en praktische  
kwartiermaker. Als de heren niet in hun blootje onder de 
douche willen, dan maar op een andere manier. Hij stuurt 
twee van hen het dorp in, naar de dichtstbijzijnde textiel-
zaak. Ze komen terug met ieder een zak in de hand. Acksen 
neemt de zakken over en verzamelt de hele troep om zich 
heen. ‘Zo, dan nú naar de douche! ’ En hij overhandigt ieder 
van hen een zwembroekje. Legergroen en lekker strak. 

Heel lang duurde de mobilisatie niet. Op 10 mei 1940  
vielen de Duitsers ons land binnen. Van neutraliteit was 
geen sprake meer. De dagen erna werd er hard gevochten 
in het Oosten van Brabant. Maar op het aanstormende  
Duitse leger hadden de Nederlandse voorbereidingen  
nauwelijks effect. Op 14 mei al volgde de capitulatie.
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In augustus 1939 was het de Nederlandse regering dui-
delijk: oorlog met Duitsland was een reëel gevaar. Op 
28 augustus kondigde zij de Algemene Mobilisatie af: 
280.000 dienstplichtige mannen werden opgeroepen 
voor het leger. Die mobilisatie duurde uiteindelijk negen 
maanden. Al die mannen waren vanaf die tijd van huis. 
Ze konden slechts sporadisch met verlof. Ook Jan Segers 
uit Alphen.  

Jan Segers en Jonneke van Gorp leren elkaar kennen, als ze 
in Alphen op dezelfde boerderij werken, als knecht en meid. 
Ze trouwen in september 1931 en kopen een boerderij in het 
buurtschap Alphen-Oosterwijk, tweeënhalve kilometer van 
het dorp. Het is aanvankelijk een kleine boerderij, met drie 
koeien. De drie kippenhokken zijn het domein van Jonneke. 
Ook Jan is een harde werker, en langzamerhand groeit de 
boerderij. Er komen kinderen: kort na elkaar worden er vijf 
geboren. Het zesde kindje overlijdt tijdens de bevalling.

Ingekwartierd
Eind augustus 1939 krijgt Jan Segers bericht. Omdat hij als 
jongeman in dienst is geweest, moet hij zich nu, bijna 35 jaar 
oud, melden voor de algemene mobilisatie. Zijn boerderij, 
vijf kinderen en zwangere vrouw moet hij achterlaten. Veel 
boeren in de omgeving hoeven zich niet te melden – vanwege 
defensiebezuinigingen zijn zij nooit getraind. Aanvankelijk zit 
Jan niet ver van huis: bij de grens van het Nederlandse ge-
hucht Strijbeek. Hij kan op de fiets af en toe naar huis. Maar 
kort na de Duitse inval in Polen, op 1 september 1939, wordt 
Jan ingekwartierd in Veenendaal, vlakbij de Grebbeberg. 
Dan, in september 1939, staat Jonneke Segers op punt van 
bevallen. Haar broers hebben alles klaargezet en houden de 
vijf oudere kinderen in de gaten. Een vrouw uit het dorp 
helpt bij de bevalling. Alles gaat goed: dochter Joke komt 
gezond ter wereld. Jan Segers krijgt per telegram bericht 
van de komst van zijn nieuwe telg. Hij wil graag naar huis 
om zijn vrouw en kind te zien. Eén dag verlof krijg hij: 24 uur 
om de urenlange reis te maken, er te zijn voor zijn gezin en 

UtrechtDen Haag

Rotterdam

Antwerpen

Bergen op Zoom

Breda
Den Bosch

Tilburg

Eindhoven

ÉÉN DAG 
VERLOF
Schrijver 
Liesbeth Sparks

Locatie 
Oosterwijksestraat 21, 5121 NL Alphen 

MOBILISATIE

Alphen Helmond
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dan weer op tijd terug te zijn. Wat nu? Jan besluit naar huis 
te gaan en daar iets te ritselen. 

Briefje
Eenmaal thuis begroet hij zijn vrouw, aait zijn dochtertje 
over de bol, en stapt dan op de fiets naar Baarle-Nassau. 
Daar woont dokter Govaerts. Die is er bij de bevalling van 
Jonneke niet aan te pas gekomen, want alles is volgens het 
boekje verlopen. Maar de arts schrijft op verzoek van Jan 
tóch een briefje. Jan Segers heeft écht een dag extra verlof 
nodig, want: ‘de moeder is van de zenuwen bezweken.’ Heel 
ver bezijden de waarheid kan het niet zijn geweest natuur-
lijk, met vijf kleine kinderen en een zesde in de wieg. 
De volgende dag stapt Jan op de bus die hem naar Tilburg 
brengt, waar hij op de trein zal stappen naar de verschrik-
kingen van de Grebbelinie. Zijn twee oudste dochters, 
Netje en Ria, lopen met hem mee en zwaaien hem uit. 
‘Bid maar voor mij,’ zegt Jan. ‘Dat hebben wij al lang gedaan,’ 
antwoorden zij. 

Tijdens de strijd om de Grebbeberg, die duurde van 11 mei 
tot 13 mei 1940, vochten duizenden Nederlandse militairen, 
veelal onderbewapend, tegen een Duitse overmacht. Van 
de Nederlanders die daar vochten, sneuvelden er 424. Jan 
Segers keerde na de strijd levend terug naar zijn gezin in 
Alphen. Over wat hij in die dagen meemaakte, praatte hij 
nauwelijks.   

FOTO
Jan Segers, ongeveer 30 jaar oud.
(Afbeelding: privébezit familie Segers, z.j.)
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OP 10 MEI 1940 VALT DUITSLAND NEDERLAND AAN.
Ook in Brabant staan duizenden militairen op hun posten. 
Maar zij kunnen de Duitse troepen niet tegenhouden.

©Hans van der Meer
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Op de voorpagina van woensdag 8 september 1965 
meldde dagblad Trouw dat automobilist C. Sleegers 
bij een ongeluk om het leven was gekomen. Veel lezers 
bladerden ongetwijfeld nietsvermoedend verder. 
Maar in Zuidoost-Brabant en zeker in Veldhoven, 
werd geschokt gereageerd op het overlijden van 
hun dorpsgenoot, die zich tijdens de oorlog op 
bijzondere wijze had onderscheiden.

Op 13 mei 1919 kwam Cees Sleegers in Veldhoven ter 
wereld. Zijn doopnamen: Cornelis Johannes Henricus. 
Na de middelbare school ging hij naar het klooster om voor 
missionaris te studeren. Zijn droom: lesgeven in het buiten-
land. Een realistisch plan, want hij sprak diverse talen 
vloeiend. Maar vlak voordat hij missionaris zou worden, 
stokte zijn roeping. Cees ging aan de slag als illustrator van 
advertenties. Op z’n negentiende kreeg hij een oproep voor 
militaire dienst. In oktober 1938 werd hij ordonnans – 
het hulpje van een officier – bij het 2e Regiment Infanterie 
te Venlo.

De jongste
Het is de nacht van 9 op 10 mei 1940. Al dagenlang wijzen 
voortekenen op onheil uit het oosten. Toch overrompelt de 
inval, die rond 03.55 uur begint. Bij dageraad blijkt het 
9e Legerkorps van de Duitsers al opgerukt tot de Maasvallei 
bij Grubbenvorst, boven Venlo. Er breken zware gevechten 
uit, maar de Duitse overmacht is groot. Cees Sleegers is 
bij de verdediging van kazemat G-141 betrokken. Vanaf de 
westelijke Maasoever probeert zijn eenheid de oversteek van 
de Duitsers te verhinderen. Als zijn groepscommandant 
gewond raakt, neemt de twintigjarige Cees – de jongste van 
de overgeblevenen – het bevel over. Maar langs de hele 
Maaslinie lijden de Nederlanders forse verliezen. Ze worden 
buiten gevecht gesteld of trekken zich terug.

Krankzinnig
Cees, die overblijft, zet de strijd voort. In z’n eentje. Met 
karabijnvuur verijdelt hij diverse pogingen van de Duitsers 

Eindhoven

INVAL MEI 1940

Schrijver 
Eric Alink

Locatie 
Cees Sleegerspad, Veldhoven

IN JE EENTJE TEGEN 
VIERHONDERD 
DUITSERS

Helmond

Veldhoven
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FOTO
Cees Sleegers in uniform 

(Bron: z.j., privébezit Louis Schats & familie Sleegers)

om in rubberboten de Maas over te steken. Om zijn trefze-
kerheid te vergroten, verlaat hij zelfs de kazemat. Zo biedt 
hij zes uur lang tegenstand aan naar verluidt vierhonderd 
Duitse militairen.

Wonderwel overleeft hij de hel. Maar leeuwenmoed maakt 
niet onschendbaar. Zwaargewond belandt Cees in het zie-
kenhuis, met enkele kogels in zijn buik en een granaatscherf 
in zijn rug. Pas na zes maanden mag hij het hospitaal 
verlaten.

Het zal niet zijn laatste offer zijn. In de daaropvolgende 
oorlogsjaren helpt Cees het verzet. Hij raakt betrokken bij 
het onderdak brengen van Britse piloten. In juni 1942 
verdwijnt hij naar Frankrijk, met de bedoeling via Zwitser-
land naar Engeland over te steken. Daar wil hij de strijd 
tegen de bezetter weer oppakken. Maar in Nancy wordt hij 
gearresteerd. Terug in Venlo weet hij met behulp van een 
valse verklaring van de Veldhovense gemeentesecretaris 
vrijuit te gaan. Na de bevrijding van het zuiden in 1944 werd 
hij onmiddellijk aangesteld als groepscommandant van de 
Blauwe Jagers: de plaatselijke ordedienst, voortgekomen uit 
de PAN.

Boom
Na de oorlog zouden de moed, trouw en vrijheidsdrang 
van Cees beloond worden. In juni 1946 wordt hij Ridder 
der 4e klasse in de Militaire Willems-Orde en ontvangt hij 
het Oorlogsherinneringskruis. Tot 1954 blijft hij beroepsmili-
tair. Later verdient hij de kost als verkoper in Veldhoven. 
Zijn verdere leven blijft hij echter last van oorlogstrauma’s 

houden. Zo worden hoofdpijn, vermoeidheid en depressieve 
aanvallen de psychische verwondingen van de oorlog. 
In januari 1957 trouwt Cees met Wilhelmina Elisabeth van 
der Sterren. De gevolgen van Cees zijn oorlogstrauma zijn 
er de oorzaak van dat hun huwelijk al na vijf maanden op 
de klippen loopt. Een jaar na het huwelijk wordt hun dochter 
Hannie geboren, maar haar leren kennen doet Cees amper. 
Op 6 september 1965 overlijdt hij in Turnhout, nadat hij in 
het nabijgelegen Arendonk tegen een boom was gereden. 
Dagblad Trouw wijdde er een vijfregelig voorpaginaberichtje 
aan.

Eind 2009 onthulde zijn dochter Hannie het naambordje 
van het Cees Sleegerspad in Veldhoven, een dertienhon
derd meter lang fietspad dat naar de Sterrenlaan leidt. 
Het is een fietspad dat vrij ligt, wat stilletjes extra recht 
aan hem doet.
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De Engelsen begonnen al snel na het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog met het bombarderen van 
strategische doelen in Duitsland. Het geronk van vlieg-
tuigen die vanuit Engeland op weg waren naar Duitsland 
was in Nederland vaak te horen. Zo ook op de avond van 
23 mei 1940 in Mierlo-Hout, twee weken na het begin 
van de oorlog in Nederland.

Een fatale nacht
De 58 jarige Alex Heldens staat op de desbetreffende avond 
uit zijn woonkamerraam te kijken. Heldens woont in Mier-
lo-Hout, op de hoek van de Kardinaal van Enckevoirtstraat 
en de Zuid Parallelweg. Zijn vrouw Frida Heldens en zijn 
zoon liggen op boven in het huis te slapen. De kans is groot 
dat Heldens rond middernacht beneden staat omdat hij 
wakker werd van het geronk van de vliegtuigen. Buiten 
op straat staan nog drie anderen mannen te kletsen, 
Sjef Spoormakers, Frank van de Kimmenade en Harrie Smits. 
De Britse vliegtuigen vliegen laag over het dorp.

Een van de vliegtuigen vliegt niet door maar blijft boven 
Mierlo-Hout rondcirkelen. De reden daarvoor is niet duidelijk, 
zou hij afkomen op de zaklampen waarmee de drie mannen 
de lucht in schenen? Of ziet hij de oude schilders wagen 
met de paarden-beugels verderop aan voor Duits luchtaf-INVAL MEI 1940

Schrijver 
Laura Hondebrink

Locatie 
Op de hoek van de Zuid Parallelweg en de Kardinaal 
van Enckevoirtstraat, Mierlo-Hout (gemeente Helmond)

GERONK IN DE NACHT

Helmond
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FOTO
Links: Het verwoeste huis van Alex Heldens, op de hoek van de Kardinaal van Enckevoirtstraat en de Zuid Parallelweg 
(Bron: z.j., privébezit familie Heldens)
Rechts: De graven van de vier omgekomen mannen op 23 mei 1940 (Bron: z.j., privébezit familie Heldens)

weergeschut? Plots wordt er een lichtkogel afgevuurd, 
gevolgd door een grote knal. De bom slaat in waar de drie 
mannen staan te praten, en ze zijn op slag dood. Ook Alex 
Heldens, die bij het raam stond, overleeft het niet. Zijn 
vrouw en zoon die boven lagen hebben meer geluk, maar 
blijven zonder man en vader achter.

Maar waarom hier?  
Het is niet duidelijk waarom het vliegtuig de bom op precies 
deze plek heeft laten vallen. Na de oorlog gaan er geruchten 
rond dat de bom bedoeld zou zijn voor een nazi uit hoge 
kringen: Arthur Seyss-Inquart. Deze werd aan het begin van 
de oorlog aangesteld als Rijkscommissaris van het bezette 
Nederland en zou tijdens zijn reis van Duitsland naar Neder-
land, in mei 1940, een stop hebben gemaakt bij de Duitse 
en nazi-gezinde Fritz Potzler. Deze woonde toevallig in een 
huis vlakbij dat van Alex Heldens. Het is dan ook niet gek 
dat het verhaal ontstond dat de bom voor Seyss-Inquart 
bedoeld was.

Voor de familie en vrienden van de burgerslachtoffers bleef 
het jarenlang onduidelijk waarom de bom precies op die 
straathoek in Mierlo-Hout gevallen was. Zo ook voor de 
kleinzoon van Alex Heldens, die naar zijn opa vernoemd 
werd. Na lange zoektochten in de Britse archieven werd een 
belangrijke ontdekking gedaan. Het vliegtuig waaruit de 
bom viel en de bemanning van het vliegtuig werden achter-
haald. Het bleek een Brits vliegtuig dat werd bestuurd door 
de Canadees Wilfred John Lewis. Met deze informatie kon 
ook de opdracht voor de piloot achterhaald worden: het 
vernietigen of ontsporen van treinen zodat de spoorlijnen 

geblokkeerd werden. Kleinzoon Alex was niet verbaasd 
met de uitkomst van het onderzoek. Het huis van zijn opa 
lag aan het spoor, op nog geen 100 meter van de spoorwe-
govergang over de toenmalige Helmondseweg (nu Mierlose-
weg), een belangrijke doorgaande weg van Eindhoven naar 
Helmond. Dat het een Engelse en geen Duitse bom was die 
doel miste en daarmee het leven van zijn opa nam maakt 
het voor hem wel extra pijnlijk.

Aan de verschrikkelijke gebeurtenis op 23 mei herinnert 
het herdenkings- en bevrijdingsmonument in Mierlo-Hout, 
waarop ook de namen van Alex Heldens en de drie andere 
omgekomen mannen te zien zijn.

Dit verhaal is gebaseerd op het onderzoek van 
Jeroen Koppes, Stichting Informatie Wereldoorlog 
Twee (STIWOT).

17



UtrechtDen Haag

Rotterdam

Antwerpen

Bergen op Zoom

Breda
Den Bosch

Tilburg

De meesten van de duizenden Nederlandse soldaten 
die stierven in de Tweede Wereldoorlog, sneuvelden in 
het begin, bij de inval van de Duitsers. Ze hoefden daar-
voor niet eens verwikkeld te zijn in een gevecht. Ook het 
eerste Brabantse slachtoffer bevond zich 10 mei 1940 
op het verkeerde moment op de verkeerde plek. 

Dick Johan van Toor uit Eindhoven was 22 jaar toen de 
oorlog uitbrak en hij onder de wapenen werd geroepen. 
Omdat hij medicijnen studeerde werd hij verkenner bij 
de 5e Compagnie van de School Reserve Officieren 
Geneeskundige Troepen. De compagnie was gelegerd 
in de Hojel-kazerne te Utrecht. 

Schrik
In de kazerne komt op 7 mei 1940 de opdracht binnen 
dat exact honderd man op weg moeten naar het militair 
hospitaal van Oud-Beijerland. Korporaal Dick van Toor gaat 
mee. Een aantal dagen verstrijkt voordat de compagnie op 
10 mei inderdaad vertrekt. En hoe. Behalve een helm en 
uniform hebben de mannen nauwelijks iets van een uitrus-
ting. Niemand heeft bijvoorbeeld een gasmasker, en alleen 
de sergeant heeft een pistool. Zelfs de Rode Kruis-armbanden 
voldoen niet aan de internationale voorschriften. Dit gezel-
schap bereikt ’s ochtend om kwart over elf het Maasstation 
in Rotterdam. Alsof er niets aan de hand is. Want een paar 
uur eerder was dit station nog in handen van de Duitsers. 
Er wordt nog flink gevochten.

De jongens schrikken zich een ongeluk van wat zij aantreffen. 
Hun is niet verteld dat Rotterdam zo onder vuur ligt. Onge-
wapend als ze zijn proberen ze ongezien van het station 
weg te komen. Eerst kruipen ze onder wagons door, dan 
gaan ze voorzichtig het station uit om via het Haringvliet 
en de Nieuwe Haven de legerplaats aan het Oostplein te 
bereiken. Maar de Nederlandse mariniers die het Haringvliet 
bewaken, hebben ter verdediging de bruggen een meter 
opgehaald. De hospikken moeten daarom één voor één een 
sprongetje maken. Dat trekt de aandacht van de Duitsers, 

Eindhoven

INVAL MEI 1940

Schrijvers
Karin van Berkel en Tjeu Cornet

Locatie 
Graf van de onbekende soldaat, 
Oude-Willibrorduskerk, Waalre

JE ZULT MAAR 
DE EERSTE ZIJN

Helmond

Waalre
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FOTO
Links: Dick van Toor (Bron: z.j., Consul namens de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Waalre
Rechts: Dick van Toor in uniform (Bron: z.j., Consul namens de Oorlogsgravenstichting in 
de gemeente Waalre)

die direct het vuur openen. Een aantal jongens raakt 
gewond. Ook Dick van Toor wordt getroffen. Een scherp-
schutter schiet hem vol in de buik. Zijn makkers weten 
hem nog uit het strijdgewoel te dragen. Maar niet veel later 
sterf Dick aan zijn verwondingen.

Geen troost
Gesneuveld op 10 mei 1940 is Dick van Toor het eerste 
Brabantse oorlogsslachtoffer. De verdere lotgevallen van zijn 
compagnie zullen hem nauwelijks tot troost zijn geweest. 
De sergeant moet werkelijk met zijn mannen leuren om hen 
onder te brengen op plekken waar zij nuttig werk zouden 
kunnen doen. Nergens in de stad blijkt er behoefte aan extra 
medische assistentie. Uiteindelijk zijn aan het eind van de 
dag de manschappen in kleine groepjes bij verschillende 
commando’s weggezet.  

Op 1 maart 1946 werd Dick Johan van Toor begraven in 
de Oude Willibrorduskerk in Waalre. 

Iets eerder had een groep Brabanders al het initiatief 
genomen om daar de Brabantse gesneuvelden te 
herdenken, bij een gedenkteken voor de onbekende 
soldaat. In plaats van een onbekende soldaat werden 
op die plek echter de overblijfselen van Dick van Toor 
gelegd. Het kerkje in Waalre is nu het officiële Brabantse 
monument waar jaarlijks op 12 september een 
herdenking wordt gehouden.
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Op 10 mei 1940 ging het luchtalarm af. Duitsland viel 
Nederland binnen. Terwijl de Duitsers hun grenzen ver-
legden naar het zuiden, rukten de Fransen op richting 
het noorden. Het was wachten op de confrontatie tus-
sen deze twee Europese grootmachten, waarbij Breda in 
de vuurlinie dreigde te belanden. 

Evacueren
Duitse bommenwerpers vliegen over Breda en men vreest 
dat de stad een waar slagveld zal worden. Op zondag 12 mei 
wordt dan ook de keuze gemaakt om de 50.000 inwoners 
van Breda te evacueren. Via twee verschillende wegen 
worden de inwoners te voet richting Antwerpen geleid. Piet 
Buurmans is dertien jaar wanneer hij met zijn familie aan 
de tocht begint. “Ik had nog in de Bosatlas gekeken waar 
Antwerpen lag. Ik schrok er echt van hoe ver dat was”. Met 
bepakte fietsen en onder dreiging van bommen en kogels, 
gaan duizenden te voet op weg richting het zuiden, in de 
hoop het geweld te ontvluchten. 

 Gré Machielse is negen jaar als zij over de weg loopt die 
haar naar een veilige plek moet brengen. “Mensen stonden 
langs de straten met drinken en sinaasappels en fruit om 
aan ons te geven onderweg, dat was heel fijn. En dat 
schieten op die vliegtuigen. Als ze misten, dan zag je van 
die kleine zwarte wolkjes. Ik liep gewoon huppelend mijn 
ongeluk tegemoet”. 

Na een paar dagen lopen arriveert Gré op 17 mei met haar 
familie in de meisjesschool van Sint-Niklaas, een plaatsje 
onder Antwerpen. Op het binnenplein zitten tal van mensen 
aardappels te schillen. De voorbereidingen voor een warm 
avondmaal zijn gestart. 

UtrechtDen Haag

Rotterdam

Antwerpen

Bergen op Zoom

Den Bosch

Tilburg

Eindhoven

DE
VLUCHT
Schrijver 
Laurie Wolffs

Locatie 
Monument De Vlucht, Valkenbergpark, Breda

INVAL MEI 1940

Breda

Helmond
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Alles werd pikzwart en ik zag helemaal niks
Als er plots een hoop lawaai klinkt, kijkt Gré naar boven. 
Er vliegen drie Duitse vliegtuigen over. “Alles werd pikzwart 
en ik zag helemaal niks.” De vliegtuigen laten hun bommen 
vallen en Gré wordt ernstig geraakt. 

“Mijn linkerarm was er helemaal af en hing nog maar aan 
één pees vast. Van mijn rechterhand waren twee vingers 
weg. Met die hand hield ik mijn linkerarm vast en liep terug 
de school in op zoek naar mijn moeder. In de school lag het 
vol met doden en zwaargewonden, overal was bloed. Toen 
mijn moeder me zag begon ze verschrikkelijk te gillen, ze 
vond het zo erg. Ze kon me niet helpen.”

Gewonden worden opgevangen door het Rode Kruis in de 
buurt van Sint-Niklaas. Gré verblijft daar enige tijd en haar 
arm wordt geamputeerd. Wanneer ze met haar familie weer 
in Breda arriveert, valt haar iets op. Haar ouderlijk huis is 
onbeschadigd. Er is geen kogel afgeschoten en geen bom 
geland. Breda, de stad die men moest ontvluchten, is ge-
spaard gebleven. 

Of de burgemeester de keuze maakte om te evacueren 
of dat het bevel kwam van de Fransen, is onbekend. 
Gré Machielse en Piet Buurmans overleefden beiden de 
evacuatie maar in totaal kwamen 104 Bredanaren om. 
Dit pijnlijk stukje geschiedenis staat bekend als: De Vlucht. 

FOTO
Oorlogsmonument De Vlucht
(Afbeelding: Tomas Snels)

21



In het Brabantse dorp Moerdijk waren in mei 1940 zo’n 
500 Nederlandse soldaten gelegerd. Er was een brug-
genhoofd ingericht ter verdediging van de Moerdijk-
brug. Op 10 mei werd de Duitse aanval door het 1e Regi-
ment Fallschirmjäger ingezet. Binnen anderhalf uur was 
de tegenstand gebroken als gevolg van slecht materieel 
en inadequate bevelvoering aan Nederlandse kant.    

We zijn verraden! 
De blamage van de snelle bezetting is voor veel Moerdijkers 
moeilijk te verteren en men zoekt een zondebok. Die wordt 
gevonden in de persoon van Oberleutnant (Eerste Luitenant) 
Friedrich (Fritz) Lamm die in de jaren twintig en dertig lang 
in het nabijgelegen buurtschap Zwartenberg heeft gewoond 
en gewerkt en ook Moerdijk op zijn duimpje kent. Lamm, die 
tijdens de Eerste Wereldoorlog al aan Duitse zijde zou heb-
ben gevochten, zou het dorp verraden hebben. Hij leidde 
zijn Duitse kameraden naar strategische punten, in de regio 
waar hij en zijn gezin in de jaren daarvoor zo liefdevol waren 
opgenomen. De schande! Dat hij sneuvelt door Nederlands 
vuur wordt door de dorpelingen dan ook beschouwd als 
genoegdoening voor zijn laakbare daad. 

Decennialang duikt dit verhaal in uiteenlopende bronnen op 
en wordt het gebruikt als verklaring voor de snelle vijande-
lijke overname. De verhalen zijn soms zeer ongeloofwaardig. 
Zo schrijft een korporaal in zijn memoires dat Lamm op 7 
mei 1940 op zijn aangeven door de Marechaussee zou zijn 
gearresteerd in Moerdijk. Toch heel bijzonder dat Lamm drie 
dagen later als parachutist vanuit Duitsland gedropt wordt.
  
De mythe ontrafeld
Nader onderzoek wijst pas rond 2008 (!) uit dat meerdere 
aspecten van deze hardnekkige mythe op zijn minst onge-
loofwaardig zijn. Parachutist Fritz Lamm zou in 1940 zo’n 
veertig jaar zijn geweest. Dat is uitzonderlijk oud voor een 
elite-eenheid als de Fallschirmjäger, waar normaal gesproken 
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FRIEDRICH LAMM 
OF DIEDRICH LEMM: 
WHAT’S IN A NAME?
Schrijver 
Irene van Kemenade 

Locatie 
Moerdijkbruggen, Moerdijk

INVAL MEI 1940

Moerdijk

Helmond
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alleen jonge, topfitte militairen deel van uitmaken. Boven-
dien maken de oorlogsverslagen van de 7e en 8e compagnie 
geen melding van een eerste luitenant Fritz Lamm; luitenant 
Dietrich Lemm wordt wel genoemd. Toeval? 

Navraag bij officiële Duitse instanties (Werhmacht, veteranen, 
oorlogsgravenstichting) maakt duidelijk dat er noch een 
Lamm vermist wordt, noch een Fritz Lamm gesneuveld is op 
10 mei 1940. Dat laatste geldt overigens wel voor luitenant 
Dietrich Lemm. Dit kan geen toeval meer zijn? Beide namen 
moeten wel haast verwisseld zijn in de hectiek van die mei-
dagen. De op die dag gesneuvelde Duitsers worden in eerste 
instantie begraven in de kloostertuin te Moerdijk. Op het 
graf staat een provisorisch houten kruis met de naam van de 
gesneuvelde. Een vergissing lijkt snel gemaakt. 

Dus toch Fritz Lamm!
En Friedrich Lamm dan? Uit de trouwregisters van Zeven-
bergen blijkt dat er in de jaren dertig daadwerkelijk een  
gezin Lamm in Zwartenberg woonde met vader Friedrich 
en zoon Fritz (een van vijf kinderen). Van het gezin Lamm is  
bekend dat zoon Fritz in 1944 ‘ergens aan het westfront’ 
sneuvelde. Vader Friedrich, die bij de marine diende, over-
leed in 1983. Beiden hebben dus aantoonbaar niets met de 
nederlaag in 1940 te maken gehad.

Dit verhaal is gebaseerd op de zoektocht van Pim Monné 
naar Fritz Lamm. Deze zoektocht duurde van 2001 tot 
2008. In 2014 richtte hij in Prinsenbeek de Stichting 
Weest op uw hoede op, een mobilisatiemuseum.

FOTO
Rouwadvertentie Dietrich Lemm
(Afbeelding: Onderzoek Richard Schoutissen – 
Stichting Oorlogs slachtoffers – www.oorlogsslachtoffers.nl en 
“Collectie A.M.A. Goossens / Kennispunt Mei 1940”, z.j.)  
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Het Oost-Brabantse Mill was voor het Duitse leger stra-
tegisch gelegen. Rond 10 mei 1940 waren het dorp en 
de naaste omgeving dan ook het decor van hevige ge-
vechten. Duitse soldaten kregen de opdracht bij Mill de 
Peel-Raamstelling te doorbreken. Daarvoor gebruikten 
ze onder meer een gepantserde trein en een troepen-
trein. Vlakbij Mill ontspoorde de pantsertrein vanwege 
een door het Nederlandse leger aangebrachte versper-
ring. De gevechten die volgden duurden twee dagen en 
gingen de geschiedenis in als de Slag bij Mill. Die heeft 
grote gevolgen voor het gezin van Willy Sweens. 

De slijterij aan de Stationsstraat: wie uit Mill komt, haalt bier 
en wijn bij Sweens. Antoon Sweens is waarschijnlijk onder-
weg, als vertegenwoordiger in dranken. Maar misschien zie 
je zijn zesjarige zoontje Willy op de step van zijn oudere zus 
rijden. Die is er niet, want ze zit samen met nog een zus op 
kostschool in Beugen. Of misschien maak je een praatje met 
Marie, die achter de toonbank van de zaak staat. 

Onweer
Dan, op een ochtend, wordt Willy voor dag en dauw wakker. 
Hij hoort onweer. Maar wat een raar onweer. Kleuren en flit-
sen ziet hij door het raam. Zijn moeder loopt de slaapkamer 
binnen: ‘Kom Willy, het is oorlog.’ Een vreemde dag. Iedereen 
is vroeg wakker. Willy hoort gebulder en vreemde geluiden. 
En, vertelt iemand, er is een Duitse pantsertrein met een 
enorme klap ontspoord. Willy heeft het niet gehoord, maar 
alle volwassenen weten wat het betekent: ze moeten naar 
Uden, volgens protocol. Dat kan alleen niet, want de brug-
gen richting westen zijn al ontploft. Naar Wanroij dan maar, 
de andere kant op.
Tegen tien uur gaan ze op weg. Willy mag op de step van 
zijn zus. ‘Ik zie ons nog gaan: ik op de step. Moeder met de 
kinderwagen. Tante met de fiets.’ In de Julianastraat zegt 
moeder: ‘Ik wou dat ik een veugelke was.’ Precies op dat 
moment ziet Willy een onthoofde vogel ter aarde storten. 
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DE SLIJTERIJ 
EN DE STEP
Schrijver 
Liesbeth Sparks

Locatie 
Mill, Stationsstraat
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‘Ik ben blij dat mama geen veugelke is.’ In Wanroij slaapt 
Willy op de mannenkamer, samen met vader. Maar Antoon 
is onrustig. Hoe zou het met de zaak zijn? Mensen lopen af 
en aan. ‘In Mill is veel kapot’, zegt iedereen. Antoon besluit 
terug te gaan om te kijken.

Vitrage
Willy mag mee. ‘Nergens aankomen’, zegt vader. Wat een 
puinhoop. Alle ramen zijn kapot, de vloer ligt bezaaid met 
glas. Alle flessen van de slijterij zijn gesneuveld: de limonade 
en de advocaat. Er zitten grote gaten in de muren, de balken 
zijn bekrast door rondvliegende granaatscherven. En wat 
hangt daar in de vitrage? Een kogel. Het is niet te geloven, 
maar toch heeft het gezin Sweens nog geluk. In heel Mill zijn 
tachtig huizen compleet verwoest. Vierhonderd mensen 
worden dakloos. 

Antoon Sweens timmert de ramen dicht met hout van 
wijnkisten. Marie huilt om de verwoesting, maar er zit niets 
anders op dan op te ruimen. In de loop van de bezetting
repareren ze het huis en de slijterij, terwijl Willy op het 
stepje rijdt. 
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De Peel-Raamstelling loopt van Grave tot Weert; een 
defensieve lijn van rivieren, kanalen en kazematten die 
Noord-Brabant van Limburg scheidt. Het gebied rondom 
Odiliapeel wordt verdedigd door jongens uit Hegelsom, 
Horst, Deurne en America. Vanaf augustus 1939 zijn ze 
onder de wapenen. Toon Geurts en zijn schoolvriend 
Hendrik Beelen zijn onder hen.

Ze kennen elkaar goed, Toon en Hendrik. Als buurjongens 
in hun geboortedorp Hegelsom raakten ze bevriend en 
samen waren ze in 1930 al dienstplichtig. Nu, tien jaar later, 
vechten ze voor hun land.

De onhoudbare linie
Op 9 mei 1940 wordt de angst werkelijkheid: Duitsland valt 
aan. Het Duitse leger is enkele kilometers verderop per trein 
het land binnengedrongen. De Peellinie blijkt onhoudbaar.

De Duitsers verspreiden zich snel. Ook vliegtuigen komen 
de grens over en Toon, Hendrik en de rest van de soldaten 
van het 2e bataljon moeten zich terugtrekken, naar de Zuid-
Willemsvaart. “Een van de weinige dingen die we nog konden 
doen was op de vliegtuigen te schieten.”

Hiermee begint voor Toon Geurts, gemobiliseerd soldaat 
uit Hegelsom, een terugtocht die zich laat kenmerken door 
verwarring, tegenslag en angst.

De brug bij Veghel
De terugtocht loopt door Veghel, waar de soldaten opdracht 
krijgen de bruggen over de Aa op te blazen. Het doel is om 
de Duitse opmars te vertragen. Haast is geboden: de Duitsers 
zitten hen dicht op de hielen en schieten op de Nederlanders 
die zich terugtrekken over de velden. Hendrik wordt geraakt 
in zijn helm. Het is echter een schampschot en Hendrik zal 
de strijd overleven. 

Dat lot is niet iedereen beschoren: in de vroege ochtend van 
11 mei trekt het bataljon terug over de met springstof 
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BIJ VEGHEL GAAT
HET MIS
Schrijver 
Wouter van Gorp

Locatie 
Aa-brug in Veghel, tussen de Hoogstraat en de Markt

INVAL MEI 1940

Veghel

Helmond
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“geloaien” Aa-brug in Veghel. Terwijl Toon samen met een 
kameraad de kar met mitrailleur bedient en het vuur van de 
Duitsers beantwoordt, rennen de laatste militairen over de 
brug. Het bevel tot ontploffing wordt gegeven, een aantal 
seconden te vroeg.

Door de knal springen de ruiten van de woonhuizen rondom 
de brug. Leidingen breken en gevels barsten. Soldaat Johan 
Beurskens staat nog op de brug.

Als het stof is opgetrokken en de ravage zichtbaar wordt, 
kan er geen twijfel over bestaan: soldaat Beurskens heeft 
het niet overleefd. Op 29-jarige leeftijd wordt hij slachtoffer 
van de terugtocht. Een gruwelijk einde dat Toon tot op late 
leeftijd zal bijblijven.

De boot gemist
Tijd om bij het verlies stil te staan is er niet: per vrachtwagen 
gaat de terugtocht verder naar Zeeland. Toon wil bij 
Hendrik op de wagen, maar een sergeant pikt zijn plek in. 
“Neem jij die fiets maar.” Vanuit Vlissingen nemen Hendrik 
en anderen de boot naar Engeland, maar Toon komt te laat. 
Hij sluit zich aan bij andere militairen en snijdt een nieuw 
uniform op maat. En dan komt het bericht dat Nederland 
heeft gecapituleerd. 

Na twee weken als krijgsgevangene te zijn vastgehouden 
wordt Toon naar huis gestuurd. Nederland is bezet. Toon 
zal zijn vriend Hendrik niet meer zien tot na de oorlog.

Een verhaal van generaties
In Odiliapeel komt in 1950 een monument voor de gevallenen 
van het bataljon. Johan Beurskens, de laatste man op de 
brug, staat als eerste genoemd. Iedere eerste zondag van 
mei marcheren de oudgedienden naar het monument.  
Toon Geurts is er tot zijn dood in 2007 ieder jaar bij. 
Zijn verhaal vertelt hij door aan zijn zoon en kleinzoon, 
nuchter en realistisch. “De gewone Duitse soldaten deden 
ook maar wat hun werd opgedragen. Eigenlijk hetzelfde als 
de Nederlandse soldaten.”
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Toen Duitsland op 10 mei 1940 Nederland binnenviel, 
hadden 276 marechaussees in Brabant een belangrijke 
taak. De opdracht was om zo snel mogelijk naar de  
Moerdijk te komen, zodat ze via Den Haag naar Engeland 
konden vertrekken. Maar de Moerdijkbruggen waren op 
10 mei al ingenomen. Via West-Brabant probeerden 
daarom honderden marechaussees richting de kust te 
komen, om vandaaruit Engeland te bereiken. Bij die  
grote beweging raakten onverhoeds ook veel burgers 
betrokken. De vader van Riet Overbeeke, bijvoorbeeld.     

Riet Overbeeke woont als elfjarig meisje aan de Antwerpse-
straatweg in Hoogerheide, met haar vader Kees, haar moeder 
Pietje en haar jongere broertje Louis. Vader Kees heeft een 
garage met benzinepomp en beheert daarbij een taxibedrijf. 
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WIJ DACHTEN: 
DIE IS VANAVOND 
THUIS
Schrijver 
Liesbeth Sparks

Locatie 
Antwerpsestraatweg, 
Hoogerheide

INVAL MEI 1940

Hoogerheide Helmond
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Opdracht
Op zaterdag 11 mei 1940 wordt er rond de middag op de 
deur van het huis geklopt. Daar staan een paar marechaus-
sees. Zij hebben van de veldwachter gehoord dat Kees een 
taxi bezit. Hij krijgt de dwingende opdracht mee te komen. 
Hij moet de officieren van de marechaussee chaufferen.  
Kees zet zijn hoed op en vertrekt. Riet: ‘Wij dachten: die is 
vanavond thuis.’ 

Maar haar vader is de volgende dag nog steeds niet thuis. En 
hij blijft weg. De onzekerheid slaat om in ongerustheid, in de 
angst dat het ergste gebeurd is. Riet: ‘Dan denk je: die komt 
niet meer terug. Hij had geen koffertje bij zich, niks.’ Andere 
gezinnen uit Hoogerheide delen de angst, want Kees Over-
beeke is niet de enige die vertrokken is. Acht andere man-
nen uit het dorp zijn ook gevorderd, met hun vrachtwagen, 
auto of bus. Pas na een half jaar krijgen Riet, haar moeder 
en broertje bericht: Kees leeft. Hij zit in Engeland.

‘Commander in chief’
Kees blijkt in een kamp nabij Wolverhampton te zitten, waar 
zo’n drieduizend mannen verblijven. Zijn taxi heeft hij op 9 
juni in Noord-Frankrijk moeten achterlaten. In het kamp is 
Kees één van de werklieden: hij werkt in de garage en rijdt 
wanneer nodig als chauffeur. Een aantal keer ontmoet hij in 
de officiersmess prins Bernhard. Hij mag niet weg. Jaar in, 
jaar uit, terwijl Riet en haar broertje opgroeien met hun 
moeder, moeten zij hun vader missen. Ze hebben af en toe 
contact per post. Kees ondertekent de brieven die hij naar 
huis schrijft gekscherend met: ‘Commander in chief.’

En dan, in november 1944 ziet Riet haar vader na vierenhalf 
jaar weer terug. In een mooi uniform, maar zonder taxi. Dat 
is een vreemd moment. Riet is inmiddels zelf zo gegroeid 
dat ze denkt: wat een kleine man. Hij is het kamp nauwelijks 
uit geweest, zegt hij, want het enige wat hij wilde, was  
terugkeren naar zijn gezin: ‘Ik moest daar niet zijn, ik moest 
naar huis.’ 

Kees Overbeeke wilde zo snel mogelijk zijn taxibedrijf 
weer oppakken, maar zijn taxi had hij moeten achterlaten. 
Hij besloot een brief te schrijven naar prins Bernhard – 
die hem ooit zijn hulp had beloofd. Via die weg wist Kees 
inderdaad een nieuwe Chevrolet uit de VS op de kop te  
tikken. De nieuwe taxi, nummer N 19632, deed nog jaren 
dienst. 

FOTO
Links: Kees Overbeeke rookt kort na terugkeer uit Wolverhampton een 
sigaretje in zijn uniform. (Afbeelding: privébezit Riet Overbeeke, 1944)

Rechts: het hele gezin in 1945 bij de nieuwe Chevrolet. Louis Overbeeke 
voetbalt later bij NAC. (Afbeelding: privébezit Riet Overbeeke, 1945)
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Op vrijdag 10 mei 1940, enkele uren na de Duitse inval, 
bliezen Nederlandse troepen bij Grave de Maasbrug op, 
om de Duitsers tegen te houden. Die middag sloegen 
veel burgers op de vlucht naar Nuland, Heesch en 
Geffen. Tegelijk trokken de meeste Nederlandse troepen 
in Noord-Brabant zich, geheel volgens plan, terug op 
de vesting Holland. Grave viel dan ook zonder noemens-
waardige strijd in Duitse handen. 

Op de vlucht
Na het opblazen van de brug in de vroege ochtend ontstaat 
paniek onder de inwoners van Grave. Meer dan de helft van 
de inwoners, ongeveer 2000, besluiten de stad te verlaten 
uit angst voor het naderende krijgsgeweld. Onder hen de 
hoogzwangere Maria Jagers-Derijck met haar twee kinderen, 
broer, ouders en man. Ook Maria’s schoonzus en haar man, 
met twee jonge kinderen, sluiten bij de groep aan. Ze willen 
zo ver mogelijk weg. Dus lopen ze ‘zes uren gaons’ naar 
Nuland, dertig kilometer westelijk. Terwijl de lange sliert 
burgers over de weg trekt, groeit de onrust. De Luftwaffe 
heeft de opdracht terugtrekkende Nederlandse troepen 
aan te vallen en Duitse vliegtuigen scheren voortdurend 
laag over de stoet vluchtelingen. Na de uiterst enerverende 
tocht is iedereen opgelucht wanneer eindelijk Nuland 
zonder kleerscheuren wordt bereikt. De Gravenaren worden 
gastvrij opgevangen bij mensen thuis. De man van Maria 
komt samen met zijn zus en haar familie, terecht in de 
woning van Nelleke en Jan Zwanenberg. Ook Maria’s 
broer en ouders worden hier ondergebracht. De familie 
Zwanenberg drijven een kruidenierswinkel aan huis. 
Maria wordt, vermoedelijk samen met haar kinderen en 
haar zus, in een gasthuis bij de nonnen ondergebracht. 

Nuland en het gasthuis zijn een oase van rust. Maria en 
haar familie lijken er veilig te zijn. Uitgeput valt ze in slaap, 
enkel een straat verwijderd van haar ouders, broer en man. 
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EEN NOODLOTTIG 
TOEVAL
Schrijver 
Jack Didden en Tjeu Cornet

Locatie 
Algemene begraafplaats Grave
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Grave
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Bommen
De volgende dag komt de oorlog in alle hevigheid terug. 
Kort na elkaar vallen zes bommen vlakbij de huizen bij de 
spoorlijn. De halve woning van Nelleke en Jan Zwanenberg 
wordt in één klap weggevaagd. Wanneer er lichamen het 
gasthuis binnen worden gedragen beseft Maria wat er gebeurt 
is. Het lichaam van een vrouw wordt binnengebracht. Zij 
draagt een gebreide trui met daarop gekleurde bloemen. 
Direct herkent Maria de trui. De trui, die zij zelf had gebreid 
voor haar moeder. Door het bombardement verliest Maria al 
haar naasten met wie ze is gevlucht: haar man en zijn 

familie, haar ouders en haar broer. Ze blijft hoogzwanger 
met twee kinderen achter. Jan Zwanenberg wordt getroffen 
door een scherf en is de rest van zijn leven gehandicapt. 
Enkele dagen later begraaft Maria Jagers-Derijck haar 
familieleden in Nuland. Terug in Grave ziet Maria dat er 
nauwelijks strijd is geleverd in het stadje aan de Maas. 
Drie weken na het bombardement brengt Maria een zoon 
ter wereld. Ze wil ook graag haar verloren familieleden dicht 
bij zich hebben en ze doet veel moeite om hen in hun 
woonplaats te laten herbegraven. 

De mythe van de melkkar
Naderhand deed in Nuland het verhaal van ‘de melkkar’ 
de ronde. Burgers vertelden dat ze op de dag voor het 
bombardement, 10 mei, een vliegtuig boven Nuland hadden 
gezien. Ze dachten dat die mogelijk de dagelijkse melkkar 
voor een munitiewagen had aangezien en een bommenwerper 
had gealarmeerd. Dat verhaal moet naar het rijk der fabelen 
worden verwezen. Vermoedelijk heeft een Duitse bommen-
werper die was geraakt (mogelijk de Heinkel 111 die dezelfde 
dag bij Oss neerkwam) zijn lading voortijdig laten vallen om 
hoogte te winnen. Fataal genoeg voor de inwoners gebeurde 
dit toevallig boven Nuland. In totaal vallen er dertien doden, 
van wie elf vluchtelingen uit Grave. Onder de doden zijn 
twee gezinnen met kinderen; het jongste slachtoffer, één 
van de kinderen van Maria’s schoonzus, is pas één jaar oud. 
Zo werden tijdens de oorlog veel vaker gewone burgers 
bij vergissing getroffen. Voor de vier leden van de familie 
van Maria Jagers-Derijck werd later in Grave alsnog een 
grafmonument opgericht

FOTO
Het huis van de familie Zwanenburg na het bombardement
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HET PLEIN
VERTELT
Schrijver 
Eric Alink

Locatie 
Ridderplein, Gemert

INVAL MEI 1940

Er zijn harten van stoepkrijt op me getekend. Maar ik 
ben ook bespuugd. Veel heb ik over me heen gekregen: 
hagelstenen, bier, confetti. Zelfs kogelhulzen, al heeft de 
oorlog me niet kunnen verjagen. Want Gemert ligt me – 
en ik lig in Gemert. Ik ben het Ridderplein.
Zo heet ik pas sinds 1953. Voor die tijd noemden ze me 
Borretplein. Zonder dikdoenerij: een achterafplek ben 
ik niet. Al begin vorige eeuw bood ik zicht op statige 
panden, waaronder het gemeentehuis en de villa van de 
burgemeester. Het pronkstuk: kasteel Gemert, waar de 
paters van de Heilige Geest oftewel de Spiritijnen leefden.
Ik sleet de zolen van kloostersandalen en deftig schoei-
sel. Maar ook van klompen en arbeidersschoenen: zij 
vonden hun weg naar bierbrouwerij Het Anker, café de 
Landman en de zadelmakerij van Frunt op dit plein. 
Honderdduizenden voorbijgangers heb ik beleefd. Al 
hun voetstappen zijn weggestorven. Behalve die van 
11 mei 1940.

Stollen
Het is half acht, die zaterdagochtend. Ik lig in de zon. De 
langgerekte schaduwen van huizen en bomen zijn me ver-
trouwd. Die van fietsende Duitse militairen-met-bewapening 
niet. Ze maken deel uit van het Tweede Fietssquadron. Als ze 
het plein oprijden, zien ze enkele militaire vrachtwagens 
voor het poortgebouw van het kasteel staan. De voertuigen 
behoren tot het geniedetachement van commandant Frets. 
’s Nachts hebben zijn honderd manschappen een slaap-
plaats bij de paters gekregen. 

Soldaten, van wie enkelen een overall dragen, houden de 
wacht bij het materieel. Opeens krijgen ze de fietsende  
Duitsers in het zicht. Het is oog in oog, Auge in Auge. Meteen 
ontstaat er een vuurgevecht. Tijdens de korte schotenwiss-
eling zakt de 27-jarige Duitse soldaat Emil Hoffman in elkaar. 

Gemert
Helmond
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Elk plein kent het bloed van kapotte kinderknieën. Maar dit 
loopt anders af. Even later stolt de tijd, Emil Hofmann is 
dood. Zijn commandant is furieus. Hij is ervan overtuigd dat 
een burger-in-overall de schutter is. Op zijn bevel door-
zoeken de bewapende wielrijders alle huizen op het plein 
en in nabije straten. De razzia leidt tot de aanhouding van 
honderden mensen. Zie ze lopen: Piet de Rover, die zijn bed-
legerige vrouw in een kruiwagen meesjouwt, de zwangere 
Francisca uit Milheeze die tijdelijk in Gemert logeert, de  
evacués uit Oploo. Alle gevangenen worden bijeengedreven 
in een halfopen, gewelfd gebouw aan de rand van het plein. 
Het is de bakstenen muziekkiosk. Grondtoon deze ochtend: 
angst in A mineur. 

Urenlang voeren de Nederlandse en Duitse militairen een 
vuurgevecht. Het leeuwendeel van de Nederlandse soldaten 
zit in het kasteel verschanst. De Duitsers vinden dekking in 
huizen aan het plein. De gegijzelde menigte zit tussen de 
strijdende partijen bekneld. 
Driemaal hoor ik een dodelijk schot. Een verdwaalde Neder-
landse kogel raakt de twaalfjarige Nico van Vught. De min-
dervalide Bert Baggermans alias De Paus wordt zonder  
pardon neergeschoten als hij een Duits bevel niet begrijpt. 
In het kasteel sneuvelt sergeant Paul van Oostveen, nadat 
de Duitsers IG-houwitsers en ander zwaar geschut hebben 
ingezet. 

Overgave is de enige optie, beseft de Nederlandse comman-
dant Frets van de Genie. Zijn beslissing brengt honderden 

voeten in beweging: de gegijzelde burgers en paters mogen 
uit de muziekkiosk vertrekken. Dat geluid verstomt nooit.

Klinkers
Na de oorlog is een witgranieten beeld in de tuin van de 
paters geplaatst. ‘Vredesmaagd’ heet het herdenkings
monument. Op de sokkel staat: “Namen zijn mensen.” 
Begin 1967 is de muziekkiosk gesloopt. Maar ik ben ge
bleven, het Gemertse plein met de onmisbare klinkers. 
Omdat rlgsld geen woord is, maar oorlogsleed wel.
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BEZETTING



JARENLANG LEEFT BRABANT ONDER BEZETTING.
Er is schaarste, soms collaboratie, vaak angst. 
Maar in veel gevallen gaat het leven gewoon door.

©Hans van der Meer
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Begin 1940 was Aarle-Rixtel – de huidige gemeente 
Laarbeek – een bedaard dorp van 3.056 zielen. 
Eindbestemming van de vele karrensporen: kerk, 
kroeg of klokkengieterij. Welke jeugdboeken de lokale 
bibliotheek bezat? Onbekend, maar het avonturisme 
van Dik Trom, Kruimeltje en Pietje Bell verbleekt bij 
dat van Johan Wigmans.

Zestien was hij, toen de oorlog uitbrak. In de twee daarop-
volgende jaren broedde de jongen op Zijn Grote Plan. 
Waar hij de moed vandaan haalde, blijft gissen. Had Johan 
Wigmans een strijdlustig karakter? Of vond hij vertrouwen in 
de naam van de dorpsharmonie, die De Goede Hoop heette?

Het is 1942. Johan, die zich bij de geallieerden wil 
aansluiten, is vastbesloten om de oversteek naar Engeland 
te wagen. Maar tussen droom en daad staan Wehrmacht en 
praktische bezwaren. Hij verzint een list: in een mengeling 
van lef en lichtvaardigheid meldt hij zich aan bij de Luftwaf-
fe. Een vliegbrevet heeft hij nog niet, maar alleen al het 
vooruitzicht van desertie geeft Johan vleugels.

Spionage
Het Duitse leger lijft hem in bij de infanterie. In de hoop dat 
hij in Libië zal kunnen deserteren, geeft Johan zich op voor 
het Afrikaleger van de Duitse veldmaarschalk Rommel. Maar 
ook die nooduitgang bereikt hij niet. 

In 1942 wordt hij naar het Oostfront gestuurd. Drie weken 
na zijn aankomst zoekt Johan zijn toevlucht achter de 
Russische linies. Zo hoopt hij via een omweg alsnog de 
westerse geallieerden te bereiken. Aanvankelijk behandelen 
de Sovjets hem fatsoenlijk, al houden ze hem krijgsgevangen. 
Maar al snel werkt Johan zich verder in de nesten: 
in het gevangenenkamp van Tambov vraagt hij aan een 
theoloog om een vertrouwelijke brief te smokkelen. BEZETTING

Schrijver 
Eric Alink

Locatie 
Laarbeek

TEN OOSTEN VAN 
AARLE-RIXTEL LIGT 
SIBERIË

Helmond
Laarbeek
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Het schrijfsel belandt in Russische handen. De envelop, 
die ‘Aan de Nederlandse vertegenwoordiger te Algiers of 
aan de Engelse geheime dienst’ is geadresseerd, wekt 
argwaan. Op verdenking van spionage arresteren de Sovjets 
hem. In 1946 wordt Johan tot tien jaar dwangarbeid 
veroordeeld. Zo eindigt zijn hunker naar het westen in de 
strafkampen van het oosten. 

Grassigaretten
Na ruim zes jaar gevangenschap in Centraal-Azië en Siberië 
keerde Johan in Nederland terug. Zijn missaal was het enige 
dat de avonturen had overleefd. Wel waren er bladzijden uit 
gescheurd, om grassigaretten van te rollen. Na terugkeer 
bezocht Johan de Sint-Jan in Den Bosch, waar hij naar 
verluidt snikkend voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw 
neerviel. 

Er volgde een retraite van een half jaar in trappistenklooster 
Achelse Kluis. Daar schreef hij het boek Ik Was Een Der 
Millioenen, met de ondertitel ‘3650 Dagen in Rusland en 
Siberië.’ Van het boek, dat leest als het lijdensverhaal van 
een zwaarbeproefde katholiek, volgden vertalingen in het 
Duits, Engels en Spaans. Het leverde hem zelfs een 
bedankbrief van bondskanselier Adenauer op. Ook hield 
Wigmans drukbezochte lezingen in Nederland, België en 
Duitsland, waarbij hij zich bitter over Stalin en de Sovjet-Unie 
uitlaat. 

Sommigen lustten wel pap van zijn getuigenissen. Zo stelde 
een invloedrijk pater dat Maria, bij haar verschijning in 
Fatima, de kwellingen van Johan en anderen gelovigen in de 
Sovjet-Unie had voorspeld. Dat zou Wigmans tot een apostel 
van Fatima maken. Maar in de ogen van de Communistische 
Partij van Nederland [CPN] waren de lezingen van Wigmans 
een katholieke doofpotactie. Oogmerk: de weinig daad-
krachtige houding van de rooms-katholieke kerk in de oorlog 
verbloemen. De partij stelde er zelfs vragen over in de 
Tweede Kamer.

Stilte
In 1956 drenkte een journalist van De Telegraaf – nota 
bene het dagblad dat wegens collaboratie een naoorlogs 
verschijningsverbod van vier jaar kreeg – het boek van 
Wigmans in een badje met scepsis. Was het niet al te 
naïef wat Johan had gedaan? De Telegraafredacteur: 
“Het kan ook zijn dat hij een doodgewone fascist was. 
Het waarschijnlijkst lijkt mij echter, dat hij een jongeman 
was die een beetje avontuur zocht.” Deed Johan dat? 
Of zocht het avontuur hem? Op sommige vragen volgt 
eeuwige stilte. In 2014 is Johan Wigmans overleden. 
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Voor veel Brabanders waren naast Britten, Canadezen 
en Amerikanen, Polen dé bevrijders. Minder bekend was 
toen, maar ook nu, dat eveneens veel Polen betrokken 
zijn geweest bij de strijd in de lucht. Net na middernacht 
op 28 augustus 1942 zweefden twee van hen aan een 
parachute boven het nog donkere Brabantse landschap, 
een ongewisse toekomst tegemoet.

Doel Kassel
De Vickers Wellington, registratie SM-D, van No. 305 
(Wielkopolska) Squadron van de Royal Air Force is een paar 
uur eerder vertrokken uit Engeland om fabrieken in Kassel 
te bombarderen. Het doel wordt gemist. Boven Nederland 
wordt de tweemotorige bommenwerper geraakt. Even na 
middernacht, in de buurt van Eindhoven, moet de 
bemanning uit het brandende vliegtuig springen. Dat lukt 
echter alleen boordschutter Sergeant Frankowski en Flight 
Lieutenant Kiewnarski, de navigator en dus de commandant. 
De andere drie, piloot Flight Sergeant Jan Pytlak, boord-
schutter Sergeant Jozef Janik en marconist Sergeant Feliks 
Gawlak, komen om als hun vliegtuig neerstort op de huizen 
aan Woenselsestraat in Eindhoven. Bij de crash en daarop-
volgende brand verliezen vijf burgers het leven en raken er 
zeventien gewond. Intussen zijn Frankowski en Kiewnarski 
geland, enkele kilometers van elkaar.

Gevangene
Kiewnarski, roepnaam ‘Tony’, is terechtgekomen langs de 
weg van Nederwetten naar Nuenen. Daar wordt hij gevon-
den door plaatselijke politiemensen. Hij heeft de pech dat 
hij gewond is geraakt aan gezicht en linkerhand en dat hij 
zijn enkel heeft gebroken. Ontsnappen is dus geen optie. 
De 43-jarige Pool is in alle opzichten een veteraan. Dit is al 
zijn derde oorlog, na de Eerste Wereldoorlog en de 
Pools-Russische oorlog. Hij is ook al eerder gewond geraakt, 
maar nu is het lot hem voor het eerst niet gunstig gezind. BEZETTING

Schrijver 
Jack Didden

Locatie 
Het populierenbos langs de weg van Nederwetten 
naar Nuenen (de Broekdijk) vlakbij de kruising met 
de Evert de Vriesdreef

DE GOEDE STRIJD
GESTREDEN

Helmond

Nuenen

38



Na verzorging door een plaatselijke arts wordt hij door 
de marechaussee overgedragen aan de Duitse autoriteiten. 
Hij komt terecht in het beruchte krijgsgevangenkamp voor 
Brits en Amerikaans luchtmachtpersoneel Stalag Luft III 
bij Sagan (nu het Poolse Zagan) als gevangene 42801. 
Geholpen door zijn (relatief hoge) leeftijd wordt hij de 
leider van de Poolse gemeenschap daar.

De Grote Ontsnapping
Blijkbaar is de geest van Kiewnarski ongebroken, want hij 
raakt al snel betrokken bij diverse vluchtpogingen. Op 
24 maart 1944 resulteert dat in de legendarische en later 
zelfs verfilmde ‘Great Escape’, waarbij 76 mannen weten 
te ontsnappen. ‘Tony’ Kiewnarski zit in de eerste groep die 
door een lange, zelf gegraven, tunnel uit het kamp weet te 
ontkomen en op weg gaat naar het station, vermomd als 
arbeiders. De mannen slagen erin aan boord van verschillende 
treinen te komen. De Poolse luitenant en een landgenoot, 
Kaz Pawluk, stappen uit in Hirschberg (nu: Jelenia Gora). 
Daar worden ze vrij snel opgepakt. Hitler is woedend over 
de ontsnapping en eist wraak. In totaal worden uiteindelijk 
vijftig van de ontsnapte gevangen op een lijst gezet om te 
worden geëxecuteerd door de Gestapo. Een van hen is 
Kiewnarski. Op 30 maart 1944 komen de beulen hem halen 
en wordt hij doodgeschoten. Na de oorlog wordt zijn as 
bijgezet in Poznan.

In tegenstelling tot zijn commandant had Frankowski 
meer geluk. Hij kwam ongedeerd aan de grond net buiten 
Woensel en wist, geholpen door burgers, de Belgische 
grens over te steken en in contact te komen met een 
pilotenlijn. Twee maanden later was hij weer terug in 
Engeland. Het verhaal van Kiewnarski en zijn bemanning is 
des te tragischer omdat de Polen uiteindelijk de grote 
verliezers van de Tweede Wereldoorlog waren. 

In tegenstelling tot de rest van Europa werd hun land in 
1945 opnieuw bezet, nu door de Sovjet-Unie. Desondanks 
koesterden de Polen die bij de Royal Air Force hadden 
gediend geen wrok. Ze waren trouw gebleven aan hun 
motto, ‘Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn plicht 
gedaan, ik heb het geloof behouden.’
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De zoons van de familie Derks hebben een grote afkeer 
voor de Duitse bezetter. Dat zus Riek zich hier niets van 
aantrekt en heult de vijand geeft de broers een hoop 
frustraties. Op een avond, na een aantal drankjes, is 
voor broer Gerard de maat vol.  

De familie Derks telde met zestien kinderen, acht jongens 
en acht meisjes, en woonde op ’t Hout in Geldrop. Het gezin 
had het niet breed. De zoons ventten aardappels voor de 
kost. Tijdens de oorlog deelden ze een grote afkeer voor 
de Duitse bezetter. Maar dat gold niet voor de achttienjarige 
Riek, één van de dochters. Ze werd verliefd op een Duitse 
Feldwebel. Het feit dat hij was getrouwd en twee kinderen 
had, stond haar liefde niet in de weg. Voor de broers Henk 
(35), Gerard (24), Theo (?) en Christ (22) was het gedrag 
van hun zuster een doorn in het oog.

Een koude winternacht
Op 2 februari 1942 is het, zoals de voorgaande maanden, 
erg koud. De bewoners van Geldrop zakken tot boven hun 
knieën in de sneeuw. De familie Derks maakt zich op voor 
de nacht. Wanneer Gerard stomdronken thuiskomt en de 
boel wil afsluiten, zegt moeder hem nog even te wachten. 
Riek is nog op stap met haar geliefde. Boos pakt Gerard 
een broodmes uit de keuken en stapt op. “Ze hangt zeker 
weer ergens uit met die Mof.” Met het mes loopt hij naar 
de deur. Een koude bries waait binnen als Gerard de deur 
achter zich dichttrekt. Moeder blijft angstig achter, maar 
Christ begrijpt maar al te goed de woede van zijn broer.

Riek is samen met haar geliefde en een andere Duitse 
militair bij de zandafgraving de IJzeren Man, in de bossen 
buiten het dorp. Niet lang nadat Gerard daar is aangekomen, 
steken enorme rode plassen schril af in de sneeuw. Het 
broodmes veroorzaakt diepe wonden in het lichaam van de 
Duitse sergeant, die ter plekke overlijdt. In de sneeuw, naast 
de plassen bloed, verraden voetafdrukken dat de andere 
militair de benen heeft genomen. Een daad van lafheid, 
zo wordt later door de Duitsers geoordeeld. BEZETTING

Schrijver 
Marlon van den Bergh

Locatie 
Geldrop-Mierlo

ÉÉN VOOR ALLEN,
ALLEN VOOR ÉÉN

Helmond

Geldrop-Mierlo
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FOTO
Het gezin Derks. Christ staat rechts van zijn vader. Riek staat tussen 
Christ en moeder in. Gerard staat links van zijn vader. Theo staat als 
eerste van links, op de achterste rij. Henk staat als derde van rechts, 
op de achterste rij. (Bron: Ad Hermens, z.j., privébezit familie Derks)

Maar ook de daad van Gerard laten de Duitsers niet 
ongestraft.

Het heldhaftige voorstel
Diezelfde februarinacht omsingelen de Duitsers het huis van 
de familie Derks. Riek heeft de Duitsers ingelicht en laat haar 
eigen familie oppakken. Op dat moment zijn vader, moeder, 
Henk, Gerard, Theo, Christ en één van de zussen thuis. 
Iedereen wordt meegenomen naar het politiebureau, op 
moeder na. Zij blijft thuis alleen achter. Op het politiebureau 
worden allen verhoord. Vader en zus gaan vrijuit, nadat ze 
de Duitsers ervan hebben overtuigd dat ze onschuldig zijn. 
Gerard bekent schuld, maar de Duitse politie gelooft niet dat 
het een eenmansdaad is. De vier broers worden vastgezet 
op de Duitse vliegbasis Welschap in Eindhoven.

“Dood door de kogel voor alle vier, wegens de moord op 
een soldaat van het Derde Rijk” meldt het vonnis. De broers 
krijgen een kort moment samen. Henk, de oudste van de 
vier, komt met een heldhaftig voorstel. “Als ik nou ook beken, 
dan blijven jullie twee misschien in leven”, zegt hij tegen 
Christ en Theo.

Allen worden naar de gevangenis in Amsterdam gebracht. 
Ook daar hangt op de celdeuren de officiële mededeling 
over de aanstaande executie van de vier broers. Telkens 
als de deur opengaat, denkt Christ dat het noodlot daar is. 
Maar op 10 februari ontvangen Christ en Theo bericht dat 
hun doodvonnis wordt omgezet in 10 jaar tuchthuis. Dan 
komt ook het verdrietige nieuws dat op 8 februari Gerard 
en Henk zijn gefusilleerd. De heldhaftige beslissing van Henk 
redde de levens van zijn twee broers.

Geen vergiffenis
Christ en Theo komen in de gevangenis van Siegburg 
terecht. Veel tijd om het grote verdriet te verwerken krijgen 
ze niet, ze moeten meteen aan het werk. Riek, die voor haar 
eigen veiligheid naar een kindertehuis buiten het dorp is 
gebracht, komt twee keer op bezoek en vraagt om vergiffenis. 
Maar daar willen de broers niets van horen. Na tweeënhalf-
jaar worden de twee broers naar kamp Eberstadt verplaatst. 
Vandaar komen ze in Ebrach terecht. In de kampen leven ze 
onder barre omstandigheden. De broers komen ten slotte in 
kamp Bernau, vlakbij Berlijn. Ze zijn zo zwak dat niets meer 
kunnen. In 1945 bevrijden de Amerikanen en Fransen het 
kamp. Christ weegt dan nog maar 37 kilo.

Na een reis van een maand kwamen Christ en Theo terug 
thuis. Daar wist de familie niet eens dat de broers nog 
leefden. Het kostte beide broers haast een jaar om weer 
aan te sterken. Van zus Riek wilden ze nog steeds niets 
weten. Ook toen de familie druk was met de terugkomst 
van zijn zus, uit het kindertehuis, weigerde Christ de 
noodzakelijke papieren te ondertekenen. Alle familiele
den moesten hiervoor tekenen, zonder zijn handtekening 
kon Riek niet thuis op bezoek. Uiteindelijk tekende Christ, 
omwille van zijn moeder, maar op de dag dat Riek terug
keerde, was Christ niet thuis. Hij kon het niet aan om oog 
in oog te staan met zijn zus, die hij verantwoordelijk hield 
voor alle ellende. Nog tot lang na de oorlog had Christ het 
er moeilijk mee. In 2015 overleed Christ op 95jarige 
leeftijd.
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Tijdens de bezetting dienden honderden Nederlandse 
politiemensen actief de Duitse zaak. Ze waren lid van 
de NSB, Rechtsfront of de Germaanse SS. De ijver en 
bruutheid waarmee deze Jodenjagers te werk gingen, 
was ongekend. Dat gold ook voor Piet Gerrits, Tilburgs 
politieman en agent van de Sicherheitsdienst. Verzets-
mensen waren op hem gebrand. Maar hij ook op hen.

NSB‘er
Piet Gerrits (1896) uit Gilze is vóór de oorlog al opperwacht-
meester bij de Tilburgse politie. Na de Duitse inval is hij 
openlijk NSB’er. Als politieman negeert hij het gezag van 
superieuren. “Dat zijn allemaal slappelingen.” Hij laat wel 
even zien hoe je jacht maakt op Joden. Grof en meedogenloos. 
Vanwege zijn wangedrag en vooral ook het systematisch 
seksueel geweld jegens vrouwelijke arrestanten, is hij een 
lastpost voor zijn collega’s van de politie en zelfs voor de SD.

Het verzet in Tilburg wil Gerrits al lang omleggen. Maar 
het valt niet mee een goede gelegenheid  te vinden. Tot in 
januari 1944. Dan arresteert Gerrits een Joods echtpaar dat 
volgens hem valse persoonsbewijzen heeft. Dat klopt, want 
ze zijn gemaakt door een ambtenaar die voor het verzet 
werkt. Terwijl Gerrits rechercheert, beraamt het verzet een 
aanslag op hem. Twee kameraden uit Amsterdam worden 
ingevlogen. Het fatale schot zal worden gelost door een 
Tilburgse politieman, collega van Piet Gerrits.

Aanslag op Piet Gerrits 
Op 24 januari 1944, na spertijd, wordt Piet Gerrits uit zijn 
woning gelokt. Het gearresteerde Joodse echtpaar zou een 
verklaring willen afleggen. Zes verzetsstrijders posteren zich 
rond de vijfsprong Nieuwlandstraat-Tuinstraat-Stations-
straat-Noordstraat-Korte Schijfstraat. De schutter staat in 
het portiek van apotheek ‘De Medicijnman’. Precies op de 
route die Gerrits dagelijks aflegt van zijn huis naar het 
politiebureau. Ze hoeven alleen maar te wachten en het 
moordplan uit te voeren.
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ERGER DAN
DE MOF
Schrijver 
Tjeu Cornet

Locatie 
De vijfsprong Nieuwlandstraat-Tuinstraat-
Stationsstraat-Noordstraat-Korte Schijfstraat, Tilburg
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Tilburg

Helmond
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Piet Gerrits komt inderdaad, wat vroeger dan verwacht. Hij 
neemt echter niet de gebruikelijke route, maar maakt een 
omweg. Zo komt hij van de andere kant de Nieuwlandstraat 
in. Hoe kan dat? De zaak blijkt verraden, van binnenuit. Piet 
Gerrits weet dus van de aanslag en kan die verijdelen. Al 
fietsend ziet hij een van de mannen voor zich. Hij arresteert 
hem meteen; het is immers na spertijd. De anderen maken 
zich uit de voeten en duiken bijna allemaal onder.

De arrestatie
In de loop van 1944 worden op één na alle leden van de 
verzetsgroep gearresteerd en ter dood veroordeeld. De ver-
rader komt er vanaf met 15 jaar tuchthuis. Op 26 mei 1944, 
’s morgens om half vijf, worden de zes Tilburgse aanslag-
plegers met acht anderen uit Bergen op Zoom in de Loonse 
en Drunense Duinen gefusilleerd. Vijf maanden later is 
Brabant vrij. Sinds die tijd wordt gezocht naar de graven. 
Die zijn tot op heden niet gevonden.

Na de bevrijding werden de gangen van Nederlandse 
politiemensen in de oorlog nagegaan. Van ongeveer 230 
agenten werd een dossier aangelegd. Samen waren zij 
verantwoordelijk voor de arrestatie en de dood van 4.800 
Joden. Gerrits deed daar fanatiek aan mee. Na de capitula
tie werd hij in Winschoten herkend en door het Gerechts
hof in Den Bosch ter dood veroordeeld. Op 29 mei 1947 
werd Piet Gerrits in Vught geëxecuteerd.

FOTO
Piet Gerrits 
(Afbeelding: Geheugen van Tilburg.nl, z.j.)
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Pagina 2, linksboven. “De Heer en Mevrouw H. Arts-
Woestenbergh geven hiermede kennis van de geboorte 
hunner dochter Susanne.” Het was een sober familiebe-
richtje in de Nieuwe Tilburgse Courant van 13 november 
1916. Maar de vreugde op de krant was ongetwijfeld 
groot. Redacteur Harry Arts had een dochter gekregen. 
Twee jaar-en-een-maand later plaatste hij opnieuw een 
annonce in zijn eigen krant. Een overlijdensbericht. 
Van zijn vrouw. 

Niet lang daarna stapte een stiefmoeder het leven van
Susanne – roepnaam Suze – binnen. Maar dat boterde niet. 
Noodgedwongen sleet Suze haar jeugdjaren op kostscholen 
in binnen- en buitenland. Zo kwam ze in Duitsland met het 
nationaalsocialisme in aanraking. Met Franz Ettlinger, lid van 
de Hitlerjeugd, ontstond vriendschap. 

Terug in Nederland volgde Suze verpleegkundige opleiding en. 
Op haar 24ste werd ze assistente van een gehuwde 
huisarts in Nistelrode. Hun heimelijke liefde leidde tot haar 
zwangerschap. Schande, schuld en schaamte: Suze vertrok 
en eindigde als ongehuwde moeder met zoontje Hans in 
Amsterdam.

Oude liefde
In zomer 1943 attendeert Franz Ettlinger, met wie ze is blijven 
corresponderen, haar op een vacature voor Kampbewaakster 
in Vught. Suze hapt toe. Haar indiensttreding betekent ook 
een welkome hereniging met SS’er Franz, die de rechterhand 
van de kampcommandant is. Weliswaar is Franz getrouwd 
en vader van vier kinderen, maar oude liefde roest niet – 
zelfs niet achter prikkeldraad. 

Minder geliefd is Suze bij de gevangenen. Ze staat te 
boek als sadistisch en meedogenloos. Op 15 januari 1944 
begeleidt ze een groep van 74 vrouwen naar bunkercel 115. 
Het is een vergeldingsmaatregel: een van de vrouwen heeft 
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NEGEN VIERKANTE 
METER WRAAK
Schrijver 
Eric Alink

Locatie 
Bunker Konzentrationslager Herzogenbusch, Vught
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een medegevangene op haar nummer gezet. Onderweg 
naar de bunkercel is de sfeer nog giechelig. “Wacht maar”, 
bijt Suze de gevangenen toe. “Het lachen zal je wel vergaan 
als je eenmaal in de bunker bent.”

Negen vierkante meter. Dat is de oppervlakte van de cel 
waarin de 74 vrouwen bijeen gepropt worden. Amper 
zuur stof, geen ventilatie. Als de bunkerdeur na veertien 
uur opengaat, blijken tien vrouwen overleden. Maar dood 
en leven liggen vaak dicht bij elkaar in Suzes bestaan. 
Drie weken na het bunkerdrama bevalt ze van een meisje. 
De vader: Franz.

De vreugde is kort. Suze krijgt ontslag, evenals de kampcom-
mandant – het drama gaat zelfs de Duitsers te ver. Kort na 
de bevrijding wordt Suze opgepakt voor medeplichtigheid. 
De procureur-generaal van het Bijzonder Gerechtshof eist  
twintig jaar gevangenisstraf, ondanks zijn vaststelling dat 
Suze “in haar jeugd pedagogisch verwaarloosd is.” Het vonnis: 
vijftien jaar. Wegens goed gedrag krijgt ze tijdens haar 
gevangenschap in Rotterdam een baantje. Als bewaarster.

Damesblad
In 1953 kwam Suze vrij. Vanwege haar verleden kostte het 
haar moeite een vaste baan te krijgen. Uiteindelijk lukte het 
haar. Onder de schuilnaam Marion Blom werkte ze tientallen 
jaren bij het damesblad Margriet als coördinator van de  
brieven- en puzzelrubriek. Haar zoon Hans, die in een 
pleeggezin opgroeide, zag ze pas terug in 1987, vier jaar 
voor haar dood. Haar dochter, die haar bij haar arrestatie 
in 1945 was afgenomen, heeft ze nooit meer gezien. 

In het zicht van haar eigen levenseinde zei Suze in een 
gesprek met een historicus: “Achteraf denk ik weleens dat 
het de vernedering tijdens mijn jeugd was die me in Vught 
bracht. Daar was ik met mijn uniform een hele Piet.”

FOTO
Links: Suze Arts
Rechts: Suze Arts tijdens haar proces in 1947
Bron: Nationaal Monument Kamp Vught
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Het moet op 2 mei 1940 muisstil zijn geweest in de 
kleedkamer van PAZO. Waarschijnlijk keken ook de voet-
balvrienden Koos en Alfred naar de grond. Zeldzaam, 
zo’n nederlaag: met 0-8 van het Tilburgse SET – oftewel 
Strijdt En Triomfeert – verliezen. Nog wel op hun eigen 
Oisterwijkse terrein! Snelle revanche liet op zich wachten. 
Acht dagen na het kleedkamertafereel brak de oorlog uit. 
Niet binnen maar buiten de lijnen van de Nederlandse
voetbalvelden.

Twintig jaar oud waren de voetbalvrienden. Koos Diepens 
kwam uit een katholiek Oisterwijks gezin met tien kinderen. 
De protestantse Alfred Wolter was van Duitse komaf. 
In 1928 was het gezin van Neumünster naar Oisterwijk 
geëmigreerd. Vader Fritz ging aan de slag bij Koninklijke 
Lederfabrieken Oisterwijk.

Vriendschap
Koos en Alfred leerden elkaar na de lagere school kennen. 
Hun vriendschap steeg uit boven nationaliteit, geloof of 
ideologie. Wat hen extra verbond: Alfreds verkering met Zus 
Diepens, een zus van Koos. Ook zaten ze in hetzelfde elftal 
van PAZO, de arbeidersvoetbalclub die aan de lokale schoen-
fabriek van Paijmans en Zonen verbonden was. In geel-groen 
wervelden ze over het veld. Samen zagen ze elk gevaar 
naderen. Op die ene dubbele buitenspelval na.
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DE DUBBELE 
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Een dag in maart 1941. Post voor Alfred Wolter. Het is een 
oproep: als Rijksduitser moet hij in dienst van de Wehr-
macht. Met grote tegenzin reist Alfred af. Zal hij zijn moeder 
nog terugzien, die zich al jaren over twee Joodse kost-
gangers in huize Wolter ontfermt? Zal zijn vader, die af 
en toe in NSDAP-uniform rondloopt, het dubbele kostgeld  
boven zijn sympathie voor het nationaalsocialisme blijven 
stellen? Zal Alfred ooit de mond van Zus hervinden? En zal 
hij overwinningen met Koos vieren? Voorlopig is het 1-0 
voor het kwade. 

Buitenkans 
Twee jaar later kan ook Koos de buitenspelval niet ontlopen. 
Hij wordt verplicht in Duitsland tewerkgesteld, samen met 
broer Theo. In januari 1943 vertrekt hun trein naar Keulen. 
Onderweg krijgen ze knollensoep en diarree. Hun eind-
bestemming: de walsfabriek van Thyssen in Duisburg.
Van nieuw staal naar doorzeefd staal: zeventienhonderd
kilometer verder woedt de slag om Leningrad. Daar loopt 
Alfred rug- en beenletsel op. Voor even mag hij in de lente 
van 1943 terug naar Nederland. Een buitenkans! Na ontslag 
uit het ziekenhuis mag Alfred naar huis voor herstel. Terug 
in Oisterwijk proberen Alfred en Zus de Oisterwijkse 
huisarts te overreden om het herstel te vertragen. 
Het is vergeefs. Alfred moet terug naar het oostfront.

In Duisburg is Koos hun oude voetbalwijsheid – ‘zoek altijd 
openingen’ – evenmin vergeten. Elke drie maanden krijgt hij 
verlof, maar na een bezoek aan het gouden huwelijksfeest 
van zijn grootouders in juni 1943 besluit hij om niet terug te 
keren naar Duitsland. Broer Theo doet mee. Maar hun 

vrijheid is van korte duur. Na arrestatie en zes weken straf-
arbeid in kamp Amersfoort moeten ze terug naar Duisburg. 
Begin 1945 zien Koos en Theo opnieuw kans de benen te 
nemen. Huiswaarts!

Terug naar Oisterwijk 
Ze hebben Oisterwijk bereikt. Maar na de oorlog heeft 
Koos nooit meer gevoetbald. Van hem hoefde het niet 
meer, nu Alfred jaar in jaar uit vermist bleef. Geen voet
balbokalen in huize Diepens. Wel aardenwerken potjes uit 
Rusland, die Alfred aan zijn verloofde had gestuurd. Zus 
Diepens zou ze nog lang koesteren.

FOTO
Het voetbalteam van Koos Diepens en Alfred Wolter 
Bron: van den Oord, A. (2012) Gestolen Jeugd. In Brabant – 
Nummer 2 April 2012
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Nadat Hitler-Duitsland in mei 1940 ons land had over-
rompeld, stond elke Nederlander voor de keuze: verzet 
tegen de Nieuwe Orde, je daarbij neerleggen, of samen-
werken. Een keuze tussen een later ‚goed‘ of ‚fout‘ met 
duizend tinten grijs daartussen. Zij die met de Duitsers 
heulden, moesten zich na de oorlog verantwoorden. In 
Deurne leidde dat tot een pikante dorpsrel, die landelijk 
de aandacht trok.    

De Duitse inval 
Antoon Coolen (1897-1961), gerespecteerd schrijver in 
Nederland en Duitsland, woont tot 1937 in Deurne. Hij behoort 
tot de dorpselite, net als grootindustrieel Hub van Doorne, 
grondlegger van DAF. Vóór de oorlog kunnen beide heren 
het goed met elkaar vinden. Coolen’s verhuizing naar Waalre 
doet daar niets aan af.  

Dan komt de Duitse inval. Antoon Coolen verafschuwt de
Nazi‘s en hun praktijken. Ze proberen pers en kunstenwereld 
te breidelen met hun Kulturkammer, waarvan ook alle kunst-
enaars en auteurs lid móeten worden. Volksschrijver Coolen 
ontwijkt dat ravijn met ’een handigheidje’: hij verklaart zich 
schrijver-af. Daardoor drogen zijn inkomsten op. 
In 1943 zoekt Coolen een uitweg uit zijn benarde situatie 
door te solliciteren naar het burgemeestersambt in Waalre. 
Van de Nederlandse autoriteiten mag hij, maar de Duitsers 
achten hem ongeschikt. In mei 1944 dreigt voor Coolen ged-
wongen tewerkstelling in Duitsland en duikt hij onder. Voor 
straf wordt zijn gezin op straat gezet en zijn inboedel kort en 
klein geslagen. 

Fabrikant Hub van Doorne heeft van dit soort ongemakken 
geen hinder. Hij fêteert de Duitsers in zijn Lido-restaurant in 
Mierlo en sleept gedurende de oorlog mooie orders binnen. 
Het gaat de industrieel voor de wind. Coolen ergert zich 
daaraan. Ook steekt het hem, dat Van Doorne in 1941 bij het 
Nieuwsblad van Deurne een Duits gezinde redacteur in het 
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zadel helpt. Hijzelf sluit zich aan bij De Vrije Pers, een blad 
dat vanaf 1943 wordt uitgebracht door het Deurnese verzet.   

Een lokale krantenstrijd 
Na de bevrijding in 1944 wordt het Nieuwsblad van Deurne 
verboden en wil De Vrije Pers verder als Deurnesche Courant, 
met Antoon Coolen als uitgever. Maar nog voordat de persen 
draaien, steekt een machtig trio in Deurne de nieuwe krant 
de loef af met een ander nieuw weekblad, Het Licht. Ani-
mators zijn H. van Doorne, industrieel; R. Lambooy, 
burgemeester en A. Witlox, pastoor. 
Als ’Mijnheer Hub’ vervolgens voorzitter wordt van het Oranje-
comité, slaan bij Coolen de stoppen door. In een gerucht-

makende lokale krantenstrijd beschuldigt hij de fabrikant 
van collaboratie tijdens de bezetting. ˝Degenen die integer 
zijn gebleven zijn alles kwijt en de schipperaars zijn rijk 
geworden̋ , foetert hij. 

Coolen gaat bij herhaling zo hevig tekeer, dat Hub van Door-
ne hem en zijn medewerkers wegens laster en smaad voor 
de rechter daagt. Hij eist een schadevergoeding van honderd-
duizend gulden in totaal. Maar tijdens de rechtszitting in 
1946 staaft Coolen zijn aantijgingen met schriftelijk bewijs, 
hem toegespeeld door DAF-personeel. Ook toont hij Van 
Doorne’s vriendschappelijke contacten met Duitse leger-
officieren aan. Rechtbankpresident mr. Schellenbach wijst de 
aanklacht wegens smaad en laster dan ook af en veroordeelt 
Coolen c.s. ’slechts’ wegens enkelvoudige belediging. Op 
advies van hooggeplaatste vrienden gaat Hub van Doorne 
niet in beroep.  

Gesterkt door de uitspraak richt Antoon Coolen zijn pijlen nu 
in de Eindhovense Zuiveringsraad - waarvan hij al langer lid 
is - op Van Doorne, maar vergeefs. In 1947 stapt hij gedes-
illusioneerd uit de raad. Coolen weigert collaboratie van 
’kleine luiden’ te veroordelen waar ’groot industriëlen’ vrijuit 
gaan.    
    
Antoon Coolen overleed in 1961 aan een hartaanval, 
nadat hij een maand eerder uit de trein was gevallen. 
Dr. Hub van Doorne overleed in 1979 als ereburger van 
Deurne én NoordBrabant. 

FOTO
Links: Antoon Coolen
(Afbeelding: Collectie Waalres Erfgoed, z.j.)
Rechts: dr. Hub van Doorne 
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“O, schat je kunt wel begrijpen dat het een zware tijd is 
geweest, nooit heb ik iets gehoord. Zoo werd ik iedere 
dag gepijnigd, tot ik je heerlijke brief ontving. O, lieve-
ling ik ben nu zoo gelukkig. Honderdduizend zoenen van 
je altijd liefhebbende Aria”. De eerste brief van haar ge-
liefde Karel van de Werken uit Sprang-Capelle, nadat ze 
meer dan zes maanden van elkaar waren gescheiden, 
was voor Aria Colijn (1919-1990) uit Almkerk een gods-
geschenk. 

Karel bleef in het najaar van 1944 achter in het bevrijde 
Brabant, terwijl Aria het laatste half jaar van de oorlog in het 
nog bezette Land van Heusden en Altena woonde. Een half 
jaar langs het oorlogsfront, vol ontberingen, gevechten en 
een evacuatie van het gezin Colijn naar Werkendam, Aria 
noteert het iedere dag in haar dagboek. En dan eindelijk op 
9 mei 1945 een brief van haar geliefde Karel. Snel schrijft ze 
hem terug. 

Kaalgeschoren
Terwijl Aria de liefdesbrief van haar Karel leest en herleest, 
is voor Dina Verheij (1921-1969) uit Werkendam de hel los-
gebroken. Kaalgeschoren en beklad met menie, wacht zij in 
gevangenschap in Fort Bakkerskil angstig op nog meer 
wreedheden. Haar gedachten gaan terug naar oktober 1944. 

Door de waarnemend burgemeester van Werkendam wordt 
ze gevorderd om huishoudelijk werk te verrichten voor de 
Duitse Wehrmacht op Fort Altena, onderdeel van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Ze ontmoet daar voor het eerst Feld-
webel Grose en na het wat saaie huishoudelijk werk mag ze 
tolkdiensten voor hem verrichten. Feldwebel Grose wordt al 
snel bevorderd tot Ortskommandant in Werkendam; samen 
met zijn soldaten neemt hij begin 1945 zijn intrek in een café 
op de Sasdijk in Werkendam. Dina is dan al hopeloos verliefd 
op de Duitse militair en al snel deelt ze het bed met hem. 
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Er kan nog meer af
Hun liefde houdt stand tot de bevrijding op 5 mei. Maar na 
bevrijdingsdag geen liefdesbrieven voor Dina, zoals Aria die 
wel kreeg van haar geliefde Karel. Hoewel ze beiden de 
laatste maanden van de oorlog in Werkendam woonden, 
weten we niet of Aria en Dina elkaar persoonlijk kenden.
 Aria weet wel wie Dina is. In haar dagboek lezen we op 
8 mei over het lot van Dina als moffenmeid. 

Werkendam, Dinsdag 8 mei 1945
“Ze hadden Dina Verheij gehaald, een meid die met de Duit-
sers gehoerd heeft, dat was een feest. Heel Werkendam 
hing er achter en maar zingen. Ze zag heel wit en durfde 
nog wel te lachen. We joelden en zongen, erachter liep een 
paar met een schaar in de hand en telkens staken ze die om-
hoog. Eindelijk waren we onder gejuich bij het gemeentehuis 
aangekomen en daar werd ze in de deur gezet. Iedereen kon 
haar goed zien, toen namen ze de schaar en het scheer-
apparaat en begonnen te knippen en de omstanders juich-
ten. Er kan nog meer af, er kan nog meer af, ze brulden het 
uit. Ze stonden wel met vijf mannen aan een kop te knippen, 
toen kwam ook nog een pot met rooie menie voor den dag 
en ze kregen een hakenkruis dwars over hun hoofd en hun 
gezichten. Een vrouw mocht haar haat ook nog koelen op 
Dina Verheij en heeft haar flink onder gesmeurd en haar hart 
eens gelucht. Want voor zulke slechte meiden hebben wij 
vijf lange jaren onze mond moeten houden”. 

Dina Verheij werd verhoord en vanwege een geslachts
ziekte ‘Op last van behandelend geneesheer te Gorinchem’ 

in quarantaine gesteld. Op 24 juli 1945 is ze uit quarantaine 
ontslagen en vrijgelaten door de militaire commissaris te 
Sleeuwijk. Pas op 20 mei 1948 volgde het besluit van  
de politieke rechtbank, district Den Bosch, dat ze ‘onvoor
waardelijk buiten vervolging is gesteld’. Haar Duitse geliefde 
zag ze nooit meer terug. Op 3 juni 1949 trad ze in het  
huwelijk met Arie Spek uit Streefkerk, nog later huwde  
ze met C. Kok te Gorinchem. Ze overleed 27 januari 1969.  
‘Bedroefd geef ik u kennis dat na een leven vol zorg en 
toewijding voor allen die haar dierbaar waren, van mij  
is heengegaan mijn geliefde vrouw’ zo lezen we op haar 
rouwkaart. In beide huwelijken bleef Dina kinderloos.  
Aria Colijn huwde haar geliefde Karel van de Werken op 
9 februari 1949; samen kregen ze drie dochters.

FOTO
Links: Barendina Verheij (Afbeelding: Historische
Vereniging Werkendam en De Werken c.a.)
Rechts: Aria Colijn. (Afbeelding: Ali Leenders)
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Nederlanders die vochten in het Duitse leger: naar 
schatting waren dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in totaal 22.000. Deze Nederlandse mannen meldden 
zich vrijwillig voor de Duitse Waffen-SS. De Waffen-SS 
vocht onder meer aan het Oostfront: ongeveer 6.000 
Nederlanders overleefden dat niet. 
   
Hendrik Hoeks, 22 jaar, woont in het dorpje Berghem. Hij is 
de oudste van negen kinderen. Zijn vader is arbeider. Het 
gezin woont aan de Kattenhoek, in het buurtschap Duurens-
eind. Hendrik staat bekend als een doorzetter, als iemand 
die vooruit wil in de wereld. Zo is hij samen met een vriend 
naar Luxemburg gereisd, om daar hard te werken op een 
boerderij. Maar in 1942 is het Hendrik niet meer zo helder 
hoe vooruit te komen. Het meisje op wie hij verliefd is, staat 
op het punt met een ander te trouwen. Werk is moeilijk te 
vinden. Wat moet hij doen met zijn leven? 

Net pak
In het voorjaar van 1942 werft de Waffen-SS in heel Neder-
land nieuwe rekruten. Wie vecht aan het Oostfront, zo gaat 
het verhaal, maakt na de oorlog kans op een boerderij met 
een stuk grond. Hendrik neemt het in zich op. Duitsland 
heeft veel bereikt de afgelopen jaren. Wie weet biedt het 
Duitse leger inderdaad een kans op een beter leven. Op
woensdag 22 april 1942, een zonnige dag, trekt Hendrik zijn 
netste pak aan. Het valt z’n moeder op: ‘Waar ga jij heen dat 
je je zo netjes aankleedt?’ Maar Hendrik vertelt het zijn moe-
der niet. Met zijn vriend stapt hij op de trein naar Den Bosch.
Hendrik en zijn maat melden zich bij Hotel Brabant, aan de 
Markt 25. Daar worden de twee van top tot teen gekeurd. En 
ze worden geschikt bevonden. Aan het einde van de keuring 
zet Hendrik zijn handtekening. Hij tekent voor dienst bij de 
Waffen-SS. Hij zal gaan vechten aan het Oostfront. En dan is 
er geen weg terug. Eenmaal thuis in Berghem vertelt hij het 
zijn ouders. Die zijn laaiend. Hoe heeft hun zoon dit kunnen 
doen? Ook zijn jongere broer Leo is woest om Hendriks 
keuze.  
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Ruzie
Maar eens getekend, blijft getekend. Na een heftige ruzie 
stapt Hendrik een paar weken later op de trein richting  
Klagenfurt, Oostenrijk, waar hij zijn opleiding zal volgen. 
Zijn ouders vragen aan de burgemeester van Berghem, 
en zelfs de burgemeesters van Ravestein en Oss, om hulp – 
misschien kunnen zij de trein tegenhouden en Hendrik eraf 
halen? Maar het is tevergeefs. Na zijn opleiding belandt 
Hendrik in 1943 diep in de Kaukasus. Nog één keer komt hij 
thuis, in juli 1943, met verlof. Opnieuw ruzie. De laatste nacht 
in Berghem slaapt Hendrik niet bij zijn ouders, maar bij een 
vriend. Die heeft net een kind gekregen. ‘Als ik terugkom, 
dan loopt-ie, jouw zoon’, zegt Hendrik, als hij naar het ventje 
kijkt. Dan stapt hij weer op de trein. 

Op 14 augustus 1943 sterft Hendrik aan het Oostfront, aan 
een hoofdwond: Artillerie Geschoss Kopf, staat op de over-
lijdensakte. Zijn moeder hoort het pas zes maanden later. Ze 
weet zich geen raad met het nieuws. ‘Onze Hendrik is dood. 
Onze Hendrik is dood.’ Hendriks jongere broer Jan kan het 
zich nog herinneren. De jongste broer Roelof, geboren in 
1942, herinnert zich niets van zijn broer. Over Hendrik wordt 
niet gesproken – te pijnlijk. Wat er gebeurd is met zijn oudere 
broer ontdekt Roelof pas decennia later. Dan stapt hij zelf op 
de trein om te zien waar Hendrik is geweest.

FOTO
(Afbeelding: privébezit familie Hoeks, z.j.)
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Op 4 mei 1942 werden 460 vooraanstaande Nederlanders 
opgepakt. Politici, hoogleraren, geestelijken, musici,
advocaten en schrijvers werden gegijzeld zodat de Duitse 
bezetter het Nederlandse verzet in hun greep kon houden. 
Een van de jongste gegijzelden van het kamp is Piet 
Sanders uit Schiedam. ‘’Het was een complete verrassing, 
ik deed zelf de deur open.’’ De advocaat wordt nietsver-
moedend opgepakt en afgevoerd naar het kleinseminarie 
Beekvliet nabij Sint-Michelsgestel. 

Bij aankomst hoort Piet de bekende Nederlandse literator 
Willem Asselbergs (Anton van Duinkerken) aan de andere 
prominente Nederlanders een aantrekkelijk verhaal vertellen 
over het Brabantse land. Met zijn allen zitten ze gevangen in 
een statig gebouw in de bossen. Het lijkt er haast een ge-
dwongen Rotaryclub. Er wordt getennist, je kan er verschil-
lende cursussen volgen. En iedereen is vrij om te doen en
laten wat ze willen. Maar toch: ‘’Je was van huis weggehaald 
en wist niet wat er zou gebeuren.’’ 

Afscheidsbrief
Boven alle relatieve luxe hangt een grote donkere wolk. Die 
wolk barst op 7 augustus 1942. Er wordt een bomaanslag op 
een trein van het Duitse leger gepleegd door het Rotterdam-
se verzet. Hoewel de aanslag mislukt, zijn de Duitsers woe-
dend. Als de daders van de aanslag zich niet vóór 14 augustus 
melden, volgen er represailles! Direct worden er vijfentwintig 
gijzelaars uit het kamp geselecteerd. Piet Sanders is een van 
hen. Piet begint een afscheidsbrief aan zijn vrouw te schrijven. 
Hij leeft de daaropvolgende drie dagen met de gedachte dat 
een van die dagen weleens zijn laatste kan zijn.

In de nacht van 14 augustus wordt Piet Sanders wakker van 
een fel licht. ‘’Een militair scheen met een zoeklantaarn pre-
cies in mijn gezicht, de lantaarn gleed verder en toen wist ik 
het: ik ben het toch niet. De militair koos willekeurig. Hij 
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scheen de gijzelaars in het gezicht terwijl hij langs de bed-
den liep. Wie zou hij toch kiezen?

De soldaat bleef staan bij Schimmelpenninck, hij werd samen 
met vier andere gijzelaars meegenomen.’’ Vroeg in de och-
tend van 15 augustus zijn de vijf mannen geëxecuteerd: 
Christoffel Bennekers, Alexander Baron Schimmelpenninck 
van der Oije, Robert Baelde, Willem Ruijs en Otto Ernst Gelder, 
graaf van Limburg Stirum. Op de fusilladeplaats in de bossen 
van Goirle zijn ieder jaar nog herdenkingen. 

Sanders als secretaris generaal
Sanders regelde de activiteiten in het kamp vol overgave en 
dat bleef niet onopgemerkt. Hij viel op bij de voorzitter van 
de kampleiding, professor Willem Schermerhorn, eveneens 
gijzelaar en van huis uit cartograaf. Na de bevrijding kreeg 
Schermerhorn het verzoek van de koningin om minister-
president van Nederland te worden. Schermerhorn zei ja, 
maar stelde als voorwaarde dat Piet Sanders zijn secretaris 
-generaal op Algemene Zaken zou worden. Zo geschiedde 
en daar bleef het niet bij. Er was zoveel werk in die weder-
opbouwtijd en daarom kreeg Piet Sanders ook het secreta-
riaat van de ministerraad erbij. 
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Hoe kom ik aan betrouwbaar nieuws? Die vraag werd 
voor veel Nederlanders in de loop van de oorlogsjaren 
steeds dringender. Want langzaam maar zeker waren 
steeds minder Nederlandse nieuwsbronnen onafhanke-
lijk. Dan maar naar de BBC luisteren, want op die zender 
klonk iedere dag: ‘Hier Radio Oranje, de stem van strij-
dend Nederland.’ Tot irritatie van de bezetter. Op 13 mei 
1943 kwam dan ook het besluit: alle Nederlanders 
moesten hun radio inleveren. Wie dat niet deed riskeer-
de een gevangenisstraf of erger. Veel mensen besloten 
dan ook hun radio te verstoppen. 

De architect Jan Beks, van geboorte Eindhovenaar, woont in 
mei 1943 met zijn gezin aan de Molenstraat in Oirschot. Hij
is niet van plan zijn Philips radio zonder slag of stoot aan 
Duitsers te overhandigen. Daarom verstopt hij die op de
zolder van een bijgebouw aan de Molenstraat. Zijn state-
of-the-art Royal Enfield motor, compleet met moderne voet-
schakelaar, wordt ook – in onderdelen – op de zolder ge-
parkeerd. Radio en motor staan veilig: er zit namelijk
geen raam in de zolder en er gaat geen trap naar toe. 

Hoogrode koppen
In augustus staan er plotseling Duitse politieagenten aan de 
deur. Een zekere commandant Weber, vergezeld door twee 
sergeants. Ze komen een radio en een motor vorderen, laten 
ze Beks weten. ‘Die heb ik een jaar geleden al verkocht’, liegt 
die met een stalen gezicht. Weber en zijn mannen geloven 
hem niet. Ze doorzoeken het hele huis, hoe langer hoe 
kwader: ze weten zeker dat er iets te vinden moet zijn. De 
drie slaan Jan Beks in de boeien, ‘met hoogrode koppen’. 
Over de marktplaats gaan ze, richting het gemeentehuis.  

In het gemeentehuis is intussen burgemeester Ed Steger aan 
het werk. Hij schrikt als hij Jan Beks in boeien binnen ziet
komen. Wat is er aan de hand? Hij spreekt kort met Weber. 
Dan, onder vier ogen, met zijn dorpsgenoot. Er is verraad in 
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het spel, onthult Steger. Ontkennen heeft geen enkele zin, 
adviseert hij Beks met klem: ‘Het is menens, vadertje. Besef 
dat.’ Als Beks wil voorkomen dat hij niet meer thuiskomt, kan 
hij het beste bekennen, bepleit Steger: ‘Kies voor je gezin, of 
je verdwijnt voor onbepaalde tijd naar Kamp Vught.’ Beks 
neemt zijn besluit.

Melden
Terug in de Molenstraat laat Jan Beks de drie politiemannen 
zien waar de radio en de motor verborgen liggen. Die is hij 
kwijt. Weber neemt hem mee naar het politiebureau van 
Oirschot, waar overlegd wordt wat ze met hem aan moeten. 
Hij is nu immers Staatsgefährlich. Het vonnis: vanaf nu moet 

hij zich iedere week melden bij de Ortskommandantur in 
Eindhoven, om ervoor te zorgen dat hij zich voortaan wel 
aan de regels houdt. Maar Jan Beks is ‘vrij’ om terug te keren 
naar zijn gezin. 

Jan Beks en zijn gezin kwamen de bezetting op dit incident 
na ongeschonden door. Beks was bekend en geliefd in
Oirschot. Hij was niet alleen vanwege zijn werk als architect 
nauw betrokken bij het dorp, maar ook vanwege zijn sociale 
belangstelling. Toen hij in 1953 door een ongeval overleed, 
was dat een grote schok voor de inwoners van Oirschot.

Deze tekst is gebaseerd op een interview met Hans Beks, 
de jongste zoon van Jan Beks, door Jan Kuijpers. Dat inter
view verscheen eerder in De Uitstraling.

FOTO
Jan Beks
(Afbeelding: privébezit familie Beks, z.j.)
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Niet overal was er sprake van grof oorlogsgeweld. Vaak 
konden de kinderen onbezorgd spelen. Voor hen was de 
oorlog een groot avontuur, iedere dag was er wel iets te 
beleven. 

Zo woonde naast de kerk in Bergeijk de familie Biemans met 
zeven kinderen. Het leven gaat daar z’n gangetje. Moeder 
Lien zorgt iedere dag voor het eten en doet het huishouden. 
Tegen de avond doet zij de was. Vader Johan senior werkt 
als tuinman bij de paters, waar hij ook de verwarming onder-
houdt. Iedere avond zorgt hij dat de verwarming in de oven-
ruimte van de kerk brandt. Hij neemt dan de was van moeder 
mee, om in die ruimte te drogen. Iedere morgen, nog voor 
zonsopgang, haalt vader de droge was weer op.

Geheimzinnig
De oudste zoon, de tienjarige Johan Biemans, is erg oplet-
tend en vindt de oorlogsgebeurtenissen ontzettend interes-
sant. Zo merkt hij dat wanneer alle kinderen op bed liggen, 
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zijn ouders en de buren stiekem naar Radio Oranje luisteren 
vanuit een radio die verstopt is in het kippenhok. Zijn vader 
doet hier erg geheimzinnig over en als Johan op zoek is naar 
antwoorden op zijn vragen, komt er dikwijls hetzelfde antwoord. 
“Dat neem ik mee in mijn graf” zegt vader dan. Hierdoor 
krijgt Johan het idee dat er meer gaande is.

Als de avond valt, is het voor vader weer tijd om de verwar-
ming te gaan stoken. De schone was staat klaar om meege-
nomen te worden. Wat stemmen ze dat toch goed op elkaar 
af, denkt Johan. De was van het hele gezin is echter vandaag 
zo zwaar dat moeder aan Johan vraagt om een handje te 
helpen. Johan loopt samen met zijn vader door de donkerte 
over het kerkhof naar de verwarmingsruimte achter de kerk. 
Ze openen de deur, gaan naar binnen en zetten de zware 
wasmand op de grond. Als het licht aan gaat ziet Johan tot 
zijn verbazing op de berg kolengruis een paar grote drollen 
liggen.

De hond van de koster
‘Hoe kan dat toch? Wie doet toch zoiets? En dan hier in de 
kerk’, vraagt Johan verward. Zijn vader antwoordt: ‘Dat doet 
de hond van de koster.’ Dat kan niet, denkt Johan. Hij kent 
alle honden uit Bergeijk en de koster heeft er geen. Nog 
voordat Johan verder kan vragen naar de herkomst van die 
verdwaalde drollen pakt zijn vader een schep en gooit ze
samen met wat kolengruis de verwarmingsketel in. Wat is er 
hier toch allemaal aan de hand, denkt Johan. 

Een lange tijd later ontdekt Johan dat de was en de ver-
warming in de ovenruimte met voorbedachten rade waren
opgezet door vader en moeder. Vader ging namelijk niet 
zomaar naar de kerk om de verwarming te stoken, vader 
was bij de ondergrondse en had er onderduikers verborgen. 
De was, die moeder iedere avond expres voor hem klaarzette, 
was een dekmantel voor de onderduikers. Kwam vader de 
volgende ochtend niet terug om de was op te halen, dan 
wisten de onderduikers dat het niet veilig was en er mogelijk 
een razzia dreigde.  

De waarheid komt naar boven
Pas na de oorlog durft Johan aan zijn vader te vragen waarom 
die drollen daar lagen. Zijn vader vertelt hem dat hij iets moest 
verzinnen om verborgen te houden dat ze eigenlijk van de 
onderduikers waren. “Het waren wel een paar stommeriken, 
want waarom hebben die zelf niet even wat gruis over de 
drollen geschept, dan had niemand er ooit iets zien liggen.” 
zegt vader.

De geheimzinnigheid van zijn vader heeft Johan altijd 
gehouden, zelfs nog vele jaren na de oorlog. Vanaf 1989 
ging Johan zelf op pad met zijn recorder in Bergeijk om 
van alle inwoners de persoonlijke oorlogsverhalen op te 
halen. Ook ontrafelde hij vele mysteries rondom de vlieg
tuigcrashes in de omgeving Bergeijk vanuit diezelfde
oorlogstijd. Met zijn 85jarige leeftijd is hij nu nog steeds 
druk bezig met de oorlogsgebeurtenissen van toen. 

FOTO
De familie Biemans in 1944, vlak na de bevrijding. Johan draagt het 
donkere broekpak. (Afbeelding: privébezit Johan Biemans, 1944)
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Voor Ed Post (81) ligt een luchtfoto van Kaatsheuvel op 
tafel. Met zijn vinger wijst hij aan waar hij is opgegroeid. 
Hij legt uit dat hij als kind wel eens speelde in de 
bossen bij Kaatsheuvel. In de Tweede Wereldoorlog 
was een gedeelte echter een opslagplaats voor munitie, 
van kogels tot bommen. 5 september 1944 was een dag 
waarop de geallieerden Brabant leken te gaan bevrijden. 
Later werd deze dag Dolle Dinsdag genoemd omdat 
toen veel NSB-ers en collaborateurs het hazenpad kozen. 
Het bosgebied waarbij Post opgroeide, lag nog vol met 
munitie. De Duitsers sloegen op de vlucht en konden 
niet alles laten meenemen. Laten liggen was geen optie, 
dan lieten ze het achter voor de geallieerden. ”Ze hebben 
alles de lucht in laten vliegen. Het was een gigantische 
ontploffing. Met het gevolg dat door de luchtdruk in een 
omtrek van meer dan 2 km alle ruiten waren gesprongen.’’

De vader van Ed Post had een schuilkelder gemaakt, het 
was een gegraven gat bedekt met deuren en grond. Na de 
ontploffing was de schuilkelder niet meer te herkennen. 
‘’Helemaal weggevaagd, het was onvoorstelbaar’’, herinnert 
Ed Post zich. 

Omsingeld
‘’Dat was nog maar het begin’’, vertelt Post. Om de winter 
door te komen ging Ed Post met zijn vader en zusje de bossen 
in om hout te sprokkelen. ‘’Het werd een heel strenge winter, 
maar dat wisten we van tevoren nog niet.’’ Het was nog 
maar september. De drie liepen in het bos met een krui-
wagen en een hakbijl. ‘Plots bleek dat we omsingeld waren 
door Duitse soldaten. Achter enkele bomen kwamen drie
gespannen gezichten van Duitse soldaten tevoorschijn. Met 
hun geweren dreven zij Ed, zijn vader en zijn zus naar een 
heuvel midden in het bos. ‘’We waren met ongeveer twintig 
man gegijzeld. Ik weet nog precies waar het was’’, vertelt 
Post terwijl hij de locatie aanwijst. “We hebben twee uur 
met onze handen omhoog moeten staan.’’ Er was duidelijk 
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te zien dat het zusje van Post moe was na twee uur lang 
met haar handen in de lucht te hebben gestaan. Een van 
de gegijzelden sprak een beetje Duits en vroeg of het kind 
haar handen niet meer hoog hoefde te houden. ‘’Ik heb 
het nog heel vaak voor me gezien’’, vertelt Post. Met een 
zware mitrailleur vloog een van de militairen op het zusje 
en schreeuwde ‘hoger, hoger!’. Het was zo beangstigend. 
Je kon niets, je staat daar en het is maar afwachten. De 
Duitsers waren in paniek natuurlijk.’’ Post realiseert zich 
ook dat hij en zijn zusje dit heel anders hebben ervaren 
dan zijn ouders. ‘’Kinderen ervaren dit als avontuur, toch 
was dit geen avontuur kwamen we achter.’’ Er had maar 
een vliegtuig moeten overvliegen en het was genoeg 
geweest om een geweer af te vuren. 

Vijanden in zicht 
Opeens werd alles opgeheven en liepen alle Duitsers weg. 
‘’Plots waren ze allen weg’’. Ze hebben niet gezegd dat we 
mochten gaan. ‘’Blijkbaar waren er vijanden in zicht, dat 
was de reden dat ze zijn gevlucht.’’ 

Over de oorlog werd niet vaak gepraat. Post heeft zijn
eigen kinderen pas decennia later verteld over wat hij 
als kind meemaakte in de oorlog. Hij maakte een schilderij 
over wat er was gebeurd. In het landschap van Kaatsheuvel, 
waar vroeger de MAST was, zijn kraters nog duidelijk
zichtbaar. 

FOTO
Het schilderij van Ed Post, over zijn herinnering aan de oorlog 
(Afbeelding: privébezit Ed Post, z.j.)
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Philips werd opgericht in het centrum van Eindhoven 
en groeide begin jaren 30 uit tot een van de grootste 
bedrijven van Nederland. De Tweede Wereldoorlog 
brak uit in Nederland en Philips kreeg de opdracht 
om radioapparatuur te produceren voor de Duitsers. 
Dit zorgde ervoor dat het bedrijf een doelwit werd voor 
de geallieerden. Eindhovense kinderen zetten op zaterdag 
5 december 1942 voor het slapen gaan hun schoen. 
De ochtend daarna stegen er in Engeland zo’n 100 
bommenwerpers op met maar een doel: Philips 
uitschakelen.

Sinterklaas 
Jos Coppen is zes jaar en woont in de Nieuwstraat, het 
centrum van Eindhoven, boven de banketbakkerij van 
zijn ouders. Als Jos op Sinterklaasochtend wakker wordt, 
rent hij meteen naar zijn schoen die hij de avond daarvoor 
met zijn zusje heeft gezet. 

“Een geweldige verrassing was een klein tafelbiljart met 
echte ivoren balletjes. Waar mijn ouders dit cadeau in die 
tijd gekocht konden hebben weet ik niet, maar ik was er 
erg blij mee”. Het is een feestelijke Sinterklaasochtend. 

’s Ochtends maakt het gezin plannen om naar buiten te 
gaan. Gaan ze eerst naar kennissen die op de Demer wonen, 
de hoofdstraat van Eindhoven, of toch eerst naar oma, die 
op een steenworp afstand woont? Op de hoek van de straat 
wordt de keuze gemaakt om eerst naar oma te gaan.
 
Eenmaal bij oma klinkt er onverwachts een oorverdovend 
lawaai. Uit schrik schiet de familie onder de eettafel. Als er 
een agent op de deur bonkt en hen beveelt het huis te 
ontvluchten, belandt de familie op straat. Jos weet niet 
wat hij ziet. “We moesten rennen en mochten niet omkijken. 
Toen ik dat toch deed, zag ik aan het einde van de straat 
twee huizen in brand staan”. 
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Honderd Engelse bommenwerpers vliegen over en laten hun 
lading vallen. Jos rilt buiten van de kou, mensen slaan op de 
vlucht ondersteund door het geluid van een loeiende sirene. 
Ze verlaten hun huis, de stad en hun herinneringen. 

Bombardementen op Eindhoven
De maanden daarna wordt de ravage in de binnenstad 
opgeruimd. Het huis van de kennissen om de hoek is geheel 
plat. De Demer is veranderd in een open lege vlakte. 
“Ik kon van mijn huis zo de Philipstoren zien. Alles was 
geraakt, behalve dat wat de Engelsen wilden raken.” 
Na het Sinterklaasbombardement vinden de ouders van 
Jos het te gevaarlijk worden en sturen hun twee kinderen 
naar familie in de omgeving van Eindhoven. Zelf blijven 
ze werken in de bakkerij, tot die op de dag na de bevrijding 
getroffen wordt. Het ouderlijk huis en de bakkerij worden 
volledig verwoest. Zijn vader brengt Jos het enige dat 
teruggevonden is in de ravage: de drie ivoren biljartballetjes, 
gekregen van Sinterklaas. 

 De Duitse en Engelse bommen waren strategisch bedoeld 
maar de gewone Eindhovenaren werden het slachtoffer. 
De kennissen hadden het overleefd maar hun huis was 
totaal vernield. Er vielen in 1942 zo’n 150 doden en velen 
verloren hun huis. Deze aanval heet nu het Sinterklaas
bombardement. Philips werd beschadigd maar het bedrijf 
had zich binnen zes weken herpakt en draaide weer als 
vanouds. Op zijn 23e begon Jos zijn carrière bij Philips. 
Maar liefst 32 jaar werkte hij er met veel plezier.  

FOTO
Foto links: De ivoren biljartballetjes die Jos kreeg op Sinterklaasochtend 
(Afbeelding: privébezit Jos Coppen, 2018)
Foto rechts: Huis en bakkerij familie Coppen
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Oorlogen zijn dol zijn op rangtelwoorden. Maar dat 
ontdek je pas bij de tweede of derde. In november 1918 
waren Adrianus Brogtrop en Aurelia Nuyens vooral 
opgelucht: de Grote Oorlog was voorbij. Of ze in hun 
sigarenmagazijn-en-rooksalon ‘Aroma’ aan de Markt 
in Breda feestelijk een bolknak opstaken, is onbekend.  

Vanaf 1916 kreeg het echtpaar Brogtrop vier jongens en 
twee meisjes. Kijk, foto’s uit hun familiealbum: ritjes met de 
vliegende Hollander (oude skelter – red), schuifdeurentoneel, 
dansavonden. Ook zoon Frans staat op de foto’s. Al jaren 
vertelde de badkamerspiegel dat hij mooi was, wat geen 
meisje in Breda tegensprak. Zijn glamour dankte hij mede 
aan de Hot Hottentotters, het dixielandkwartet waarin hij 
zwartgeschminkt basgitaar speelde. In 1938 vertrok hij als 
beroepsmilitair naar Nederlands-Indië. Een jaar later zag 
het rangtelwoord zijn kans: in moordend tempo – taal duldt 
soms geen andere woordkeuze – veroverden de Duitsers 
Europa. De Tweede Wereldoorlog was begonnen; de Grote 
Oorlog heette voortaan Eerste Wereldoorlog.

Nachtoefening
Frans trouwt een Bredase: Miep van Zonneveld. Ze krijgen 
in ‘de Oost’ twee kinderen: Hanne en Ad. Maar Frans is geen 
huismus. Als zevenjarige schreef hij al in een poezie-album 
dat hij piloot wilde worden. Daad bij woord: in Jackson, 
Mississippi, kan hij de opleiding tot vliegenier gaan volgen. 
Begin 1943 heeft hij zijn groot brevet op zak. De Marine-
luchtvaardienst brengt hem onder bij het Fleet Air Arm 
1847 Squadron, dat vlakbij de Noord-Ierse stad Londonderry 
is gestationeerd. Op 18 mei 1944 stapt sergeant-vlieger 
Frans in een Grumman F6F Hellcat voor een nachtelijke 
oefening in formatievliegen. Maar het gaat mis.  Een ander 
toestel botst op de Hellcat van Frans. Vanaf driehonderd 
meter hoogte storten beide vliegtuigen in Lough Foyle neer, 
een zeearm bij Londonderry. Frans en de andere vlieger – 
zijn Tilburgse kameraad Hendrik de Jager – overleven 
het niet. 

UtrechtDen Haag

Rotterdam

Antwerpen

Bergen op Zoom

Den Bosch

Tilburg

Eindhoven

MAYDAY MAYDAY
ON A DAY IN MAY
Schrijver 
Eric Alink

Locatie 
Sigarenmagazijn-en-rooksalon ‘Aroma’ 
aan de Markt in Breda

BEZETTING

Breda

Helmond

64



Miep en de kinderen? Al kort na het vertrek van Frans zijn ze 
opgepakt en in een Jappenkamp opgesloten. Miep overleeft 
de vlek¬tyfus en doorstaat pesterijen van de bewakers. 
Begin 1945 duikt een lijst in haar kamp op. Met twintig 
namen, waar¬onder die van Frans. Een Japanner vertelt 
haar dat haar man is overleden.Miep gelooft het niet. Pas 
na de bevrijding in augustus 1945 moet ze zelf capituleren. 
Voor de rauwe werkelijkheid.

Film
Sommige familiegeschiedenissen lijken op een film. Tijd 
voor aftiteling? Nee. Kort na de bevrijding keerde Miep met 
de kinderen in Breda terug. De jonge weduwe zou niet meer 
hertrouwen.

Harry, oudste broer van Frans en pater familias, kreeg de 
toeziende voogdij over de hummeltjes. Ad, de jongste broer, 
trad in de voetsporen van Frans. Als vlieger maakte hij deel 
uit van de staf van prins Bernhard. 

De kinderen van Frans en Miep leven nog. Lange tijd waren 
ze in de overtuiging dat het lichaam van hun vader nooit 
geborgen was. Maar in 1963 werd zijn lichaam herbegraven 
op een ereveld Mill Hill in Londen. Hanne en Miep waren 
daarbij.
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BEZETTING

Duitsers waren ze, volgens de paperassen. In de jaren 
dertig woonden ze op de Wolvenhoek tegenover het
belastingkantoor in Den Bosch. Het was een overzicht-
elijke tijd, waarin je bij een aanslag nog hoofdzakelijk 
aan een blauwe envelop of kachelroet dacht. De oorlog 
leek ver weg.

De Brabantse hoofdstad 
Al in de negentiende eeuw was de familie Schute in 
Den Bosch beland. Herkomst: Nedersaksen. In de Brabantse 
hoofdstad voerde vader Gerhard Heinrich Schute een 
florerende groothandel in lederbenodigdheden. Maar de 
dood zette hem een hak. Na de komst van Hein, zijn vierde 
kind, stierf zijn Duitse echtgenote Maria. Vijfendertig jaar 
was ze. Uiteindelijk hertrouwde hij met Anna, eveneens 
Duitse. Ook zij schonk hem vier kinderen. 

Hein is bijna negentig, maar heeft een ijzersterk geheugen. 
Aan zijn huiskamertafel in Den Bosch vertelt hij zijn familie-
geschiedenis. Nooit heeft hij dat kunnen doen. Te pijnlijk. 
Nu doet hij het voor zijn kinderen en kleinkinderen. 

Toen de oorlog uitbrak, besefte de familie Schute dat zij 
wonderlijk bloed had. In haar aderen stroomde het roodwit-
blauw, maar klonterde ook zwart en geel. Vader Schute had 
het gezin nooit laten naturaliseren. Administratieve romp-
slomp, kostbare procedure. Een fatale nalatigheid, zou hij 
ontdekken. 

Sneeuw
Zomer 1940, een brief. De oproep aan Geert Schute, de
oudere broer van Hein, is kristalhelder. Hij moet zich bij de 
Wehrmacht melden. De familie Schute is onthutst. Al vijftig 
jaar zijn ze Bosschenaar. Thuis spreken ze nooit Duits, hun 
hart ligt in Brabant. Maar administraties houden geen
rekening met loyaliteiten. Omdat vader Schute nooit een
naturalisatieprocedure is begonnen, staan ze als Rijkduitsers 
te boek. Zo voert het pad van Geert, een begaafde student 
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FOTO
Geert Schute
(Afbeelding: privébezit familie Schute, z.j)

weg- en waterbouw in Delft, plotsklaps oostwaarts.
In de winter van 1941 of mogelijk 1942 – soms vlokt het 
geheugen als sneeuw – komt Geert met kort verlof terug. 
Nachtenlang zit hij in Den Bosch voor zijn open slaapkamer-
raam. Geert hoopt op de genade van een longontsteking. 
Die barmhartigheid blijft uit. Voor de tweede maal neemt 
hij afscheid.

Voorgoed? Levendig herinnert Hein zich de dag in 1944. 
Zijn zus is hem uit de HBS-klas komen roepen. Hij moet 
onmiddellijk naar huis. Op tafel ziet Hein een geopende 
doos met wat spulletjes. Ze zijn van Geert. Een brief vertelt 
dat hij op 3 februari 1944 bij Dnjepropetrowsk is gesneuveld. 
Hij was eenentwintig jaar. Vader Schute huilt tranen van 
looizuur. Schuld, grote schuld, met de sch-klank die hij 
vlekkeloos uitspreekt.

Naamvallen
Acht maanden later viert de familie Schute de bevrijding 
van Den Bosch. Op hun radio, die ze als Rijksduitsers niet hoef-
den in te leveren, hebben ze samen met buren de opmars 
van de geallieerden kunnen volgen. Eindelijk vrij, nooit meer 
de schaamtevolle verplichting om af en toe de Duitse vlag 
uit te hangen. Maar al kleurt huize Schute oranje, toch is er 
nog een tegenstander: hun papieren verleden. 

In de dolle meidagen pakt de Ordedienst het gezin op. Hein, 
inmiddels 17, blijft dagenlang onder arrest. Zijn vader en zus 
Annie worden tot hun ontzetting maandenlang in kamp 
Vught gedetineerd. Vader zal in 1948 overlijden. Doodsoor-
zaak? Schuld, spijt en verdriet zie je niet op een röntgenfoto. 

Hein zwijgt even. Een lieve, zachtmoedige man. De les aan 
zijn kinderen: wees goed voor anderen. In zijn ogen ver-
vagen de naamvallen. Aus bei mit nach seit von zu. Maar 
vooral aus: uit de stilte gestapt.
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VERZET



SOMMIGE BRABANDERS KOMEN IN VERZET.
Van kleine lokale verzetsgroepen tot georganiseerde netwerken. 
Wie meedoet riskeert zware straffen, zelfs de dood.

©Hans van der Meer
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Tientallen Duitse steden waren tijdens de oorlog het 
doelwit van Britse en Amerikaanse bommenwerpers: 
Berlijn, Keulen, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, Essen, 
Dortmund. Duits afweergeschut en jachtvliegtuigen 
probeerden de bommenwerpers neer te halen, soms 
boven Brabants grondgebied. Het Brabantse verzet 
bood waar mogelijk onderdak aan bemanningsleden 
die het neerstorten van hun toestel overleefden. 
Zo raakten in mei 1944 de levens van een jonge Britse 
piloot en een Brabantse boer onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. 

‘Bail out!’
Het is 23 mei 1944, half twee ’s nachts. De 22-jarige piloot 
Ernest Holmes bestuurt zijn Lancaster ND 762 over de 
Brabantse Kempen, met zeven andere bemanningsleden 
aan boord. Het vliegtuig is op weg naar Engeland, nadat 
ze doelwitten hebben gemarkeerd in Dortmund. Plotseling 
wordt Holmes verrast door een Duitse nachtjager, die de 
Lancaster onder vuur neemt. ‘Bail out! Bail out!’ roept hij, 
als duidelijk wordt dat de derde motor geraakt is. Maar 
voordat de bemanning kan springen klinkt er een grote 
explosie. 

Holmes wordt de cockpit uitgeslingerd en bungelt aan de 
riemen van zijn gordel. Door een plotselinge draai komt hij 
los, hij vliegt door de lucht. Nog net op tijd weet hij zijn 
parachute te openen. Hij komt bij in het koude gras, met een 
gezwollen lip. Vier mannen vinden direct de dood. Hij loopt 
over de Landschotse heide – ironisch genoeg een oefenter-
rein voor Duitse bommenwerpers – richting hij weet niet 
waar.  

Kippenhok
Terwijl ze onderweg is om de koeien van haar vader te 
melken, ziet Netje van der Heijden in de vroege ochtend 
een man in een pilotenuniform lopen, verkleumd van de kou. 
‘Goedemorgen,’ zegt ze. Zij brengt hem naar een veilige 
plek: de boerderij van haar ouders, Fons van der Heijden VERZET

Schrijver 
Liesbeth Sparks

Locatie 
Exacte locatie: Mariakapel op de hoek van De Lei 
en de Fons v.d.Heijdenstraat in Netersel
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en Mina van Hoof, die ondergedoken studenten en piloten 
onderdak verlenen. Ernest Holmes is niet de eerste en niet 
laatste onderduiker van het gezin. Hij verblijft in een 
verbouwd kippenhok in de tuin, met twee studenten. 

Holmes voelt zich welkom en geborgen, maar wil zo snel 
mogelijk terug naar Engeland. Al snel wordt duidelijk dat 
het langer zal duren dan verwacht. Hij herinnert zich later, 
geëmotioneerd: ‘Een kennis van het gezin smeekte mij: 
“Ga alsjeblieft weg hier. Als je wordt ontdekt, worden zij 
vermoord.” Daardoor realiseerde ik me dat zij hun leven 
waagden om mij te helpen.’ Via contacten van Van der 
Heijden weet Holmes uiteindelijk Antwerpen te bereiken, 
waar hij na verraad alsnog in Duitse krijgsgevangenschap 
belandt.

Akker
Intussen is de bevrijding van Netersel zo dichtbij dat je 
de vrijheid bijna kunt aanraken. Maar op woensdagochtend 
20 september 1944 houden Duitse soldaten Fons aan terwijl 
hij de kerk uitkomt. Zij hebben in zijn woning verdachte 
goederen ontdekt. Ze doorzoeken het huis nogmaals; een 
gewonde Amerikaan die zich op zolder van het varkenshok 
verstopt hield, vinden ze niet. Maar ze hebben voldoende 
bewijs. 

Onder zware bedreiging aan zijn familie, en omdat hij niet 
weet wat er zich in het huis heeft afgespeeld, bekent 
Van der Heijden drie piloten te hebben geholpen. Daarmee 
wil hij zijn gezin en de aanwezige onderduikers sparen.
Hij wordt naar een akker aan de rand van het dorp gebracht. 

Terwijl hij daar loopt, ziet hij zijn oudste broer. ‘Hou je goed 
Sjef, tot ziens’, zegt hij tegen hem. Dan schieten de soldaten 
hem in zijn rug en hoofd. Hij sterft ter plekke. In de dagen 
die volgen wordt de boerderij van het gezin verwoest: 
huisraad en kostbaarheden verdwijnen, granaten slaan 
gaten in het dak en de zolder. De zes kinderen van Van 
der Heijden vluchten naar Middelbeers, zijn vrouw Mina 
vindt onderdak bij haar broer. Zij wil haar man niet verlaten.
Pas veel later komt Ernest Holmes erachter dat zijn 
onderduikgever zijn hulp aan anderen inderdaad met de 
dood heeft moeten bekopen, net voor de bevrijding. Het is 
voor hem een emotionele ontdekking. En het brengt één 
passage uit het Bijbelboek Johannes wel heel dichtbij, zegt 
hij later tegen de BBC: ‘Niemand heeft een grotere liefde 
dan hij die zijn leven geeft voor vrienden’.

Dankbaarheid
Op 29 september 2018 plaatste Heemkundekring 
De Hoge Dorpen ter nagedachtenis aan de neergestorte 
Lancaster een monument, vlakbij de plaats waar het 
vliegtuig neerkwam en vijf jonge mannen het leven lieten. 
Het was aan Ernest Holmes, 97 jaar oud, het te onthullen. 
‘I’m so humbled, thank you,’ zei hij geëmotioneerd. 
Een kleindochter van Fons van der Heijden was geraakt 
door de dankbaarheid die tijdens de plechtigheid naar 
voren kwam. En door de kracht van de band tussen de 
twee families: ‘Ernest was tweeënhalve week bij mijn 
opa en oma. Het is nu 74 jaar later, en we staan hier 
nog steeds samen.’ 
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In 1940 namen de Duitsers het vliegveld Gilze-Rijen 
in en gedurende de oorlog breidden zij het uit tot één 
van de grootste vliegvelden in Europa. Huizen in de 
omgeving van het vliegveld werden gesloopt en de 
nieuwe omwonenden zagen van dichtbij wat er zich 
dagelijks afspeelde op het vliegveld. 

Maria Ligtvoet-Maas woont met haar man Thomas in 
Molenschot, aan de westzijde van Fliegerhorst Gilze-Rijen. 
Tommes en Mie, zoals ze in de volksmond heten, hebben 
geen kinderen en Mie brengt haar dagen als huisvrouw in 
en om het huis door. Tommes is overdag werkzaam bij de 
lederfabriek Noord-Brabander in Rijen. Ondanks het 
immense oorlogsvliegveld naast hun huis, gaat het leventje 
van het echtpaar gewoon door.

Gevangenen op Fliegerhorst Gilze-Rijen
Vanaf 30 augustus 1943 dient Fliegerhorst Gilze-Rijen 
ook als werkkamp voor 150 gevangenen uit Kamp Vught. 
De gevangenen moeten zwaar werk verrichten, zoals 
herstelwerkzaamheden na een bombardement. Ondanks 
het zware werk zijn de omstandigheden voor de gevange-
nen beter dan in Kamp Vught. Ze krijgen er beter eten en 
drinken, kortere appèls en minder strenge bewaking.

Het Duitse vliegveld is voor de geallieerden een belangrijk 
doelwit. Wanneer het vliegveld voor de zoveelste keer wordt 
gebombardeerd, vluchten de Duitse bewaking en het vlieg-
veldpersoneel de schuilkelders in. De leden van de bewaking 
zijn zo druk bezig met dekking zoeken dat ze niet door lijken 
te hebben wat er om hen heen gebeurt, en waar de 
gevangenen zich bevinden. De gevangenen weten dat er 
in de schuilkelder niet voldoende plek is voor al het 
vliegveldpersoneel, de bewaking en de gevangenen. 
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FOTO
Links: Thomas en Maria Ligtvoet-Maas in 1939 (Bron: 1939, 
privébezit familie Ligtvoet)
Rechts: Een schets van een gevangene op vliegveld Gilze-Rijen, 
die bomgaten aan het vullen is. (Bron: Peter van Opstal, z.j., 
privébezit Peter van Opstal)

Dit is voor hen de uitgelezen kans een poging tot ontsnap-
ping te doen. Enkelen van hen besluit de kans te grijpen 
en haast zich naar de afrastering. Het bombardement heeft 
de afrastering flink beschadigd. Ze kruipen onder de 
afrastering door en rennen de vrijheid tegemoet.

Bezoek
Mie is druk met het huishouden als er plots een paar 
mannen voor haar deur staan in gestreepte kleding. 
Deze kleding maakt dat zij direct begrijpt dat het ontsnapte 
gevangenen uit het vliegveld zijn. Vlug laat ze de gevange-
nen binnen en vraagt ze hun kleren uit te trekken. Ietwat 
verbaasd kijken de mannen elkaar aan, kleren uittrekken? 
Dan komt Mie aangelopen met gewone kleren en snappen 
de mannen wat haar bedoeling is. In burgerkleding vallen 
de mannen niet op tussen andere burgers. De mannen 
beginnen zich om te kleden. Mie vertelt dat al meer 
gevangenen hen zijn voorgegaan. De kampkleding stookt 
zij dan altijd op. Niemand zal ooit weten dat de mannen 
bij Mie zijn langs geweest.

Niet veel later, wanneer de mannen in hun burgerkleding 
zijn vertrokken, staat Mie in de keuken om de gestreepte 
kleding te verbranden. Opnieuw hoort ze geluiden voor 
haar huis. Nog meer ontsnapte gevangenen? Of zijn de 
mannen die ze zojuist op pad heeft gestuurd terug 
gekomen? Mie opent de voordeur. Daar staan bewakers 
van het vliegveld. Ze zijn op zoek naar ontsnapte 
gevangenen. De bewakers volgen Mie naar binnen en 
ontdekken de deels verbrande gestreepte kleren op het 
fornuis. Mie wordt gearresteerd.  

Herenigd
Op 15 december 1943 wordt Mie overgebracht naar Kamp 
Vught. Daar verblijft ze tot aan de bevrijding. Bij terugkomst 
in Molenschot wordt ze herenigd met haar man Tommes. 
Ze pakken hun leven weer op, Tommes gaat weer aan het 
werk en Mie doet het huishouden, al hoeft ze niet langer 
gestreepte kleding op te stoken. In 1965 komt Tommes te 
overlijden, vijf jaar later vertrekt Mie uit Molenschot en ze 
overlijdt in 1983.

Nagenoeg niemand wist dat Maria LigtvoetMaas tijdens 
de oorlog gevangenen hielp hun vrijheid weer terug te 
krijgen. Drieënhalve maand lang voorzag ze gevangenen 
van kleding. Later bleek dat ze deze kleding ophaalde bij 
bewoners in de buurt. Wat Maria met de kleren deed, 
vertelde ze niemand. Zo liep niemand anders het gevaar 
gepakt te worden.
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Het dorp Cuijk aan de Maas had in september 1944 
de pech dat het tijdens operatie Market Garden precies 
in niemandsland lag genegeerd door de strijdende 
partijen. Twee weken lang zweefde de bevolking tussen 
angst en hoop. ‘Wat een dag vandaag!’

Op zondag 17 september 1944 worden boven Cuijk 
honderden zweefvliegtuigen losgekoppeld en dalen 
duizenden Amerikaanse parachutisten omlaag om te landen 
aan de overkant van de Maas. De vreugde onder de 
bevolking is groot en een inwoonster noteert opgelucht in 
haar dagboek, ‘Wat een dag vandaag!’ In het dorp zelf zijn 
dan nog Duitse militairen. Diezelfde middag landen twee 
Amerikanen, de gebroeders Smith, aan de verkeerde kant 
van de Maas, bij Cuijk. Vrijwel meteen na hun landing 
worden ze meegenomen door leden van het plaatselijk 
verzet en ondergebracht in een ondergrondse verblijfplaats. 
De volgende dag komen ze in actie. Ze nemen twee achter-
gebleven Duitsers gevangen en worden als helden 
ingehaald. Maar de mannen willen terug naar hun eenheid 
en dezelfde ochtend worden ze met de pont naar de andere 
oever van de Maas gebracht. Zodra de verzetsmannen terug 
zijn in Cuijk, vernielen ze de pont. Er is nu geen kans meer 
dat de Duitsers hier het water oversteken.

Twee keer twee
Een bizar toeval wil dat Cuijk diezelfde dag opnieuw ‘bevrijd’ 
wordt door twee Amerikaanse para’s. Die zijn op patrouille 
vanuit Mook en zoeken achtergebleven Duitsers. Ze worden 
door twee Nederlanders naar de Cuijkse kant gevaren. Ook 
zij worden als helden ingehaald. Ze brengen de omgeving in 
kaart vanuit de kerktoren. Na een stevige maaltijd willen ook 
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zij weer terug naar hun onderdeel. Bij hun overtocht stuiten 
ze op een Duitse patrouille en dus moeten ze terug naar 
Cuijk. Via Grave keren ze later toch terug naar hun eenheid. 

Onzekerheid
Dan breekt een tijd van opperste verwarring en onzekerheid 
aan. Het dorp is nog niet bevrijd, maar ook niet langer bezet. 
Op 20 september trekken opeens auto’s met Duitsers vanuit 
het zuiden door het dorp richting Grave. Wat betekent dit 
nu weer? De vlaggen en oranje versieringen worden snel 
binnengehaald. De chaos is compleet. Daarnaast schiet de 
ondergrondse vanaf posities langs de Maasdijk op Duitse 
troepen waardoor de indruk wordt gewekt dat het dorp al 
in geallieerde handen is. Een reactie kan niet uitblijven en 
diezelfde dag vallen de eerste Duitse granaten op Cuijk. 
Een deel van de bevolking vlucht weg, anderen besluiten 
het gevaar te trotseren hopend op een snelle komst van 
geallieerde troepen. Maar die laat nog even op zich wachten. 

Nederlandse bevrijders?
Twee dagen breekt er opnieuw paniek uit als het gerucht 
de ronde doet dat SS’ers in de omgeving gesignaleerd zijn. 
Tot opluchting van de achtergebleven inwoners blijkt het 
loos alarm. Wel trekt op diezelfde 22 september een deel 
van de Nederlandse Prinses Irenebrigade door Cuijk. 
Maar ook zij zijn niet de lang verwachte bevrijders, want 
deze militairen zijn op weg naar Grave om de belangrijke 
brug daar te beschermen. In de dagen daarna verschijnt 
af en toe wel een Nederlandse patrouille in het dorp en gaan 
inwoners naar Grave om langstrekkende geallieerde troepen 
te bekijken. Cuijk bevindt zich in een onwerkelijk niemands-
land, waarbij de inwoners voortdurend heen en weer 

geslingerd worden tussen hoop en vrees. Na twee weken 
is de redding eindelijk nabij. Voor het zover is komen nog 
vier inwoners, onder wie twee kinderen, om als gevolg van 
de beschietingen en raken tientallen anderen gewond.  

Eindelijk!
Op zaterdag 30 september trekken als eersten de kwartier-
makers van het 2de Bataljon van het Royal Ulster Regiment 
vanuit Bakel naar Cuijk. De rest van de Britse eenheid gaat 
de volgende dag naar Beers, vijf kilometer westelijk, en 
arriveert in de middag van dinsdag 2 oktober in Cuijk. 
Het hoofdkwartier wordt ingericht bij het spoorwegstation. 
De vijand heeft de verplaatsing blijkbaar opgemerkt, want 
de beschieting neemt in hevigheid toe en die eerste dag 
sneuvelt de eerste bevrijder, soldaat A. Howson, en raken 
er vier gewond. Cuijk is eindelijk echt bevrijd. 

Noodlot
De tragedie na de ogenschijnlijke bevrijding van Cuijk 
was een gevolg van het gegeven dat de Britse opmars 
aan de oostelijke flank van Market Garden de Duitse 
terugtocht in de Peel volgde. Daardoor had het stuk 
NoordBrabant tussen Overloon en de hoofdroute via 
Uden naar Grave geen prioriteit. Pas toen de operatie 
op 25 september was beëindigd begon het Britse 
opperbevel de gaten in de linies op te vullen en werd 
Cuijk bezet door een Brits bataljon. Dat ook hierna de 
rust niet weerkeerde had te maken met het tot stilstand 
komen van het front langs de Maas. Deze tekst is 
gebaseerd op een interview met Petra Veraart, dochter 
van Tinus Veraart, door Jack Didden op 30 augustus 2018.

FOTO
Links: Tinus Veraart voor zijn huis, de Gerda Hoeve 
(Bron: z.j., privébezit Petra Veraart)
Rechts opeenvolgend: Jef Veraart (Bron: z.j., privébezit Petra Veraart)
Joachim Tometzki (Bron: z.j., privébezit Petra Veraart) Tinus Veraart 
(Bron: z.j., privébezit Petra Veraart)
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Ten tijde van het uitbreken van de oorlog was Mientje 
Proost uit Bergen op Zoom een meisje van 19. Ze groei-
de op in een hecht middenstandsgezin. Haar droom was 
om verpleegster te worden.

De arrestatie
Op 2 mei 1942 wordt Mientje’s broer Louis gearresteerd 
wegens verzetsactiviteiten. Vlak daarna vraagt een vriend 
van Louis, haar om een pakketje weg te brengen. Mientje 
stemt toe en wordt koerierster, meer omwille van de vriend-
schap dan vanwege haar politieke idealen. Haar pakketjes 
worden ‘kaas’ genoemd en bevatten valse bonkaarten, per-
soonsbewijzen en microfiches. Mientje brengt haar ‘kaas’ 
per trein naar onder andere Bussum en Haarlem. Dan wordt 
haar verzetsgroep ‘Dienst Wim’ geïnfiltreerd door collabora-
teur Anton van der Waals. Vrijwel de gehele groep wordt 
opgepakt tussen 24 juli en 5 augustus 1943. Mientje wordt 
in de winkel van haar ouders aan de Zuivelstraat gearres-
teerd. Ze lijkt niet bestand tegen de wreedheid van de Duitse 
bezetter, maar juist haar arrestatie maakt onvermoede 
krachten in haar los. 
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Haar onverzettelijkheid blijkt al tijdens de zeven maanden 
eenzame opsluiting in de strafgevangenis van Scheveningen. 
Bij de vele verhoren slaat zij niet door en ze cijfert zichzelf 
weg om medegevangenen te helpen. Bovendien bedenkt ze 
voor zichzelf een dagelijkse routine om mentaal overeind te 
blijven: opstaan, wassen, eten, schoonmaken en haar dage-
lijkse beweging (oefeningen) volgens een vast patroon. 

Een reis vol ontberingen
Als de Duitsers in de gaten krijgen dat Mientje niet zal gaan 
praten, wordt ze overgeplaatst naar strafgevangenis Haaren. 
Met gevaar voor eigen leven zoekt zij contact met mede-
gevangenen via celmuren, de oogarts en de tandarts en 
door het zingen van protestliederen waaronder het streng 
verboden parachutistenlied. In Haaren vindt op 21 juni 1944 
het strafproces tegen de ‘Dienst Wim’ plaats. Mientje en een 
deel van haar verzetsgroep worden ter dood veroordeeld. 
Haar rotsvaste geloof in de bevrijding houdt haar overeind. 
Na Haaren volgen Vught, Ravensbrück en Dachau en steeds 
opnieuw komt Mientje in verzet. Zo doet ze mee aan een 
staking voor beter eten en zingt ze vaderlandse liederen bij 
ontmoetingen met de Hitlerjugend (buitencommando Dachau). 
Aan de vooravond van de dodenmars naar Innsbruck 
spreekt ze de kampcommandant rechtstreeks aan op zijn 
onmenselijkheid en stelt ze voor de gevangenen vrij te laten. 
Als haar pleidooi geen effect heeft, waarschuwt ze haar
medegevangenen en steelt ze zoveel mogelijk verband-
materiaal en medicijnen voor onderweg. Vele gevangenen 
bezwijken tijdens de mars, maar Mientje heeft het uiteindelijk 
gered. 

De strijd gaat door
Na haar bevrijding voorzag ze de Amerikaanse Inlichtingen-
dienst van informatie over de vernietigingskampen, bemoeide 
ze zich met de Rode Kruis-transporten en kwam ze mei 1945 
weer thuis. Met haar gezondheid kwam het nooit meer 
goed, maar haar gevecht voor de goede zaak is gebleven.

Tekenend is de foto uit voorjaar 1946 waar die ene vrouw 
trots poseert tussen een groep mannen naar aanleiding 
van de installatie van de Noodraad (voorbereiding
gemeenteraadsverkiezingen). Een krachtig beeld van een 
jonge vrouw die duizend gevaren te boven kwam.   

FOTO
Mientje Proost (rechts) tijdens de installatie van de Noodraad in 1946
(Afbeelding: privébezit van de familie van Mientje Proost, 1946)
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Die dag - 5 september 1944 - zou de geschiedenis in-
gaan als Dolle Dinsdag. De geallieerde opmars verliep 
voorspoedig. Opeens leken de Duitsers halsoverkop 
naar huis te vluchten. Dat maakte zelfs de voorzichtigste 
mensen overmoedig.    

Kees Kappers uit de Achterhoek wil in de jaren ‘30 onder-
wijzer worden. Wegens gebrek aan onderwijsbanen wordt 
hij in 1938 grenscommies in Limburg. Bij de inval van de 
Duitsers in 1940 heeft hij een standplaats in het Brabantse 
Budel-Dorplein. 

Kees oefent daar controles uit aan de Nederlands-Belgische 
grens. Naarmate de oorlog vordert en de Duitse repressie 
toeneemt, gebeuren daar schimmiger dingen. Tal van ont-
snapte krijgsgevangenen, piloten of joden willen stiekem de 
grens over, weg van de Duitsers.  
Ze krijgen hulp van het verzet. Via zijn vriend Jan Zandvliet, 
marechaussee van Rotterdamse komaf, wordt douanier Kees 
Kappers lid van de Belgische verzetsbeweging De Witte  
Brigade. Samen met nog enkele Budelse jongens smokkelen 
zij tientallen vluchtelingen de grens over. Gevaarlijk werk, 
maar Kees en Jan weten wat kan en niet kan. Ze vormen een 
succesvol koppel. 

Het weer is té mooi
In juni 1944 landen de geallieerden in Normandië en van-
daar rukken ze via België op naar Nederland. Vanuit Londen 
roept onze regering in ballingschap het verzet op om de 
bevrijders te helpen. 
In Budel sluiten Kees Kappers en de zijnen zich aan bij de 
Hollandse Nationale Brigade, de H.N.B. Op verzoek van het 
Belgische verzet blaast de Budelse groep in augustus bij 
Weert een sluis op. Het is een incident uit een reeks. De voor 
de Duitsers belangrijke infrastructuur moet kapot.
Kees schrijft daarover. Op zaterdag 2 september laat hij zijn 
ouders weten dat hij dat weekend niet naar huis komt. 
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Het is té mooi weer; dan zijn er beschietingen vanuit de 
lucht en is reizen te gevaarlijk. 

In de brief waarschuwt hij zijn moeder: „Moe, ga nu maar 
niet meer naar huis toe en blijf waar je bent. (...) Wees  
voorzichtig en als het zover is, blijf dan binnenskamers.  
We hopen elkaar toch na de bevrijding allen weer gezond 
terug te zien? Dat schrijft Kees. 

Ontspoorde trein
Drie dagen later, op Dolle Dinsdag, moeten hij en zijn vrienden 
tussen Budel-Schoot en Weert de spoorweg saboteren. 
De nachtelijke actie slaagt, maar in plaats van de verwachte 
goederentrein ontspoort ‘s ochtends een trein vol gewonde 
militairen en door de SS bewaakte krijgsgevangenen. 
Er vallen tientallen doden en gewonden en het baanvak 
raakt ontwricht. De Duitsers zijn furieus. Die dag vinden in 
Budel-Dorplein ook confrontaties plaats tussen vluchtende 
NSB-ers en verzetsmensen. Kees en zijn vrienden worden 

door NSB-ers verraden en door de woedende SS opgejaagd. 
Ze vluchten de rietkragen in rond het Ringselven, maar wor-
den gesnapt en beestachtig vermoord. De mannen worden 
mensonwaardig toegetakeld.

Vijf jaar later - op 4 mei 1949 - krijgen zij hun oorlogsmonu-
ment op de RK begraafplaats aan het Kerkplein in Budel-
Dorplein. De Dodenherdenking wordt daar nu al jarenlang 
bijgewoond door Kees Kappers uit Apeldoorn, een neef van 
de verzetsheld. In 2016 bracht hij een kistje mee met het 
opschrift ‘Oom Kees’. Daarin zaten postume onderscheidingen, 
plus de brief van oom Kees aan zijn ‘Lieve Moeder en Bep’. 
De brief waarin stond, dat moe maar liever binnen moest 
blijven!  

Dit verhaal is gebaseerd op het onderzoek naar 
Kees Kappers door Rene Vos. Hij heeft aan de hand 
van familiearchieven diverse interviews gehouden.

FOTO
Links: Herdenkingsmonument Budel-Dorplein
Rechts: Kees Kappers
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1933. Het jaar waarin Hitler werd benoemd tot Rijks-
kanselier van Duitsland en de nationaalsocialisten aan 
de macht kwamen. In dat zelfde jaar trouwde de Duitse 
Paula Pottgiesser uit het Westfaalse Borken met Arnold 
van den Hoogenhoff uit Veghel.  Arnold was eigenaar 
van het onopvallende boekenwinkeltje ‘Arnolds boeken’ 
in de Molenstraat in Veghel. De kordate Paula vond al 
snel een baan als badjuffrouw in het Veghelse gemeente 
zwembad, waar zij bekend stond als ‘de Badkaat’.

Hulp aan landgenoten 
Ondertussen werd in Paula’s vaderland de Joodse bevolking 
steeds meer in het nauw gedreven. Tijdens Kristallnacht 
(november 1938) was Paula’s broer in het dorp Gemen oog-
getuige van de tegen de Joden gerichte terreur. Ontzet over 
deze gebeurtenissen besloot hij zijn Joodse landgenoten te 
helpen. Hij smokkelde ze de grens over bij Winterswijk, van 
waaruit ze verder werden geholpen. Onder andere door 
Paula en Arnold, die de Joodse vluchtelingen in hun huis
opvingen.

10 mei 1940. Het Duitse leger valt Nederland binnen. Juist 
op dat moment bieden Paula en Arnold onderdak aan een 
Joods echtpaar. Ze besluiten door te zetten en nemen een 
pater uit Uden, die als evacué in Veghel woont, in vertrouwen. 
Ook hij besluit, met angst in het hart, om hulp te bieden. Een 
Veghelse ondergrondse is geboren. 

Bonenkaffee
Steeds meer vluchtelingen melden zich in Arnolds boeken-
winkeltje. Ze worden door leden van het verzet naar de winkel 
gebracht, waar ze ogenschijnlijk als klant in de boeken neuzen. 
Als de kust veilig is, brengt Arnold ze vliegensvlug naar de 
zolder. In de etalage wordt een beeldje van een kaboutertje 
tussen de boeken geplaatst: signaal voor de pater dat er een 
onderduikadres gevonden moet worden.
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Voor de buitenwereld houdt Paula intussen de schijn op. Ze 
ontvangt Duitse soldaten in haar keuken, om Duits met ze te 
keuvelen, te schaken, kaarten en Bonenkaffee te drinken. 
Eén verdieping hoger, op zolder, staat een drukpers om
persoonsbewijzen te vervalsen en schuilen Joden die nog op 
andere plekken ondergebracht moeten worden. Een zenuw-
slopende toestand, waaraan pas met de bevrijding van
Veghel op 17 september 1944 een einde komt.

Was ‘de Badkaat’ te vertrouwen?
Het schijnbaar innige contact met de bezetters levert Paula 
tijdens en na de oorlog scheve blikken op van Veghelse
bevolking. Maar weinig inwoners van Veghel weten van de 
ondergrondse activiteiten van de Van Hoogenhoffs en som-
migen zijn van mening dat zij zich na de bevrijding onterecht 
‘naar voren werpen’ als verzetsmensen. Pas als de getuige-
nissen van onderduikers en gastgezinnen mondjesmaat
loskomen, wordt het voor de buitenwereld duidelijk wat zich 
heeft afgespeeld  in Arnolds boekenwinkeltje: 20 Joodse
kinderen en 15 volwassenen overleven de oorlog door de 
hulp van het ondergrondse netwerk van Paula en Arnold. 

Arnolds boekenwinkeltje bestond tot 1971, waarna het 
onopvallende pandje onder de sloophamer verdween. 
Paula was nog lange tijd een vertrouwde verschijning als 
de Badkaat van het gemeentezwembad. In 1984 ontvingen 
Paula Pottgiesser en haar man het verzetsherdenkings
kruis voor hun heldendaden.

FOTO
Een deel van het persoonsbewijs van Paula Pottgiesser
(Afbeelding: Heemkundekring Veghele, z.j.)
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Een windstille ochtend, dunne flarden ochtendnevel 
laag boven de hei. Het zou een stralende dag worden. 
Toch fietste burgemeester Fried Manders op 6 juli 1944 
bezwaard over de Leenderhei. De Duitsers, wist hij,  
waren het ‘Brabantse burgemeestersverzet’ beu. Om 9 uur 
moest hij zich melden bij Beauftragte Heinrich Sellmer. 

Burgemeester van Leende 
Godefridus J.A. Manders (Princenhage 1901) vecht in mei 
1940 als kapitein in het Nederlandse leger. Na de capitulatie 
wordt hij gemeenteontvanger in Princenhage en in februari 
1941 burgemeester van Leende. Geen erebaantje in oorlogs-
tijd: steeds schipperen tussen plicht en geweten. Manders is 
een vaderlandslievende burgemeester. Hij staat zijn burgers 
bij tegen de terreur van de bezetter.  

In het voorjaar 1944 moet hij twintig arbeiders leveren voor 
de aanleg van verdedigingswerken op Walcheren. Manders 
legt de opdracht naast zich neer, net als de herhalingsop-
roepen. De burgemeester van Leende komt daarmee afspraken 
na die in de burgemeesterskring Geldrop zijn gemaakt: niet 
meewerken aan Duitse verordeningen en bevelen die strijdig 
zijn met de Nederlandse belangen.  

Maatregelen van de Duitse bezetter 
In mei  1944 krijgt Noord-Brabant een nieuwe Beauftragte, 
de in Drenthe beruchte SS-er Heinrich Sellmer. Als hoogste 
provinciale autoriteit moet hij het burgemeestersverzet
breken. In juni laat hij razzia’s houden, waarbij hij behalve 
arbeiders ook enkele burgemeesters laat oppakken. Die zijn 
na korte tijd weer thuis. 

Op 6 juli moeten de burgemeesters weer bij Sellmer op het 
matje komen. Hen zal niets overkomen, zo is verteld, maar 
de burgemeesters zijn er niet gerust op. Een burgemeester 
duikt onder, een andere meldt zich ziek. Maar de meeste 
gaan. Eéntje neemt voor de zekerheid handdoek, zeep en 
tandenborstel mee...  
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Ze treffen elkaar in Vught, in Sellmers residentie Roucouleur: 
Harry van der Putt (Geldrop), Theo Serraris (Heeze), 
Wim Wijtvliet (Bakel), Marcel Magnée de Horn (Bergeijk), 
Jan Smulders (Oost-, West- en Middelbeers), Henk Veeneman 
(Son en Breugel), Fried Manders (Leende) en nog enkele 
gemeentebestuurders. Ze worden één voor één verhoord 
door Sellmers ondergeschikten. De burgemeesters die 
expliciet verklaren dat ze géén werkvolk willen leveren, 
worden opgesloten in het privékantoor van Sellmer; de 
bestuurders die zich iets inschikkelijker - of handiger - 
opstellen, mogen vertrekken. Als Sellmer de onverzettelijke 
burgemeesters tegemoet treedt, zegt hij dat zij nu in plaats 
van hun inge zetenen zelf voor de Duitse Wehrmacht moeten 
werken. 

De burgemeesters ervaren onmiddellijk wat dat betekent. 
Ze worden samen opgesloten in een bedompte cel van de 
SD, beschuldigd van sabotage en bedreigd met de dood. 

Een barbaarse Hellegang 
Dan gaat het naar bunker Scheveningen in Vught, waar ze 
hun spullen moeten inleveren en om het minste of geringste 
worden getrapt en geslagen. Volgende statie: de barakken 
in Kamp Vught, waar ze tot begin september worden onder-
worpen aan het ‘gewone’ vernederende en uitputtende 
kamp-regime. Dat tijdens dit verblijf twee van hun vrije
collega’s - de burgemeesters Piet Smulders van Someren en 
Willem Wijnen van Asten - lafhartig worden vermoord,
krijgen ze nooit te horen. 

Als begin september de geallieerde troepen ons land
naderen, worden de Duitsers nerveus. Op 4 en 5 september 
wordt kamp Vught ontruimd en moeten 3.400 gevangenen 
naar kampen in Duitsland. Fried Manders - gevangene
nummer 10279 - en de andere geïnterneerde burgemeesters 
komen, na een vier dagen durend transport in beestenwagens, 
terecht in kamp Sachsenhausen, noordelijk van Berlijn. 
Daar begint een barbaarse hellegang naar de donkerste 
krochten van Dante’s Inferno. Geen der Brabantse 
burgemeesters heeft ooit te maken gehad met de 
satanische wreedheden waartoe de doodseskaders van 
de Nazi’s in staat zijn. 

Ze zullen er onder bezwijken, één voor één. 

Iedereen, behalve Fried Manders.  

Hij hervond zijn vrijheid op 3 mei 1945. Fried Manders 
woog toen nog maar 60 pond. Hij wist dat de ontberingen 
geen drie dagen langer hadden mogen duren. Op zondag 
24 juni sloot hij in Leende zijn vrouw Jo weer in de armen. 
Zij had hem tijdens zijn gevangenschap nog een zoontje 
geschonken: Friedje. Burgemeester Manders legde zijn 
belevenissen vast in een verpletterend document. ‘Niet 
met de bedoeling haat te kweken (....) maar met de wens 
‘dat eenieder een afkeer krijgt van een regeerstelsel op 
dictatorialen grondslag’.     
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de kerken in 
Nederland goed bezocht. In Nederland veroordeelden 
veel kerken en abdijen het nationaalsocialisme en
riepen soms op tot verzet. Ook protesteerden de
Nederlandse kerken openbaar tegen onder andere
de Jodenvervolging. Door het hele land werden predi-
kanten, dominees en priesters opgepakt. Zo ook pater 
Kerssemakers.

Pater Jacobus Kerssemakers verzorgde de zieken tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Zijn eerste daad van verzet was het 
genezen van een Franse soldaat die naar de Paulus Abdij in 
Oosterhout gesmokkeld werd. De soldaat was krijgsgevangene 
van de Duitsers, maar door de hulp van Kerssemakers kon 
hij terugkeren naar Frankrijk en bleef zo uit handen van de 
vijand. Zo sloot Kerssemakers zich al in 1940 aan bij het on-
dergrondse verzet. De abt van zijn klooster mocht hier niets 
van weten, want een monnik is gebonden door gehoor-
zaamheid aan hem. En dit verzet zou de abt nooit hebben 
goedgevonden.
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Kaarten
De geallieerden hebben kaarten van vliegveld Gilze-Rijen 
nodig. Jan Huijbregts, vriend van de pater en medeplichtig 
verzetslid, weet met de pater die informatie te vergaren. 
Twee medewerkers van de vliegbasis tekenen kaarten van 
de landingsbanen en het luchtafweergeschut en geven alles 
af aan pater Kerssemakers. Zonder ook maar iets door te
laten schemeren aan zijn medebroeders smokkelt de pater 
de papieren naar een contact in Oosterhout, van waaruit het 
materiaal zijn weg naar de verzetsgroep in Breda vindt.
Omdat de pater overal zieken bezoekt, kan hij zich gemakke-
lijk vrij bewegen. Zo ontstaat er een verzetsnetwerk rondom 
de pater en zijn vriend Jan. 

Lange tijd gaat het verzetswerk goed, tot zaterdag 10 okto-
ber 1942. Jan is met het joodse echtpaar Gokkes onderweg 
naar de Abdij in Oosterhout als hij in de verte twee hand-
langers van de Sicherheitsdienst zijn kant op ziet komen. 
Jan roept nog naar het echtpaar dat ze moeten vluchten. 
Zelf rent hij door een gangetje veilig naar zijn huis maar het 
Joodse echtpaar wordt gepakt. 

Diezelfde dag zit pater Kerssemakers aan het middagmaal in 
de Abdij. In de eetzaal gebruiken honderd broeders hun 
maaltijd in stilte, zoals gebruikelijk. Plots gaat de bel. Broeder 
portier staat op van de maaltijd en opent de deur. Voor de 
deur staan twee mannen van de Sicherheitsdienst. Ze vragen 
naar pater Kerssemakers. De portier loopt terug naar de eet-
zaal. Hij gaat naar de tafel van de abt en meldt Dom Mähler: 

‘Ze zijn hier van de Sicherheitsdienst en komen pater Kersse-
makers halen.’ De abt doorbreekt de stilte in de eetzaal en 
roept pater Kerssemakers bij zich: ‘Ik geef u de keus om de 
abdij aan de voor- of aan de achterkant te verlaten.’ 

Voor- of achterdeur
De pater besluit zich te melden in de spreekkamer bij de
heren van de Sicherheitsdienst: hij kiest de voordeur. In de 
eetzaal klinkt de heftige Duitse woordenwisseling vanuit de 
spreekkamer door. En niet veel later is de pater gearres-
teerd.  Kort daarop vinden vele arrestaties plaats. Slechts 
een persoon van de hele verzetsgroep weet op tijd onder te 
duiken. Zonder zijn medebroeders nog een keer te spreken, 
wacht pater Kerssemakers zijn vonnis af in de strafgevangenis 
in Haaren. 

Op 31 maart en 1 april 1943 werd uitspraak gedaan tegen 
de groep. Allen stond de doodstraf te wachten. Voor vier 
leden werd deze straf omgezet in een strafkamp in Duits
land, maar niet voor pater Kerssemakers. Op 7 mei 1943 
werd hij gefusilleerd in fort De Bilt, bij Utrecht. Zijn af
scheidsbriefje meldde: “Zoo aanstonds geef ik mijn leven 
voor God en Vaderland“. Jaren later werd de urn van de 
pater bij toeval gevonden in Duitsland. Sinds 1958 ligt 
deze begraven op het kerkhof van de Oosterhoutse Abdij. 

FOTO
De Sint Paulus Abdij in Oosterhout
(Afbeelding: Marjon, 2010, Wikimedia Commons)
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Radio Oranje, 5 september 1944. Met het bericht dat 
“het uur der bevrijding heeft geslagen” zette minis-
ter-president Gerbrandy de raderen van de Ordedienst 
(OD) in Nederland in werking. Dit onderdeel van het
Nederlandse verzet was opgezet om de bevrijders te 
helpen. Nu de geallieerde troepen kennelijk zo snel
naderden, maakte de Ordedienst zich gereed. 

Een voorschot op de bevrijding
Een lokale afdeling van de OD had onderdak gevonden in 
het boswachtershuis op Landgoed De Vloeiweide nabij  
Rijsbergen. Diep verscholen in de bossen bood het huis van 
Ernest en Maria Neefs-Koijen een perfecte schuilplaats voor 
onderduikers en leden van de Ordedienst. Zich ten volle be-
wust van de enorme risico’s, gaf Moederke Neefs, want zo 
stond ze in de omgeving bekend, het verzet onderdak. Maria 
vond dat haar normale christenplicht. Bovendien wilde ze 
graag iets terugdoen, want dankzij het verzet was haar 
18-jarige zoon Emiel de Arbeitseinsatz ontlopen. 

Het boswachtershuis wordt onder commando van Paul 
Windhausen direct ingericht als radiopost van waaruit vier 
marconisten berichten over Duitse stellingen doorseinen. 
Helaas laat de zo vurig gewenste bevrijding geen uren of
dagen, maar zelfs weken op zich wachten. Met elke nieuwe 
dag groeit  de kans op ontdekking of verraad voor de 16
tijdelijke bewoners (marconisten, onderduikers en een
bewakingsgroep) van De Vloeiweide. Vluchtende Duitse
soldaten doorkruisen het gebied en de Feldgendarmerie
patrouilleert er. De post werd uiteindelijk verraden door
Lodewijk de Coster, een Vlaming in dienst van de Duitsers. 

Verraad van de radiopost
In de vroege morgen van 5 oktober 1944 omsingelt een  
Duitse militaire eenheid, onder bevel van luitenant Kurt 
Steinmeier, de boswachterswoning. Op een paar honderd 
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meter van de woning worden twee mitrailleurs in stelling 
gebracht. Om half zes wordt de aanval via de keukendeur
ingezet. De bewoners van het huis zijn niet van plan zich 
zonder slag of stoot over te geven. Over en weer wordt er 
geschoten en met handgranaten gegooid. Commandant 
Paul Windhausen vraagt de Duitsers om Moederke Neefs 
en haar kinderen een vrije aftocht te geven. Hij wordt 
prompt dodelijk getroffen. Zoon Emiel treft daarop hetzelfde 
lot. Maria zoekt nu met 7 van haar 8 kinderen dekking in de 
kelder; een wilde bestorming van het huis volgt. 

Zinloze slachtoffers 
Aan het eind van deze chaotische ochtend blijken er twaalf 
mensen te zijn omgekomen, waaronder drie aan Duitse zijde 
en vijf van de Ordedienst. De overige acht leden van de
Ordedienst worden de volgende dag gefusilleerd. Ook het 
gezin Neefs betaalt een hoge prijs: Maria en drie van haar 
kinderen, Emiel (18), Rietje (16) en Correke (4) overleven het 
drama niet. Enkele weken later, op 28 oktober 1944 wordt 
Rijsbergen bevrijd door de 104e Amerikaanse Infanterie
Divisie. 

Opgenomen in de collectieve herinnering    
Naar aanleiding van het drama is zowel op De Vloeiweide 
als nabij de Schietheide (fusilladeplaats) een monument 
opgericht. Breda eerde de heldhaftige Maria al eerder met 
het Maria Koijenhof. Rijsbergen (gemeente Zundert) volgt 
bijna 75 jaar na dato met de vernoeming van twee straten 
naar Maria en haar echtgenoot in een nog te bouwen 
woonwijk. 

FOTO
Familie Neefs in 1934
(Afbeelding: Rinie Maas, ‘Het verbeten verzet op de Vloeiweide’)
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Ze kwam uit een weversgezin, was vertrouwd met naald 
en draad. Maar een sprei voor een echtelijk bed heeft 
Coba Pulskens nooit hoeven te haken. “De jongens  
vinden mij niet mooi genoeg”, zou ze haar ongehuwde 
staat verklaren. Toch was Coba getrouwd: met Tilburg, 
haar stad. Slechts eenmaal zou ze een verre reis maken 
– ruim zevenhonderdtwintig kilometer. 

In haar gezin van herkomst stonden tien bordjes op tafel. 
Katholiek nest, amper geld. Na de huishoudschool werkte 
Coba enkele jaren bij Joodse diamantairfamilies in Antwerpen, 
maar de heimwee naar Tilburg was te sterk. Coba keerde
terug. Voortaan verdiende ze de kost met schoonmaken. 
Haar dagen roken naar soda en groene zeep. Maar nog 
zuiverder was haar geweten, zou de oorlog leren. 

Je helpt elkaar 
Het is april 1942. Haar broer Nico vraagt of ze Joden in huis 
wil nemen. Dat vindt Coba geen punt: je helpt elkaar. Zo
verandert haar huisje aan de Diepenstraat in een onderduik-
adres. Joden, verzetsmensen en geallieerde piloten vinden 
er een schuilplek. Enige roekeloosheid kan Coba niet ont-
zegd worden: naar verluidt drinkt ze op Koninginnedag een 
glaasje oranjebitter met haar onderduikers in een café. Aan 
de toog hangen leden van de Grüne Polizei. Op haar binnen-
plaatsje laat ze zich zelfs met vier mannelijke onderduikers 
fotograferen. 

Maar in 1943 gaat het mis. Verraders infiltreren in een Lim-
burgse verzetsgroep waarvan enkele leden bij Coba onder-
gedoken hebben gezeten. Vervolgens misbruiken ze het 
adres Diepenstraat 23 om geallieerde piloten en anderen in 
de val te lokken. Het verzet verklaart de woning van schoon-
maakster Coba besmet. Te gevaarlijk.

Kan angst onder spinrag verdwijnen? Of breekt nood wet? 
Want in juli 1944 gaat Coba akkoord met een riskant voor-
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stel. Twee vrouwen van verzetsgroep-Peter vragen haar of 
ze drie piloten wil herbergen. Op 8 juli duiken een Australiër, 
Canadees en een Engelsman bij haar onder. Al de volgende 
dag blijkt het uitgelekt. Een overvalcommando van de  
Sicherheitspolizei dringt het huis binnen en executeert ter 
plekke de drie piloten. Op bevel haalt Coba een laken om de 
lijken af te dekken. Maar volgens overlevering keert ze terug 
met de Nederlandse vlag. Coba moet haar moed met de 
dood bekopen. Op 17 maart 1945 wordt ze in Ravensbrück 
vergast, ruim zevenhonderdtwintig kilometer van haar
geliefde Tilburg.

Volksheld
Na de oorlog verlangde Nederland naar heldendom. Dat 
gold ook in het katholieke Tilburg, waar martelaarschap en 
mythe elkaar niet snel bijten. Twee helden telde de stad al. 
Een van hen is Marietje Kessels. Op 22 augustus 1900 werd 
het elfjarige meisje vermoord in de Heilige Hartkerk gevon-
den. De dader ligt op het kerkhof; het mysterie is altijd
levend gebleven. Een andere Tilburgse volksheld is Peerke 
Donders, de zaligverklaarde priester die in Suriname en
Batavia lepra bestreed. 

Na de oorlog kreeg Coba Pulskens een plek in hun vereerde 
gezelschap. In aanwezigheid van honderden mensen ont
hulde het stadsbestuur in 1947 een gedenksteen bij Coba’s 
huis. Elders in Tilburg herinneren een plaquette en een 
herdenkingskei aan de heldin en haar drie laatste onder
duikers. De Nederlandse vlag? Die hangt op 4 mei halfstok 
in Tilburg. Ook op de Coba Pulskenslaan, om de hoek bij 
het Rooseveltplein en de Churchilllaan.

89



Wat was hij blij en opgelucht. Op maandag 30 oktober 
1944 werd Sprang-Capelle bevrijd, de geboorte- en 
woonplaats van de eenentwintigjarige Jan Hendrik de 
Rooij. Drie dagen eerder had Jan de geallieerden al zien 
arriveren in het vijftien kilometer zuidelijker gelegen 
Tilburg. In die stad zat hij ondergedoken nadat hij had 
geweigerd om in het kader van de gedwongen arbeids-
inzet nog langer in Duitsland in een schoenenfabriek 
te werken. Met de komst van de bevrijders was het juk 
waaronder hij en de zijnen zo lang hebben geleefd, 
eindelijk afgeworpen.

Iemand moet het doen
Maar terwijl Jan op zijn geboortegrond van de vrijheid 
proeft, is de Duitse bezetting een paar kilometer noordelijker 
nog niet beëindigd. Daar, in het Land van Heusden en Altena, 
aan de overkant van de Maas, heeft de Wehrmacht uiteinde-
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lijk 16.000 militairen verzameld met het kennelijke doel om 
vandaaruit een doorsteek naar de haven van Antwerpen te 
forceren. Leden van de Groep André, een ondergrondse be-
weging uit Sprang-Capelle, waarvoor Jan tijdens zijn onder-
duiktijd actief is geweest, besluiten dat ze met een telefonie-
zender de rivier moeten oversteken, zodat berichten over de 
Duitse activiteiten in het noorden van Brabant overgeseind 
kunnen worden. Jan steekt zijn vinger op. Hij vertelt zijn 
moeder van zijn voornemen het water over te varen: iemand 
moet het doen en dan is het maar beter dat hij zal gaan. Hij 
heeft immers geen gezin en geen meisje. 

Een grote daad
Op 4 december is Jan in Dussen, een dorpje aan de andere 
kant van de Maasoever. Hij komt terecht op de boerderij van 
familie Koekkoek, waar hij zich voor de buitenwacht voor-
doet als knecht, maar ondertussen drie weken lang regel-
matig op de zolder van een schuur mededelingen over de 
Duitse troepenverplaatsingen naar de Groep André stuurt. 
Jan belooft het boerengezin dat hij alle schuld op zich zal 
nemen als het ooit misloopt.

En mis loopt het. Op 22 december doet de bezetter een inval 
in de boerderij waar Jan verblijft. De familie Koekkoek en 
een toevallige bezoeker dreigen te worden doodgeschoten. 
Zelf lijkt Jan de dans te ontspringen doordat hij op dat  
moment niet op het erf aanwezig is. Wanneer hij komt aan-
lopen, wordt hij op de hoogte gebracht door enkele mensen 
die alles hebben zien gebeuren. Een ooggetuige: ‘We waar-
schuwden hem niet verder te gaan. Jan ging toch. Geheel 
vrijwillig meldde hij zich bij de Duitsers, wetend wat de  

gevolgen zouden zijn. Hij hield zich aan zijn belofte verant-
woording voor de zender te zullen dragen.’

Jan wordt ingerekend en overgebracht naar Amsterdam. 
Daar is hij op 6 januari 1945 gefusilleerd. Als zijn moeder 
hoort dat haar zoon niet meer leeft, zegt ze: ‘Dan heeft hij 
een grote daad verricht.’

Een paar maanden later staat er een jongeman voor de deur 
van de familie De Rooij. Het is een voormalige celgenoot van 
Jan, die zijn ouders een laatste groet van Jan komt over-
brengen. ‘Treur niet om mij,’ had Jan gezegd. ‘Het is goed, 
ik ga naar een beter thuis.’

Op 7 juli 1945 vond vanuit de hervormde kerk van 
SprangCapelle de herbegrafenis van Jan plaats. Later 
kreeg hij postuum de Bronzen Leeuw uitgereikt voor zijn 
betoonde moed. Hij stond toen al bekend als de redder 
van de Langstraat. De verhalen over Jan zijn uitgegroeid 
tot mythische proporties. Zo zou hij volgens sommigen 
achter een auto naar de hoofdstad zijn gesleept en lang
durig zijn gemarteld. Jan is een held.

FOTO
Jan de Rooij
(Afbeelding: © Heemkunde Sprang Capelle)
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De Biesbosch – het getijdengebied van land en water - 
werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezet-
ter gemeden. Onderduikers waanden zich de eerste oor-
logsjaren veilig in deze wildernis en werkten soms bij 
boeren op het land. Pas op 10 november 1944 richtte de 
Duitse bezetter mitrailleurs posten in en voer ze met  
patrouilleboten door het gebied. Met geweervuur werd 
het reeds bevrijde Drimmelen bestookt. 

Verzet 
De Duitse bezetting van de Biesbosch volgt na een roekeloze 
verzetsdaad van de ‘partizanen van de Biesbosch’, die 
slechts ternauwernood goed afloopt. Na Dolle Dinsdag slaan 
Duitse deserteurs op de vlucht vanuit Brabant dwars door 
de Biesbosch op weg naar Holland. Leden van het verzet in 
Werkendam, Made en Drimmelen smeden plannen om ze te 
ontwapenen bij het bruggetje van Sint Jan. De oorlog is im-
mers bijna afgelopen. Mannen van het verzet zoals de Werken-
dammers Piet van den Hoek, Arie van Driel en Kees van de 
Sande raken al snel betrokken bij de actie. Uiteindelijk worden 
75 militairen wekenlang op twee binnenvaartschepen in de 
Biesbosch gegijzeld, maar de voedselbevoorrading wordt 
allengs nijpender. Bijna ten einde raad wordt zelfs 
overwogen alle krijgsgevangenen te fusilleren. Maar met een 
beroep op de Conventie van Geneve worden de Duitsers  
gespaard. In de nacht van 4 op 5 november komt het hache-
lijke avontuur ten einde als de schepen met de 75 gevangen 
militairen worden overgezet naar Drimmelen, waar ze worden 
overgedragen aan de Poolse bevrijders. 

De mannen die de schepen naar Drimmelen brengen, kunnen 
in het bevrijde Brabant het einde van de oorlog afwachten. 
Hun vaderlandsliefde is echter te groot. Piet van den Hoek, 
Kees van de Sande en Arie – Aaike – van Driel zetten hun 
verzetswerk voort als ‘Biesboschcrossers’. Met kano’s en  
korjalen steken éénentwintig crossers steeds weer dwars 
door de donkere Biesbosch over van bevrijd naar bezet 
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gebied, een barre tocht van zo’n 18 kilometer in een smalle 
kano. Zoals de crossing in december 1944. “Het is een zeer 
donkere nacht als wij, Aaike en Piet, ons bij Kees melden om 
de spullen op te halen die deze nacht mee moeten naar 
be vrijd gebied. Iedere zenuw van ons lichaam staat gespan-
nen. Ik ga aan de riemen van de korjaal en Aaike zit achterin 
met de stengun schietklaar. Wij varen het Nauw van de  
Paulus in en komen zo zonder incidenten in het Spijkerboor. 
Na nog een eindje varen zegt Aaike plotseling: ‘Wacht eens 
even, ik zie een bootje oversteken aan de andere zijde’. De 
spanning stijgt. Plotseling klinken er een paar vuurschoten 
uit de stengun van Aaike en dan wordt het even beangsti-
gend stil. Maar gelukkig gebeurde er verder deze nacht niets 
en konden wij eindelijk ons wachtwoord geven aan de wacht 
in Drimmelen: ‘de haas is geschoten’.

Opgepakt
Niet altijd loopt het goed af. De crossing van 13 januari 1945 
wordt Piet van den Hoek bijna fataal. Zijn vaste maat Arie 
van Driel is ziek en blijft achter in Drimmelen. Piet wordt  
opgepakt door de Duitsers en komt terecht in werkkamp 
Waterloo bij kamp Amersfoort; hij weet te ontsnappen en 
hervat zijn crossings door de Biesbosch. Ook Arie van Driel 

gaat onvermoeibaar door met de crossings, 53 keer weet hij 
met succes de tocht te voltooien. Tot zijn 54e crossing op 
18 maart 1945. Opnieuw stapt hij in zijn kano om naar het 
bevrijde Brabant te roeien. Niet met Piet van den Hoek, 
maar met enkele andere crossers wordt hij gesnapt door de 
Duitsers. Zij laten hem niet meer gaan. Na brute mishandel-
ingen sterft hij samen met de districtscommandant en crosser 
Kees van de Sande voor het vuurpeloton op Fort de Bilt. Op 
30 april 1945, slechts enkele dagen voor de bevrijding. 

Voor Piet van den Hoek moet de bevrijdingsdag een trieste 
dag zijn geweest. Zijn vriend en kameraad Aaike gaf zijn leven 
voor de vrijheid. Op 12 mei 1945 worden de gesneuvelde 
crossers Arie van Driel en Kees van de Sande begraven in 
Werkendam. Op het graf van Aaike wordt de Bijbeltekst uit 
Johannes gebeiteld: ‘Niemand heeft grotere liefde dan dat 
hij zijn leven inzet voor zijn vrienden’. De drie Werkendammers 
worden voor hun heldendaden in augustus 1948 onder-
scheiden met de hoogste militaire onderscheiding; de
Militaire Willemsorde. Voor moed, beleid en trouw. Voor Arie 
van Driel en Kees van de Sande kwam de bevrijding te laat, 
zij krijgen de onderscheiding postuum uitgereikt. “Zij waren 
geen helden, maar mannen met een warm kloppend hart 
voor Nederland, die alles voor hun vaderland en hun landge-
noten overhadden, ja zelfs hun leven”, zo schrijft Piet van 
den Hoek in zijn boek Biesboschcrossings 1944-1945. 

Februari 2015, bijna zeventig jaar na de laatste fatale 
crossing van Aaike van Driel, schrijven de nabestaanden 
van Piet van den Hoek op zijn rouwkaart “Niemand heeft 
grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden”. 

FOTO
Eén van de crossings-boten, bemand door P. v.d. Hoek (voorin) en 
A. de Keizer bij de voormalige haveningang van Drimmelen. 
Bron: Biesbosch Museum 
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‘’Ik kan het me allemaal nog zo goed herinneren’’,
vertelt Jeanne Hoevenaars-Voets. ‘’Ik was maar drie jaar 
oud, maar kan me nog zoveel beelden voor de geest 
halen.’’ Jeanne werd geboren in 1941. Haar ouders 
woonden aan de Hoofdstraat, destijds heette dit de 
Dorpsstraat, in Heeswijk en hadden een Jaminwinkel. 
Drie jaar lang hield het echtpaar een Joods stel verborgen. 
‘’Er is nog steeds goed contact’’, vertelt Jeanne. 

Ergens in 1942 stapt een bijzondere klant binnen bij de 
snoepwinkel van de familie Voets. ‘’Mijn moeder noemde 
hem ook wel ‘het misterke’. Hij vertelde mijn moeder dat hij 
op zoek was naar onderduikadressen voor Joodse mensen.’ 
Anna en Marinus Voets stemmen toe en niet veel later worden 
Herman en Leny van Dijk-Cohen ondergebracht bij het echt-

UtrechtDen Haag

Rotterdam

Antwerpen

Bergen op Zoom

Breda
Den Bosch

Tilburg

Eindhoven

GERED DOOR EEN 
DAPPERE BUSREIS
Schrijver 
Birgit Barten

Locatie 
Hoofdstraat 26, Heeswijk-Dinther 

VERZET

Heeswijk-Dinther

Helmond

94



paar. Het stel wordt een onderdeel van het gezin met toen-
dertijd drie kinderen. Leny leert Jeanne zelfs lopen en fietsen. 

Het Joodse echtpaar verblijft in een vertrek op de begane 
grond, in een kamer achter de winkel. De ouders, familie en 
buren van Jeannes ouders weten niets van de onderduikers. 
De kinderen moeten Leny en Herman ‘oom en tante’ noemen. 
Niemand weet van de onderduikers behalve ‘het misterke’ 
en Dokter Lebeau, hij heeft geholpen bij het gebroken 
sleutelbeen van Leny. 

Verraad in de bus
Op een dag komt ‘het misterke’ weer in de snoepwinkel en 
vraagt om de onderduikers op de bus naar ’s-Hertogenbosch 
te zetten. Ze zullen naar een nieuw onderduikadres gaan, af 
en toe switchen van plek zou veiliger zijn, zo beweert ‘het 
misterke’.  

Anna Voets vertrouwt het niet en ze laat het Joodse echt-
paar dan ook niet vertrekken. In plaats daarvan stapt ze zelf 
in de bus op het tijdstip dat ‘het misterke’ heeft doorgegeven. 
Zodra de bus in Middelrode arriveert, stappen er Duitse  
soldaten in de bus voor een controle. ‘’Mijn moeder schrok 
enorm en een halte later is zij de bus uitgestapt. Eenmaal te
rug in Heeswijk vroeg ze zich af of ‘het misterke’ ze had ver-
raden. Ik bewonder het lef dat mijn moeder had enorm’’, 
vertelt Jeanne vol bewondering. 

Erin getrapt
Niet veel later komt ‘het misterke’ navragen of Herman en 
Leny wel met de juiste bus mee zijn  gegaan. ‘’Mijn moeder 

hield vol dat ze in de bus zijn gestapt en ‘het misterke’ 
trapte erin. Wie deze man precies was en waar hij is ge-
bleven is altijd een mysterie gebleven.”

‘Grote laarzen stormen naar boven’
De busreis is niet de enige reden waarbij Jeannes moeder 
‘het misterke’ verdenkt van een dubbele agenda. Ondanks 
dat bijna niemand van de onderduikers weet, komen op een 
dag Duitsers binnengestormd. Het Joodse echtpaar verblijft 
op de begane grond maar de Duitsers zoeken alleen op de 
bovenverdiepingen. Bovendien is de klink van de kamerdeur 
waarachter Herman en Leny verbleven niet goed zichtbaar. 
“Het is echt hun redding geweest. Het was zo ontzettend 
akelig. Ik hoor nog de grote laarzen naar boven stormen. We 
hadden hele smalle traptreden, de Duitsers gingen met veel 
geweld naar boven.’’

Warme contacten
Leny en Herman emigreerden na de oorlog naar Brazilië. Tot 
op de dag van vandaag onderhouden de twee families warme 
contacten. 

FOTO
Marinus en Anna Voets
(Afbeelding: privébezit familie Voets, z.j.)
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De zomer van 1942. De razzia’s in Amsterdam waren in 
volle gang. Een studente uit Utrecht zag dat tijdens een 
razzia vier Joodse peuters werden achtergelaten op 
straat. Ze aarzelde niet, nam de kinderen mee naar 
Utrecht en vond samen met een mede-student een gezin 
waar de peuters konden onderduiken. Hier bleef het 
niet bij: uit de reddingsactie groeide een studentenver-
zetsgroep, het Utrecht Kindercomité.

Ingenieuze verdwijntrucs 
Een veilige plek. Dat is wat de leden van het Utrechts 
Kindercomité zoeken voor Joodse kinderen. Een groot 
aantal van deze kinderen komt uit de crèche, tegenover de
Hollandse Schouwburg.  Hier worden de Joodse kinderen 
gescheiden van hun ouders en vervolgens gedeporteerd. 
Om de kinderen dit lot te besparen worden ze via ingenieuze 
verdwijntrucs naar buiten gesmokkeld en op onderduik-
adressen bij families in Nederland ondergebracht.

Het verzetswerk dat de studenten doen is gevaarlijk. Ze 
moeten vaak razendsnel handelen. Het vinden van veilige 
adressen is niet eenvoudig en verloopt via een netwerk van 
contactpersonen. 

Eén van de onderduikadressen waarover het Utrechts
Kindercomité in de zomer van 1943 beschikking krijgt is een  
huisje op landgoed De Zonnewende in Sint-Michielsgestel. 
Een veilige plek in Brabant, ver van het roerige Amsterdam. 
Hier worden vier kinderen ondergebracht onder de hoede 
van Dirk de Ruiter en Mies van Ginkel, een ongehuwd stel uit 
Amsterdam. Zij zijn bekenden in het netwerk van het comité: 
eerder hebben zij in Amsterdam onderduikadressen geregeld 
voor Joden.

Gevaar
Maar dan ontstaat er twijfel over Dirk en Mies. De illegale 
verzetskrant Vrij Nederland krijgt lucht van contacten tussen 
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het Amsterdamse stel en de NSB. Dit betekent een enorm 
gevaar, en niet alleen voor de vier kinderen. Dirk en Mies 
kennen het geheime contactadres van het Kindercomité, 
een studentenhuis in Utrecht. Na utrecht een punt. Als deze 
informatie in verkeerde handen valt, dan zijn de gevolgen 
niet te overzien. 

De leden van het Utrechts Kindercomité nemen een drastisch 
besluit. Twee vrouwelijke leden van het comité, Hetty Voûte 
en Gisela Söhnlein weten de kinderen ternauwernood in 
veilig heid te brengen. In de middag van 11 juni worden Dirk 
en Mies, samen met een jongeman die zich op dat moment 
bij hen in het huisje bevindt, verrast door een knok ploeg van 
het verzet. 

Dirk de Ruiter wordt direct gedood: een kogel treft hem in 
de borst en zijn hoofd wordt ingeslagen. Mies en de jonge-
man raken zwaar gewond maar weten te ontkomen en 
waarschuwen de Boxtelse politie. Speurwerk van de politie 
leidt al snel naar Hetty en Gisela. Op 12 juni worden zij in
Utrecht gearresteerd.

Na een korte verblijf in gevangenissen in ’s-Hertogenbosch 
en Haaren, waar zij worden verhoord, belanden de twee 
vrouwen in kamp Vught. Als kamp Vught in september 1944 
wordt ontruimd worden Hetty en Gisela gedeporteerd naar 
het vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück. 

Na een zware tijd werden Hetty en Gisela bevrijd uit 
Ravensbrück. Ze ontvingen in 1988 de Yad Vashem-onder-
scheiding voor hulp aan Joden. Samen met andere 
kindergroepen redde het Utrechts Kindercomité de levens 
van vele honderden Joodse kinderen. Een aantal kinderen 
viel in verkeerde handen en kwam uiteindelijk toch in de 
concentratiekampen terecht. Hoe het de vier kinderen 
die korte tijd op de Zonnewende verbleven is vergaan is 
onbekend. Vonden zij een echt veilige plek?

FOTO
Hetty Voûte en Gisela Sohnlein
(Afbeelding: Nationaal Monument Kamp Vught, z.j.)
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De soldaten klemmen hun tanden op elkaar of knijpen 
hun ogen dicht, maar geven geen kik als ze uit het vlieg-
tuig springen. Het is 17 september 1944 en onder leiding 
van de geallieerde veldmaarschalk Montgomery maken 
ze zich klaar voor een gewaagde en geheime poging de 
Duitsers in één klap uit Nederland te verdrijven. Om de 
troepen achter de Duitse linies, midden in bezet gebied 
te krijgen, verzint Montgomery een levensgevaarlijke 
list: operatie Market Garden. Hij dropt zijn soldaten uit 
vliegtuigen net ten zuiden van de grote rivieren. Zij 
moeten de bruggen vrijmaken voor het grondleger dat 
de aanval inzet vanuit België.

De café-eigenaar van het verzet
De café-eigenaar Gerard van der Meijden uit Boxtel is samen 
met zijn vrouw Door al sinds het begin van de oorlog betrok-
ken bij het plaatselijke en later ook landelijke verzet. Ze zoeken 
onderduikadressen en verzamelen levensmiddelen en valse 
papieren voor de onderduikers. Gerard is nauw betrokken
bij de landelijke pilotenhulp. Hij helpt piloten via Boxtel naar 
veilige gebieden zoals Spanje. Market Garden brengt zowel 
bezetters als burgers in rep en roer. Honderden langs sche-
rende vliegtuigen trekken kleinere zweefvliegtuigen voort, 
waarin de geallieerden zich klaarmaken voor hun strijd. Het 
hoopvolle nieuws van de aanstaande bevrijding snelt door 
het land. Op hun beurt maken de Duitsers en hun helpers 
zich op voor een tegenaanval. 

Ten oosten van Oisterwijk, tien kilometer ten westen van 
Boxtel, schieten twee zweefvliegtuigen te vroeg los. De  
inwoners van Oisterwijk zien hun hoop met de vliegtuigen 
achter de bomen verdwijnen. De soldaten overleven de val, 
maar mogen niet verder trekken. Ze bevinden zich nog
midden in bezet gebied en de geallieerden rukken niet zo 
snel op als gehoopt. Het gevaar dat de vijand ze ontdekt, is 
te groot. Het lokale verzet komt onmiddellijk in actie en 
helpt de mannen verborgen te blijven. Wanneer Gerard het 
nieuws hoort, aarzelt hij geen moment. 
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“Ik moet iets doen” 
In Boxtel is het niet meer veilig. De Duitsers gebruiken het 
dorp als uitvalsbasis tegen de oprukkende geallieerden. 
Door gaat naar haar ouders in Esch, maar Gerard gaat niet 
mee. “Ik moet iets doen”, zijn de haastige woorden waarmee 
hij afscheid neemt. Tussen Boxtel en Oisterwijk ligt het dras-
sige veengebied, De Kampina. Gerard kent het natuurgebied 
met zijn verraderlijke vennen door en door. 
Wat hij gaat doen en wanneer of zelfs óf ze hem terugziet, 
weet Door niet. Na die dag ziet ze haar man wekenlang niet. 
Plots schrikt ze op wanneer de bel gaat. Ze rent naar de 
deur en trekt hem open. Het duurt even voordat ze beseft 
dat het echt Gerard is die glimlachend voor haar staat en 
zegt: “Ga je mee Door?”. Dan vliegt ze hem om zijn nek. 

Picknick in de Kampina
Bepakt met rugzakken vol met eten trekken Gerard en Door 
eropuit, De Kampina in. Mochten ze onverhoopt Duitsers
tegenkomen, dan vertellen ze dat ze samen gaan picknicken. 
Aangekomen bij een open plek, wijst Gerard Door op stuk-
ken tentzeil die overal verspreid op de drassige grond lig-
gen. Gerard trek een zeil opzij en Door kijkt recht in de vuile, 
ongeschoren, maar stralende gezichten van een handvol 
Amerikanen. 

Wanneer ze opkijkt, ziet ze de andere tentzeilen ook be-
wegen. De soldaten zijn dolblij en Door kan het nauwelijks 
bevatten. De verborgen bevrijders nemen de boterhammen 
met jam aan en lachen haar dankbaar toe, voordat ze zich 
met een smakelijk genoegen op het eten storten.

Enkele Airborne-militairen tonen elkaar hun op de Duitsers buitge-
maakte handvuurwapens nadat Boxtel door hen was bevrijd. Duidelijk 
zichtbaar zijn de schouderemblemen van de twee Amerikaanse Air-
borne-militairen. Meest rechts het ’Screaming Eagle’ embleem van de 
101e Airborne Divisie en links het AA ’All-American’ embleem van de 
82e  Airborne Divisie. In het midden een militair van de Britse 1e Airborne 
Divisie met baret en baretembleem van het South Staffordshire  
Regiment. 25 oktober 1944.

Op 23 oktober begon vanuit het gebied bij Best en Sint-Oedenrode 
de uitbraak van de Britse troepen. De zogeheten Operatie Colin, ook wel 
de Slag om de Maas genoemd. De Duitsers trokken zich terug en Boxtel 
kwam tussen bevrijd en bezet gebied te liggen. Op 24 oktober verlieten 
de Airborne-militairen de kuilen, nadat het verzet had meegedeeld dat 
de Duitsers Boxtel hadden verlaten en Schotse verkenners waren 
gesignaleerd aan de rand van het dorp. 

De groep van meer dan 120 man, bestaande uit de Airborne-militairen, 
hun Nederlandse helpers en Duitse krijgsgevangenen betrokken het 
centrum van Boxtel, in afwachting van het Britse landleger. Daar werden 
de Airborne-militairen als echte bevrijders met gejuich en geroep ont-
vangen. De volgende dag trokken Schotse militairen van de 51 Highland 
Divisie Boxtel binnen. Die dag werd Boxtel voor de tweede keer bevrijd, 
maar toen officieel. 

FOTO
 (Afbeelding: privébezit G. Segers via Peter van der Linden, 1944)
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In de zomer van 1944 woonden de ongetrouwde broers 
Janus (60), Jan (58) en Driek Hoeks (54) met zijn drieën 
op de boerderij de Hertheuvelsehoef, op de grens van 
Eersel en Bergeijk. De boerderij was in eigendom van de 
abdij van Postel. Janus regelde het werk op de akkers 
en was de man van de handel. Jan deed het huishouden 
en Driek, de jongste, was de voerman. Na mei 1940 was 
het op hun afgelegen boerderij betrekkelijk goed leven: 
aan eten geen gebrek.

Bezoek van de pater 
Tot het voorjaar van 1944. Op een avond krijgen de gebroe-
ders Hoeks bezoek van een pater van de abdij van Postel. 
Hij komt een schuilplaats vragen voor zijn broer en voor een 
broer van een andere pater. Het gaat om twee jongemannen: 
de een heeft verzetsdaden gepleegd, de ander wil niet in 
Duitsland gaan werken. Hoewel de drie broers in eerste
instantie aarzelen, geven ze toestemming. Ondanks de
gevaren vinden ze dat de abdij en daarmee de jongemannen 
geholpen moeten worden.

De schuilplaats wordt ingericht in de stal. Maandenlang gaat 
het goed. De onderduikers koken hun eigen potje en laten 
zich geregeld buiten rond de boerderij zien. Piet van Woerkum, 
die betrokken is bij het plaatselijke verzet, zorgt voor de
nodige voedselbonnen. De verloofde van een van de onder-
duikers komt verschillende keren op bezoek op de Hert-
heuvelsehoef. De eerste keer haalt Jan Hoeks haar op bij de 
bushalte.

Op 6 juli 1944 wordt zij in Nijmegen gearresteerd door de 
Sicherheitsdienst, vermoedelijk omdat die op zoek is naar 
de verzetsman. Haar vader reist daarop onmiddellijk af naar 
Eersel en waarschuwt Piet van Woerkum. Die zorgt dat de 
onderduikers meteen naar een ander adres gaan. Tegen de 
broers Hoeks zegt Van Woerkum dat ook zij in gevaar zijn, 
maar dit wordt niet al te zwaar opgenomen. Bovendien kan 
de boerderij niet zomaar worden achtergelaten. 
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Machteloos 
Alle sporen van de onderduikers worden gewist.
Een dag later, rond half één ’s middags, stopt een auto bij de 
boerderij. Een zestal gewapende Duitsers stapt uit, samen 
met de gearresteerde verloofde. Janus en Jan doen net hun 
middagdutje en Driek leest in de keuken de krant. Al snel 
zitten ze alle drie bij elkaar en op de vraag naar de onderdui-
kers ontkennen ze elke betrokkenheid, ook als een foto van 
de onderduiker wordt getoond. Huilend bekent de verloofde 
dat deze boerderij wel de onderduikplaats is en wijst Jan 
aan als de persoon die haar van de bushalte heeft gehaald. 
De broers blijven ontkennen. Daarop wordt eerst Janus en 
later ook Jan in de voorkamer tot bloedens toe mishandeld. 
Doodsbleek en machteloos hoort Driek het aan. Alle broers 
houden hun mond en bekennen niets.

Na kort beraad sleuren de Duitsers Janus en Jan naar de 
auto, terwijl Driek met twee revolvers in bedwang wordt
gehouden. Hij merkt droogjes op: ‘Ge zoudt er de dood mee 
op den hals halen.’ Eenzaam blijft hij achter op de boerderij. 
Die avond bezoeken hij en zijn zus Digna Sijmens-Hoeks
Janus en Jan in de Marechausseekazerne, hun hoofden zijn 
bont en blauw. Ze zijn met knuppels mishandeld.
Tot twee keer toe geeft de dienstdoende wachtmeester, die 
de broers al vele jaren kent, hun de gelegenheid te ontsnap-
pen. Maar ze willen niet uit angst voor represailles voor de 
familie.

Het laatste jaar op de boerderij
Ook een omkooppoging met honderd vooroorlogse sigaren 
mag niet baten. Janus en Jan worden uiteindelijk naar Kamp 
Vught gebracht, waar de twee broers op 11 augustus 1944 

om negen uur in de avond op de fusilladeplaats worden 
geëxecuteerd. 

In november 1944 haalde de zus de spullen van haar 
broers op in Vught: een oude, versleten jas, een broek en 
een horloge. Driek bleef verslagen nog één jaar op de 
boerderij. Nog één keer zaaide Driek, maar oogsten deed hij 
niet meer. Als een gebroken man verliet hij de boerderij. In 
1970 overleed Driek, 80 jaar oud. Tot aan zijn dood droeg hij 
een foto van zijn twee oudere broers dag en nacht bij zich.

In 1948 kreeg de Akkerstraat in Eersel een nieuwe naam: 
Gebroeders Hoeksstraat. In de Mariakapel op de Markt in 
Eersel zijn Janus en Jan Hoeks vereeuwigd in één van de 
gebrandschilderde ramen.

FOTO
Het graf van Driek Hoeks
www.online-begraafplaatsen.nl 
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Beroepsmilitair Petrus Johannes (‘Piet’) van Gils zet in 
1942, als verspreider van het verzetsblad Vrij Neder-
land, zijn eerste stappen op het pad van het verzet. Begin 
1943 gaat hij naar de rijen van Trouw over en wordt als 
verspreider in West-Brabant werkzaam. In februari 
1944 wordt Jan van der Laan, een Groningse winkel-
bediende die een van de leidende Trouw-verspreiders 
is, gearresteerd. Van Gils heeft regelmatig contact met 
hem gehad en weet dus dat hij op zijn tellen moet  
passen. Vlak voor zijn arrestatie heeft Van der Laan hem 
op het hart gedrukt een verdacht adres in Princenhage, 
onder de rook van Breda, te mijden.

Het besmette adres
Op 13 maart 1944 gaan Van Gils en zijn vrouw Emilie op 
familiebezoek in Princenhage. Hun weg voert door de Oranje-
laan, langs dat ‘besmette’ adres. De vrouw des huizes ziet 
Piet en Emilie en wenkt ze binnen te komen. Het echtpaar is 
nog niet in huis of de Sicherheitsdienst (SD) stormt binnen 
en arresteert Van Gils en zijn vrouw. Piet wordt naar de  
Polizeigefängnis in Haaren afgevoerd. Emilie belandt in het 
Kasteel van Breda, het gebouw van de Koninklijke Militaire 
Academie, dat als SD-bureau in gebruik is. Na twee weken 
komt Emilie vrij.

In Haaren beleeft Piet van Gils vreselijke weken. De verhoren 
gaan tot diep in de nacht door; twee sessies duren zelfs 24 
uur nonstop. Ook wordt Piet zwaar mishandeld: hij verliest 
twee kiezen. Uiteindelijk houdt het hij niet meer en geeft 
informatie prijs. De verhoren stoppen, het bange wachten 
breekt aan. Inmiddels zitten al meer dan dertig verspreiders 
en drukkers van Trouw in Haaren vast. Hun gang naar de 
rechter lijkt een kwestie van weken, misschien een paar 
maanden. Dat er dan doodvonnissen zullen vallen, is wel 
zeker. 
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In de loop van juli 1944 haalt Hitler echter een streep door 
de berechting van verzetsstrijders. Maar SD-baas Rauter wil 
de Trouw-zaak koste wat het kost voor de rechter brengen 
en krijgt hiertoe vanuit Berlijn toestemming. 

Piet is op transport 
Piet van Gils’ schoonzus Mientje Proost, die een klein jaar 
eerder is gearresteerd wegens haar werkzaamheden voor 
een inlichtingenorganisatie, zit ook in Haaren. Ze kan Piet 
zien als hij op de binnenplaats wordt gelucht. Soms kan ze 
zelfs enkele woorden met hem wisselen. Begin augustus 
1944 ziet ze hem niet meer. Een Flurwärter, een gevangene 
die eten rondbrengt en de gangen boent, kan Mientje ge-
ruststellen: ‘Piet is op transport, het proces komt niet voor.’ 
Het blijkt niet waar te zijn. Op 5 augustus 1944 staan de 
Trouw-jongens in kamp Vught voor het SS-Standgerecht. 
Vierentwintig van hen, allen verspreiders, krijgen de doods-
traf. Slechts één van hen krijgt gratie. De 23 andere ver-
spreiders worden geëxecuteerd. Piet van Gils staat op 
10 augustus 1944 voor het vuurpeloton.

Zijn weduwe bevalt drie maanden later van een zoon, 
die de naam van zijn vader krijgt. Diens achternaam prijkt 
sinds 1976 op een straatnaambord in Zevenbergschen 
Hoek. Het dorp was tot 1997 deel van de gemeente 
Zevenbergen, de geboorteplaats van Piet van Gils, die 
een wenk in een laan in Princenhage fataal werd.

FOTO
Piet van Gils
Bron: Nationaal Monument Kamp Vught 
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Zijn vader was directeur van gloeilampenfabriek Voba 
in Tilburg. Toch kon dat de donkerte in het leven van 
Theo Vogels niet voorkomen. In de wieg kreeg hij difte-
rie; op zijn zesde liep hij bij een auto-ongeluk een zware 
hersenschudding op. Elf jaar later ontsnapte Theo aan 
de dood. Bij het schieten op waterratten – tijdverdrijf 
met vrienden – doorboorde een kogel zijn hartzakje, 
wat een operatie noodzakelijk maakte. Theo’s gezond-
heid bleef daardoor heel fragiel. 

Testament 
Voorvoelde hij de duisternis? Op zijn negentiende stelde 
Theo een testament op. Geen notariële akte, maar een 
handgeschreven plakkaat. Datum: 2 oktober 1939. Mocht hij 
overlijden, dan zou de Broederschap van de Wulpen – een 
kleine vriendenkring waarvan hij lid was – zijn archief en 
‘indien aanwezig’ dertig gulden erven. Ook verzocht de diep-
gelovige Theo een mis voor alle overleden Wulpenbroeders 
op te dragen. 

Begin 1943 stokte zijn studie economie aan de Tilburgse 
hogeschool. Zoals velen weigerde Theo een loyaliteits-
verklaring te tekenen. Aan gedwongen Arbeidseinsatz wist 
hij te ontsnappen, dankzij doktersattesten die zijn vader kon 
regelen. Ongetwijfeld was de familie Vogels, die op kasteel 
Groenendael in Hilvarenbeek woonde, invloedrijk. Maar ook 
zij ontkwamen niet aan de benzinerantsoenering. Hun auto, 
een Chrysler Royal Saloon 1937, reed tijdens de oorlog op 
houtgas. Voor verzetswerk zou dat evenwel niet uitmaken, 
zou snel blijken.

Dashboardlight
Lente 1943. De Hilvarenbeekse schoolmeester Eugène van 
der Heijden vraagt Theo of hij met de Chrysler vijf mensen 
van Tilburg naar grensdorp Esbeek wil brengen. Nietsver-
moedend gaat Theo akkoord. Zijn passagiers blijken Engelse 
piloten die hun vrijheid tegemoet hopen te rijden. Paradise 
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STUDENT OP DE 
GRENS VAN LEVEN 
EN DOOD
Schrijver 
Eric Alink

Locatie 
Kasteel Groenendael, Hilvarenbeek
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by the dashboardlight? Onzeker, want voorbij de grens 
wacht hun de riskante route Antwerpen-Brussel-Parijs. 
Zo belandt de jonge student terloops in het verzetswerk. 
Dankzij de Hilvarenbeekse verzetsgroep Smit-Van der Heijden 
ontsnappen driehonderd geallieerde vliegers, Franse krijgs-
gevangenen en Joodse Nederlanders. Maar op 15 november 
1943 gaat het mis. Vanaf Turnhout volgen de Duitsers 
heime lijk een Italiaanse piloot, nadat controle van zijn valse 
papieren argwaan heeft gewekt. Zo weten ze de Brusselse 
tak van de verzetsgroep op te rollen.

Op 20 november 1943 valt ook Theo in handen van de 
Gestapo. Wrang in het kwadraat – nee, tot de derde macht: 
zijn vader draagt ongewild bij aan de arrestatie. Om drei-
gende gijzeling van twee andere zoons af te wenden, heeft 
pa Vogels de Duitsers eerder die dag op de mouw gespeld 
dat Theo bij een halfbroer in Tilburg is. Hij is ervan overtuigd 
dat z’n zoon elders ondergedoken zit. Het blijkt een fatale 
vergissing.

Gevangenis
In februari 1944 horen Theo en zes andere studenten uit de 
verzetsgroep hun doodvonnis. Maar in de zomer krijgt hij 
gratie: tien jaar tuchthuis. Zijn familie tast in het duister wat 
zijn verblijfplaats is. Na de bevrijding van Brabant trekt zijn 
broer Harrie met de geallieerde troepen oostwaarts. Hij fun-
geert als tolk. Bij het Duitse stadje Siegburg stokt hun op-
mars. Wel beschadigt Amerikaanse kanonvuur de gevangenis, 
waar kort daarvoor tyfus is uitgebroken. Omdat ook de water-
leiding stuk is, verslechtert de hygiëne snel. Op 10 april be-
vrijden de Amerikanen Siegburg. Als Harrie nietsvermoe-

dend het stadje in gaat, bevindt hij zich op slechts meters 
afstand van zijn gevangen broer. Tot een blijde hereniging 
komt het helaas niet: op 24 april 1945, Hemelvaartsdag, 
sterft Theo aan vlektyfus. Pas eind mei ontdekken Harrie en 
zijn familie dat hij is gestorven – en waar.

In september 1945 wordt Theo’s testament alsnog uitgevoerd. 
Krap zes jaar eerder zette hij in grote letters het broeder-
schapsmotto Estote Parati boven zijn nalatenschap: 
‘Wees voorbereid.’
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IK HEB JE VADER 
ONDER DE VLOER 
VERSTOPT
Schrijver 
Marlon van den Bergh

Locatie 
Frankrijkstraat 40, Eindhoven
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Tijdens de oorlog spoorde de Sicherheitsdienst (SD) 
staatsvijanden op. Tot deze groep behoorden onder 
andere Joden, communisten en verzetsmensen. De SD 
was opgericht door de Duitse nazipartij, de NSDAP, als 
onderdeel van de SS. Sommigen probeerden aan deze 
opsporingen te ontkomen door naar neutraal gebied te 
vluchten of onder te duiken. Anderen ondernamen geen 
voorzorgsmaatregelen en leefden met het grote gevaar 
om gepakt te worden. 

Geheim
In 1937 verhuist de familie Bruining naar Frankrijkstraat 40 
in Eindhoven. Vader Hajo is werkzaam bij het Natuurkundig 
Laboratorium van Philips en moeder Nora zorgt thuis voor 
de vier kinderen. De oudste, dochter Annette, lijdt aan tuber-
culose en brengt haar dagen verplicht door op bed. In 1942 
krijgt de kleine Annette alle gebeurtenissen mee vanuit bed. 
Zo weet ze dat haar vader via een kastje met allerlei knopjes 
berichten naar Engeland verstuurt. Vader blijkt in het ge-
heim mee te werken aan het verzet. “Niets vertellen en niet 
over praten”, wordt haar steeds gezegd. 

In 1943 regelt Hajo voor een Joodse arts, genaamd Betty 
Levi, een onderduikadres: zijn eigen huis aan de Frankrijks-
traat. De geheime verzetspraktijken brengen de familie 
Bruining in gevaar. Een klein jaar na de intrek van de nieuwe 
bewoonster wordt er ’s nachts hard op de voordeur geklopt. 
Het zijn agenten van de Sicherheitsdienst, die op zoek zijn 
naar Hajo. Ook Annette schrikt wakker van al het lawaai. Niet 
veel later komt moeder haar kamer binnen: “Ik heb je vader 
onder de vloer verstopt, maar het luikje sluit niet goed. Het 
zeil ligt er bol overheen.” Ze pakt haar half slapende dochter 
op en brengt haar naar de andere slaapkamer. “Ik draag je 
over naar vaders bed, omdat het nog warm is. Doe maar of 
je slaapt.” 

Eindhoven
Helmond
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FOTO
Frankrijkstraat 40, Eindhoven
(Afbeelding: privébezit Annette Haas-Bruining, z.j.)

De SD
Wanneer moeder beneden de deur open doet voor de 
mannen van de SD, ziet Annette de zender van haar vader 
staan. Moeder probeert de SD nog te overtuigen dat haar 
man niet thuis is, maar het is tevergeefs. Vlug stopt Annette 
de zender onder de dekens en schopt het naar het voeteneind. 
Samen met vaders pantoffels, die nog voor het bed stonden. 
De mannen lopen de trap op. De deur gaat open en moeder 
richt een zaklantaarn op het bed. Het laken wordt van 
Annettes gezicht getrokken. “Dit is mijn dochtertje,” zegt 
moeder. “Ze is erg ziek. Ze heeft tbc.” De mannen laten het 
laken direct los. Daar moeten ze niets van hebben!

De mannen doorzoeken de rest van het huis en wanneer ze 
ook de zolderkamer van Betty Levi betreden, vertelt moeder 
gauw dat Betty de kinderjuf is. Betty ligt in bed te slapen en 
alleen haar blonde krullen steken boven de dekens uit. De SD 
trapt erin en gaat naar buiten. Het gevaar is echter nog niet 
voorbij. De mannen zijn niet van plan weg te gaan voordat 
ze Hajo hebben gevonden. Eén van de mannen houdt wacht 
bij de voordeur, de ander achter het huis. De hele nacht blijft 
vader verstopt in de kleine ruimte onder de vloer. Moeder 
doet alle lichten uit en gaat naast Annette liggen. 

Naar de kerk 
In de ochtend laat moeder de kat naar buiten via de voor-
deur. Er staat niemand meer. Daarna haalt ze kolen uit het 
schuurtje achter, ook daar is niemand meer te bekennen. 
Vader haast zich, met het kerkboek van het dienstmeisje 
onder zijn arm, naar buiten en voegt zich bij de voorbijgangers 
die op weg zijn naar de kerk. Zo bereikt hij het Rijks Krank-
zinnigengesticht. De directeur, een vriend van Hajo, laat hem 
opnemen als een van patiënten om hem te verstoppen 

voor de bezetter. Betty Levi vindt een ander, veilig 
onderduik adres in Eindhoven. 

Niet veel later werd Eindhoven bevrijd en keerde Hajo  
terug naar huis. Al bleef de angst voor gevaar niet weg. 
Het Ardennenoffensief hield iedereen in spanning. 
Grote angst dat de Duitsers Eindhoven zouden heroveren. 
Direct na de bevrijding van Nederland ontving Hajo in de 
Ridderzaal in Den Haag een onderscheiding van de 
Engelse regering en werd hij lid van de Order of the British 
Empire. Hajo zei “de oorlog is voorbij”. Hij sprak er nooit 
meer over. Betty Levi emigreerde naar Israël en behield 
contact met de familie Bruining. 
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JOODSE NEDERLANDERS, ROMA, SINTI, JEHOVA’S GETUIGEN:
Groepen die stelselmatig worden vervolgd en vermoord. 
Ook Brabant ontkomt niet aan vervolging.

©Hans van der Meer
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De Joodse gemeenschap in Geertruidenberg is klein, 
de weinige leden ontmoeten elkaar wekelijks op sjabbat 
in de synagoge die in de schaduw van de majestueuze 
Geertruidskerk staat. Het is niet ver van de Koestraat, 
waar Bethrina Kooperberg met haar zussen en broer 
opgroeit. In de canon van Geertruidenberg staat te 
lezen dat het laatste grote feest in de synagoge het 
Bar Mitswa van Jaap (Jacob) Kooperberg is geweest. 
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn de 
zussen Netty, Betsy en Trijntje al verloofd of getrouwd 
en wonen niet meer in Geertruidenberg. Oudste dochter 
Bethrina is dan nog steeds vrijgezel, ze woont in bij haar 
oude oom Salomon en haar tantes Rika en Sofia (Fie) 
Kalker aan de Stationsweg in Geertruidenberg. Ook is 
ze vaak te vinden bij de familie Van Beek, waar ze past 
op de nog jonge kinderen Jet en Jan.

Maatregelen
Na de Duitse bezetting lijkt het leven nog zijn gewone gang 
te gaan, maar allengs worden de eerste maatregelen tegen 
de Joden genomen. Februari 1941 worden de veertien 
Joodse inwoners van Geertruidenberg verplicht zich te 
registreren. Oom Salomon Kalker geeft 26 april 1941 zijn 
radio af op het gemeentehuis. Zijn er in die eerste jaren nog 
contacten tussen alle gezinsleden? Ziet Bethrina haar zussen 
nog weleens? Zus Trijntje wordt opgepakt tijdens een razzia 
in Amsterdam en op 24 juli 1942 vergast in Auschwitz. 
Wisten haar ouders van haar wrede lot? Niet lang daarna 
duikt broer Jaap onder, net als haar ouders Mozes en 
Magdalena Kooperberg. Ze worden 18 november 1942 VERVOLGING

Schrijver 
Hannie Visser-Kieboom

Locatie 
Stationsweg 5, Geertuidenberg

LACHEN ALS 
GEKKEN IN DE 
MOORDCENTRALE

Helmond

Geertruidenberg
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FOTO
Links: Bethrina Kooperberg in haar witte jurk met knopen, samen met de kinderen 
Jet en Jan van Beek in 1937. (Bron: 1937, privébezit Bas Zijlmans)
Rechts: 3. De stolpersein voor Bethrina Kooperberg aan de woning van haar oom en tante, 
Stationsweg 5. (Bron: z.j., privébezit Bas Zijlmans)

uitgeschreven uit het bevolkingsregister in Geertruidenberg. 
De zussen Netty en Betsy weten ook een onderduikadres 
te vinden. Bethrina is met haar blonde haren niet direct 
herkenbaar als Joodse vrouw, hoopt ze zo de dans te onts-
pringen? Wil ze niet onderduiken of wil ze haar oude oom 
en tantes niet in de steek te laten? Oudere inwoners van 
Geertruidenberg weten dat Bethrina lijdt aan toevallen en 
dat zou mogelijk gevaar opleveren bij het onderduiken. Of 
vertrouwt de immer optimistische Bethrina op de goede 
afloop?

Op 9 april 1943 vertrekt ze samen met nog negen andere 
Joodse bewoners uit Geertruidenberg naar Kamp Vught. 
Ze stappen vrijwillig op de trein naar Den Bosch. De 
burgemeester had nog een vergeefse poging ondernomen 
om de drie oudste Joden in Geertruidenberg achter te laten 
blijven. Bethrina is nog optimistisch als ze op de trein stapt. 
Naar omstanders roept ze ‘Ik ben ziek en kom zo terug’. 
Eenmaal in Kamp Vught stuurt ze nog een brief en een 
briefkaart aan de familie Van Beek, gedateerd 24 april 1943.

We leven nog minder dan de beesten
De eerste nacht dat we hier waren hebben Tante Fie en ik 
ondanks alles liggen lachen als gekken. Zooals het er toen 
toeging, niemand kon slapen en huilen, gillen. Enfin het was 
vreeselijk gewoon, maar nu gaat het slapen toch beter, en 
vind je het naar als ’s morgens de bel gaat.

Verleden week zondag mochten de mannen niet komen, 
toen liepen alle dames naakt in de barakken, reden we 
ontluisd moesten worden en toen het er op aan kwam 
gebeurde het maandagavond 9 uur dus die dag ook weer 
geheel naakt.

O, als jullie toch eens door een spleetje ons konden zien, 
U weet dat ik altijd optimistisch was hé, en heb dagen van 
nog hoor maar soms denk je dat heel het kamp gek wordt 
van de behandeling. Het is nog minder dan min zooiets had 
ik me nooit voor kunnen stellen, we leven nog minder dan 
de beesten.

Ze noemen het hier de moordcentrale en als jullie zouden 
weten hoe wij het hier hebben zouden de poorten bestormd 
worden maar we hebben nu goede moed kan dat? 

Niet lang na het laatste levensteken van Bethrina 
Kooperberg wordt ze op 9 mei 1943 naar kamp 
Westerbork gedeporteerd. Twee dagen later vertrekt 
haar trein naar Sobibor en op 14 mei 1943 wordt de 
gaskraan opengedraaid voor Bethrina Kooperberg. 
Toch is Geertruidenberg haar niet vergeten, na 75 jaar 
leeft haar naam nog altijd voort in een struikelsteen voor 
de deur van haar laatste huis op Stationsweg 5. 
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Erwin Michael Joseph - roepnaam Michael - was joods. 
Enig kind (1925) van Kurt Joseph en Elli Glogau uit 
Berlijn. In de vroege jaren ‘30 pleegde zijn vader 
zelfmoord. Een paar jaar later begon in Duitsland de 
jodenvervolging. Elli en Michael zochten een goed
 heenkomen in Amsterdam. Alsof het noodlot te 
ontlopen viel.  

Op de vlucht
In 1937 hertrouwt Elli met Heinz Graumann. Hij is een 
vroegere Berlijnse vriend, eveneens uitgeweken. Even gloort 
de toekomst. Maar dan komt er oorlog en gaan de Nazi’s ook 
in Nederland op jodenjacht. De Graumann’s slaan opnieuw 
op de vlucht. Joseph is dan 16. Het gezin ontmoet de 
mensensmokkelaars Henk Brandhorst en Arie van Hemert. 
Die beloven de Graumanns naar Zwitserland te loodsen. 
Kosten: 10.000 gulden. Voor het eerste traject moeten ze 
6.000 gulden aanbetalen.

De Graumann’s krijgen gezelschap van Albert en Irene Hep-
pner en hun 9-jarige zoon Max, ook een op drift geraakt Du-
its-joods gezin. Na een heimelijke reis naar Brabant, wordt 
het 6-koppige gezelschap tijdelijk ondergebracht in een 
badhuisje in Brandsma’s bos te Vlierden. 
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Hier duikt José Peerbooms op; ‘Don José’ in het Peellandse 
verzet. Hij en Brandhorst zeggen een tankwagen te hebben 
geregeld, die de vluchtelingen de Nederlands-Belgische 
grens over zal brengen. Na een week is dat vervoer er nog 
niet.
We moeten van ze af
Bang voor ontdekking besluiten ‘de jodenhelpers’ zich 
op een andere manier van hun vluchtelingen te ontdoen. 
Brandhorst koopt een ijzeren hamer en samen met 
Peerbooms graaft hij verderop in ‘t bos een diepe kuil. 
De twee houden hun vluchtelingen voor dat ze een voor 
een naar een onderduikadres kunnen. Op woensdagavond 
16 september 1942 halen ze Michael Joseph als eerste op. 

Nabij de Bikkels vragen ze Michael bij een greppel te gaan 
zitten. Aangespoord door Peerbooms slaat Brandhorst 
de jongen met één klap van zijn hamer van de wereld. 
Misschien heeft Michael niet eens gevoeld wat hem 
overkwam. Als ‘zijn redders’ zeker weten dat hij dood is, 
begraven ze de jongen in de kuil. Michaels bruine koffertje 
blijft in de struiken achter.

Kort daarna vernemen Brandhorst en Peerbooms dat boer 
Harrie Janssen aan de Voorpeel in Zeilberg nog onderduikers 
kan gebruiken. Op Janssen’s boerderij betrekken de 
overgebleven vluchtelingen een kippenhok. Van Arie van 
Hemert krijgen ze te horen dat Michael is vermoord.

Totaal ontredderd blijven ze tot het einde van de oorlog bij 
Harrie Janssen wonen. Maar de tragedie schreeuwt om een 
vervolg. Nog tijdens de oorlog wordt José Peerbooms door 

het Peellandse verzet geliquideerd. Henk Brandhorst krijgt 
bij zijn berechting in 1946 zes jaar cel.

En de rest?
•  Erwin Michael Joseph kreeg in 1945 een permanent graf 
 op de protestantse begraafplaats in Deurne. ‘Vermoord  
 door mensen die hem veiligheid beloofden’ staat erop.
•   Elli Graumann benam zich kort na de oorlog het leven.
•   Heinz Graumann hertrouwde en vertrok naar Amerika.
•  Albert Heppner stierf aan het einde van de oorlog aan 
 een hartaanval.
•   Irene Heppner en zoon Max emigreerden ook naar 
 Amerika.
•   Harrie Janssen en zijn familie gingen naar Brazilië.  
•  Het graf van Michael Joseph dreigde in 1994 te worden  
 geruimd; de Deurnese ED-journalist Ed van de Kerkhof  
 schreef er een indringende reportage over.
•   Opnieuw wekte Michael’s zinloze dood de afschuw van 
 velen; het graf bleef en er verschenen boeken.
•   Jaren later dook ook Michaels koffertje weer op, al die 
 tijd bewaard door buurtbewoners.
•   Nauwelijks 500 meter van de plek waar de jongen 
 werd vermoord, belandde het kleinood in het privé-
 oorlogsmuseumpje van Wils Verberne (1997), op dat 
 moment even oud als Michael Joseph toen! 

FOTO
Deze advertentie plaatsten de Amsterdamse onderduikers op 
29 november 1944 in het Helmondsch Dagblad.
(Afbeelding: Helmondsch Dagblad, 1944)
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Joodse kinderen liepen tijdens de bezettingstijd 
evenveel gevaar als hun ouders. Maar op een goed 
onder duikadres en onder een andere naam kon je soms 
een heel eind komen. Joost en Freddie Oppenheim 
probeerden het. Hun ouders vluchtten al in 1933 uit 
Duitsland en gingen in Eindhoven wonen. Totdat in 
1942 ook daar serieus jacht op hen werd gemaakt. 
Ze moesten weg, allemaal. Maar waarheen? Waar 
vind je voor iedereen veilig onderdak?

Bang 
Vader lijdt aan suikerziekte. Hij moet naar het ziekenhuis. 
Hij is bang. Naast hem ligt meneer Heuvelmans, met een 
botbreuk. Die heeft allang gezien dat zijn kamergenoot een 
Jood is. Want hij staat met zijn gezicht naar de zon te bidden. 
Dan opeens vallen er bommen, vlakbij, op de gebouwen van 
Philips. Vader heeft het niet meer. Als ook nog een bom  
middenin het ziekenhuis slaat, spreekt hij zijn buurman aan. 

‘Voor mij en mijn vrouw heb ik onderduik gevonden. Maar 
niet voor mijn zoontjes van acht en vier.’ Heuvelmans denkt 
niet lang na. ‘Beste man, ze kunnen met ons mee naar Reusel, 
naar ons hotel. Maar er moet wel iets worden verzonnen op 
hun namen.’ Heuvelmans vraagt advies in het plaatselijke 
klooster. Voortaan zijn het Jan en Kees Blijdorp, protestantse 
weesjes uit Rotterdam, zonder papieren.

Het is te gevaarlijk 
Bij Heuvelmans is het een gezellige boel. De familie heeft 
een hotel, een café en een bakkerij. Er lopen ook veel gasten 
in en uit. Nogal wat Duitsers komen er. De broertjes kunnen 
goed met hen opschieten. Ze hebben hun nieuwe naam van 
buiten geleerd. Maar soms is het eng. Ligt zo’n Duitser in-
eens bij je op de kamer. Nog enger wordt het als de Engelsen 
naderen. Er liggen overal lijken. En ze schieten op Reusel. 
Van de mooie kerktoren wordt de spits helemaal afgeschoten.
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De Duitsers zeggen dat de inwoners van Reusel weg moeten. 
Het is te gevaarlijk. Daarom gaat iedereen op weg naar 
Hooge Mierde. De broertjes gaan ook, te voet. Opeens komt 
er een grote zwarte auto naast hen rijden. De officier wenkt 
hen naar binnen. Voor hij het weet zit Joost tussen een Duitse 
officier en een Duitse soldaat. Die vragen de jongens van 
alles. Later bekent Freddie ook nog dat hij bijna hun geheim 
heeft verteld aan ‘die aardige kerels’.  Daar moet je toch niet 
aan denken. 

Bevrijd! 
Op 2 oktober 1944 wordt Hooge Mierde bevrijd. Terug in 
Reusel zien de jongens de ravage. Er staat helemaal niets 
meer overeind. Gelukkig kunnen Joost en zijn broer in 

december naar een Joodse organisatie in Eindhoven. 
Daar horen ze het verschrikkelijke nieuws dat hun ouders 
een paar maanden geleden zijn opgepakt. Vader is 
weggevoerd naar Auschwitz en daar in september 
vermoord. Moeder is naar Theresienstadt gedeporteerd, 
maar ze leeft nog en ze komt eraan! 

In november 1946 emigreerde Joost met zijn moeder en 
broer naar de Verenigde Staten. Ze voegden zich daar bij 
familie in Washington. Freddie nam dienst in de Air Force, 
was in Japan en Korea en vestigde zich met zijn gezin in 
ZuidPennsylvania. Joost ging werken bij het National Cancer 
Institute en studeerde geneeskunde in New York. Joost 
geeft regelmatig lezingen in Madrid en Berlijn. Op reis 
bezoekt hij af en toe de familie Heuvelmans in Reusel.

FOTO
Joost Oppenheim (r.) met zijn moeder en broer Freddie (1945)
(Afbeelding: privébezit Joost Oppenheim, 1945)
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Eindhoven, op dinsdag 16 mei 1944 vindt er een razzia 
plaats waarbij een jong meisje wordt opgepakt. Samen 
met haar familie zal ze drie dagen later van Kamp West-
erbork naar Auschwitz-Birkenau worden gedeporteerd, 
alwaar zij ook zal sterven. 

Wanneer het transport in Westerbork klaarstaat voor ver-
trek, steekt het meisje voorzichtig haar hoofd tussen de 
deuren van de goederenwagon naar buiten. In opdracht van 
de kampcommandant maakt de Joodse gevangene Rudolf 
Breslauer die dag een film over het transport. De nieuws-
gierigheid van het meisje wordt gewekt door de camera en 
Breslauer vangt haar blik op zijn film. “Ga bij die deur weg, 
straks komt je kop er nog tussen”, roept haar moeder en het 
meisje verdwijnt weer in de wagon. Niet veel later vertrekt 
de trein richting Polen. 

Witte hoofddoek
De filmbeelden van Breslauer duiken op als de Tweede 
Wereldoorlog voorbij is. Het beeld van het Joodse meisje 
dat voorzichtig haar hoofd uit de trein steekt valt op. Zeven 
seconden lang zie je haar op de beelden naar buiten turen. 
Ze is jong, draagt een witte hoofddoek, maar haar naam 
weet niemand.  
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Haar portret wordt vele malen gebruikt en door de jaren 
heen krijgt ze de titel: “Het meisje met de hoofddoek”. Ook 
Journalist Aad Wagenaar krijgt het beeld onder ogen. Hij 
raakt geïntrigeerd door het meisje en besluit een zoektocht 
te starten naar haar ware identiteit. Wagenaar onderzoekt 
het wagonnummer dat zichtbaar is in de film en ontdekt dat 
het, in tegenstelling tot wat men denkt, niet gaat om een 
wagon met Joden. Het meisje behoort tot de 245 Sinti en 
Roma die op 19 mei van Westerbork naar Auschwitz zijn 
gedeporteerd. Jarenlang heeft het beeld van het onbekende 
meisje voortgeleefd als icoon van de Nederlandse Joden-
vervolging. 

Geboren onder de woonwagen
Haar naam is Settela Anna Maria Steinbach. Geboren onder 
een woonwagen op 23 december 1934 in het Zuid-Limburg-
se Buchten. Haar vader was handelaar en violist op kermis-
sen en dorpsfeesten. Op 16 mei 1944, wordt ze in Eindhoven 
opgepakt en in kamp Westerbork wordt zij kaalgeschoren. 
Hier schaamt zij zich voor en daarom draagt zij de witte 
hoofddoek. Met een leeftijd van slechts 9 jaar overlijdt 
Settela in Auschwitz. Zonder te weten dat ze op een merk-
waardige manier zal voortleven. 

Settela laat ons beseffen dat naast Joden, ook zigeuners zijn 
vervolgd tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Op 14 mei 1944 ontvingen de Nederlandse politiekorpsen 
een bevel uit Duitsland. ‘[…] eener centrale aanhouding 
van alle in Nederland verblijvende personen die het ken
merk der zigeuners bezitten’. De landelijke razzia vond 
plaats op 16 mei en meer dan 550 Sinti en Roma werden 
opgepakt. Niet iedereen bleek volgens de criteria zigeuner 
te zijn en zij ontsprongen de dans. Uiteindelijk zijn er 245 
zigeuners gedeporteerd. Settela’s moeder, twee boertjes, 
twee zusjes, tante, twee neefjes en nichtje hoorden ook bij 
deze groep. Zij hebben het niet overleefd. De vader van 
Settela overleed vlak na de oorlog. Het is onduidelijk hoe
veel zigeuners er zijn vervolgd in Europa. De schattingen 
lopen uiteen van 200.000 tot 1,5 miljoen.

FOTO
’Het meisje met de hoofddoek‘ Settela Steinbach kijkt door 
de deuren van de wagon naar buiten.
(Afbeelding: Herinneringscentrum Kamp Westerbork, 1944)
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Als kind heette Veronica (1911) gewoon Wies. Ze groeide 
op in Bergen op Zoom, in een devoot katholiek gezin. 
Dat pa en ma Löb vroeger Joods waren, bleef verder 
onbesproken. Nu telde enkel de aanbidding van Jezus 
Christus en de verering van de Heilige Maagd Maria. 
Waar kon dat beter dan in het klooster? Precies daar 
lag dus de toekomst van de kinderen. 

“Graag, m’n jongen, sta ik jullie allen af aan Jezus.” Zo zwaait 
moeder zes van haar kinderen uit, die vanaf 1926 één voor 
één de kloosters intrekken. De drie broers George, Ernst en 
Rob gaan naar abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot en 
treden in als Pater Ignatius, Pater Nivardus en Broeder Linus. 
De twee zusjes Door en Lien gaan naar het nabijgelegen 
trappistinnenklooster Koningsoord, als Zuster Maria-Theresia 
en Zuster Hedwigis. Als jongste van de zes klopt ook de 
ziekelijke Wies daar in 1937 aan. Vanaf dat moment heet zij 
zuster Veronica. Broer Hans begint een carrière als machine-
tekenaar en elektrotechnicus, buiten het klooster.

Kerkelijk protest
Op 2 augustus 1942, rond half vier in de morgen, zingt 
Veronica in het koor. Dat is haar enige plezier in het klooster-
leven. De buitenwereld, zelfs bezoek, ziet ze alleen door 
tralies. Met andere nonnen praat zij in gebaren. Ze weet 
niets van wat er buiten gebeurt. Dus ook niet dat in alle 
kerken een verklaring van de aartsbisschop is voorgelezen. 
Een protest tegen de deportatie van joden. Daar zijn de 
nazi’s razend over. De jacht op joodse katholieken is 
geopend.

Opgepakt
Een uur later dringt politie het klooster binnen. De twee 
zusters Maria-Theresia en Hedwigis Löb worden gepakt. 
Andere nonnen willen dat ze vluchten. “Nee”, zegt een van 
de zusjes. “Ik geef mij over mijn Heer.” Veronica is intussen 
onvindbaar.  Ze heeft zich verstopt, te ziek om mee te gaan. 
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En de politie heeft haast. Die rijdt met de twee nonnen naar 
abdij Koningshoeven. Daar worden hun drie broers opge-
pakt. Opnieuw het advies te vluchten. “Nee. Ze hebben 
gedreigd tien paters te doden als wij niet meegaan.” 

Reünie
Wat daarna gebeurt, hoort de zieke Veronica pas later. 
Zonder enig verzet laten de broers zich wegvoeren. Maar ze 
zijn nog niet buiten of ze worden verrast door luid geroep. 
Enthousiast worden ze begroet vanuit het politiebusje. Dat 
zijn onze zusjes! Misschien wel veertien jaar hebben ze 
elkaar niet gezien! De onverwachte reünie brengt hen buiten 
zinnen. Een SS’er mompelt: “Het lijkt wel of jullie een feestje 
vieren.” “Klopt, jullie helpen ons alleen maar sneller in de 
hemel te komen!”

Ontsnapt
Het feest is gauw voorbij. De hele groep wordt overgebracht 
naar Amersfoort, Westerbork en ten slotte Auschwitz. In het 
najaar van 1942 worden de drie broers en twee zusjes daar 
vergast. Zeker zes keer wordt Veronica opgeroepen zich te 
melden. Dat doet ze telkens ook. God is haar kennelijk goed-
gezind, want steeds weet zij aan vervolging te ontkomen. 
De ene keer schiet de Joodse Raad haar te hulp, dan weer 
de kloosterarts. En als zij uiteindelijk naar Westerbork moet, 
wordt ze er na vijf dagen ontslagen. Uitgeput door tbc sterft 
ze op 1 augustus 1944, in haar eigen klooster, drie maanden 
voor de bevrijding. Ook broer Hans, die niet intrad in het 
klooster, is als Joodse burger niet veilig en duikt onder. 
Tijdens een vluchtpoging naar België wordt hij opgepakt en 
overlijdt in Buchenwald.

Op 2 augustus 1942 werden samen met de broers en 
zusjes Löb 245 Joodse katholieken opgepakt. Hun lotge
vallen maakten uiteenlopende reacties los. De katholieke 
kerk roemde de martelaren die zich tot het ware geloof 
hadden bekeerd. Sommige Joden zagen hen juist als 
afvalligen. Maar wat deed het er eigenlijk toe. De nazi’s 
wisten precies wie ze hebben moesten.

FOTO
De broers en zussen Löb, van wie er zes intraden in het klooster
(Afbeelding: NIOD, z.j.)
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Roosje Glaser, dochter van een welgestelde Joodse 
familie, groeide op in Kleef. Haar vader was bedrijfsleider 
in een fabriek. Het groeiende antisemitisme zorgde eind 
jaren ’20 voor een klap. Vader Glaser verloor zijn baan 
en zag uiteindelijk geen toekomst meer in Duitsland. 
Het gezin verhuisde naar Nederland.

Al van jongs af aan was dansen Roosje Glasers grote passie 
en talent. Met haar eerste echtgenoot runde zij een succes-
volle dansschool in Den Bosch. Hij kreeg echter steeds meer 
sympathie voor het nazi-gedachtengoed. Een onvermijdelij-
ke scheiding volgde. Binnen de Kulturkammer werd de ”vak-
groep van gezelschapsdansleeraren” opgericht. Joodse 
dansleraren en leraressen werden niet toegelaten.

Roosje begint na de scheiding haar eigen dansschool en 
oogst steeds meer succes, zelfs internationaal. Ook als het 
haar als Jodin door de Kultuurkamer verboden wordt om 
een dansschool te hebben, zet Roosje haar danslessen op 
zolder voort.

Verraden
Totdat op een kwade dag in 1942 een politieagent voor de 
deur staat om haar te arresteren. Roosje is verraden via een 
brief van een lid van de ‘vakgroep van gezelschapsdanslee-
raren’: ‘Een zeer brutale Jodin genaamd Roosje Glaser, wo-
nende te ’s-Hertogenbosch, Koninginnelaan 23, deze ver-
klaarde openlijk op de onbindingsvergadering te Utrecht in 
het bijzijn van 147 dansleraren dat zij met die nieuwe kliek 
niets te maken had en gewoon door zou gaan.’ Afzender is 
Roosjes ex-man. Roosje komt na 6 weken plotseling vrij. 

Ze vlucht uit Den Bosch, neemt een nieuwe identiteit aan en 
duikt onder in Naarden, maar daar wordt ze opnieuw verra-
den door een minnaar. Ze wordt geïnterneerd in kamp 
Westerbork, overgeplaatst naar kamp Vught en komt uitein-
delijk terecht in Auschwitz-Birkenau. Zijn de omstandighe-
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den in de Nederlandse kampen nog relatief ‘goed’, in Birke-
nau wordt Roosje onderworpen aan de wrede medische 
experimenten en wordt ze voor straf aan het werk gezet in 
de gaskamers. 

Roosje grijpt elke gelegenheid aan om haar overlevingskans 
te vergroten. Ze gaat een relatie aan met een Duitse officier. 
Later zegt Roosje hierover: “Na de medische experimenten 
in Block 10 en na het werken in de gaskamers, vond ik het 
prachtig dat een man lieve woorden tegen me zei, zijn arm 
om me heen sloeg, we de liefde bedreven. Ik voelde me 
weer mens worden”.

Dansen in Birkenau
In het laatste jaar van de oorlog, als de Russische legers 
oprukken, worden de overlevingskansen in de vernietigings-
kampen steeds kleiner. Roosje gaat naar haar geliefde met 
een plan. Ze haalt hem over om een activiteit te organiseren. 
Om de gedemoraliseerde SS‘ers op te vrolijken geeft Roosje 
hen danslessen en zingt zij Duitse liederen. Applaus 
ontvangt zij niet, maar wel een brood. Dat deelt zij in haar 
barak met twee vriendinnen.

Roosje weet als een van de weinigen levend uit Birkenau 
te komen. Na een barre tocht belandt zij met een transport 
van het Rode Kruis in Zweden. Amper enkele weken na haar 
ontsnapping uit Duitsland danst Roosje weer en treedt ze 
op met cabaret. 

Roosje bleef de rest van haar leven in Zweden, waar ze 
op hoge leeftijd overleed. Ondanks de traumatische 
er varingen in de oorlog behield Roosje altijd haar levens
lust en haar passie voor dansen en muziek. Haar persoon
lijke brieven ondertekende ze met haar officiële naam 
Rosita: met een lachebekje in de R.

FOTO
Links: Roosje danst met haar eerste echtgenoot
Rechts: Roosje in 1941 
(Afbeelding: Roosje Glaser Foundation, z.j.)
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Simon van Adelberg was heimelijk verliefd op zijn 
tante Maaltje, hij hield vooral van haar rode haar. Tante 
Maaltje van Adelberg-Hartog en haar zus Betje Hartog 
waren beiden kinderloos. Simon en zijn broertje Louis 
werden eindeloos verwend, de tantes hadden een kast 
vol speelgoed. In Tilburg bestierden ze een winkeltje in 
sigaren en sigaretten. 

Ook de vader van Simon – Louis – is winkelier. Aan de Markt 
in Waalwijk heeft hij een textielwinkel. Twaalf jaar is Simon 
als de oorlog uitbreekt. Aanvankelijk lijkt het leven nog zijn 
gewone gang te gaan, maar allengs wordt het leven van het 
gezin Van Adelberg steeds meer ingeperkt door de Duitse 
bezetter. Op 28 augustus 1942 vertrekt vanaf het station in 
Waalwijk een trein naar Den Bosch met aan boord zes Jo-
den. Ze hebben gehoor gegeven aan de oproep zich te mel-
den en worden naar Westerbork gebracht. 

Gaskraan
De Joodse Louis van Adelberg en zijn twee zonen ontsprin-
gen de dans omdat hun moeder, Anna Maria van Lieshout, 
niet Joods is. Maar hoe lang nog, voordat zij op de trein 
worden gezet? De textielwinkel is dan al lang gesloten, al 
hun geld hebben ze af moeten geven aan de Duitse bezetter 
en Louis is verplicht de Davidster te dragen. Op 4 april 1943 
krijgen tante Maaltje en tante Betje een oproep van de Duit-
se bezetter om zich te melden. Samen gaan ze op bed liggen 
– hun gebedenboek naast zich - en draaien de gaskraan 
open. 

Louis van Adelberg wordt regelmatig opgepakt door de
Duitse bezetter en blijft soms dagen weg. Hij wordt zelfs
gesteriliseerd met de belofte dat hij dan zijn davidster niet 
meer hoeft te dragen. Hij komt terug als een gebroken man 
en sterft uiteindelijk op 16 maart 1944 aan een maagbloeding, 
op de leeftijd van 63 jaar. De Joodse Louis wordt begraven 
op de katholieke begraafplaats in Waalwijk; in niet gewijde 
grond.
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Communie
Op 30 oktober 1944 wordt Waalwijk bevrijd. Moeder Anna 
opent zo snel mogelijk weer de textielwinkel; op 17 november 
verschijnt zo de allereerste advertentie in de Echo van het 
Zuiden. Op 24 december 1944 zorgt zij dat Simon en zijn 
broer Louis zelfs katholiek gedoopt worden. Diezelfde dag 
nog doen zij hun eerste communie, zo zijn de kinderen be-
schermd tegen de Jodenvervolging, die boven de rivieren 
nog in volle gang is. De bezoekjes die zij als kinderen met 
hun vader brachten aan de synagoge in Amsterdam lijken zo 
iets uit een ver verleden. 

Simon wordt journalist en werkt onder andere voor de KRO. 
Hij krijgt drie kinderen: Chaim (1957), Esther (1958) en Simon 
(1959).  In 1981 maakte hij bij de KRO de documentaire ‘Er 
vertrokken 93 treinen, over de Joodse familie Van Dijk’.
Tussen 1942 en 1944 vertrok iedere dinsdag een trein vanuit 
kamp Westerbork naar de Duitse vernietingskampen; 93 in 
totaal. Treinen met gewone mensen, mensen zoals de familie 
Van Adelberg. 

“Mijn vader wilde ons beschermen en daarom koos hij voor 
de naam Van Dijk, maar hij filmde natuurlijk zijn eigen
geschiedenis, dat was zijn therapie. Hij hield altijd vol dat hij 
geen trauma had van de oorlog, hij vertelde nooit over wat 
hij had meegemaakt. Hij was ook altijd vrolijk, lief en aardig”, 
zo vertelt zijn dochter Esther van Adelberg (1958). Zo’n tien 
jaar na het maken van de documentaire over de treintrans-
porten vanaf kamp Westerbork is Simon van Adelberg in-
getreden in het Jodendom.

Weer tante Maaltje
Pas toen kon hij zijn grootste wens in vervulling laten gaan. 
Een herbegrafenis van zijn vader op de Joodse begraaf-
plaats in Amersfoort. “Heel vreemd om zo de begrafenis van 
je grootvader bij te wonen, maar mijn vader wilde dat zo 
graag. Later kreeg hij een aandoening aan zijn hersenen en 
was hij zijn idee van tijd en plaats kwijt. Toen vond ik hem 
huilend op de bank. ‘Ze hebben tante Maaltje vergast’, zo 
snikte hij. Toen zag ik voor het eerst de oorlog in zijn ogen”. 
Op 10 oktober 2000 overleed Simon van Adelberg op
de leeftijd van 72 jaar. Hij werd begraven op de Joodse
begraafplaats in Amersfoort. Vlakbij het graf van zijn vader 
Louis.

FOTO
De familie van Adelberg ter gelegenheid van het twintigjarig huwelijks-
feest van Louis en Anna op 23 mei 1943. De gehate Davidster prijkt op 
enkele jasjes. (Afbeelding: privébezit familie van Adelberg, 1943)

123



In april 1934 vluchtte de negenjarige Lore Samson met 
haar ouders en haar twaalfjarige broer Alfred vanuit het 
Duitse Rijnland naar Tilburg vanwege de toenemende 
anti-Joodse maatregelen in Duitsland. Vader Joseph was 
in de Eerste Wereldoorlog gewond geraakt en zijn moed 
was beloond met een IJzeren Kruis. In Tilburg verdiende 
hij de kost als vertegenwoordiger in leer en schoenen. 
Het gezin betrok een mooi huis aan Bosscheweg 418 
(nu Spoorlaan 72).

Via school maakt Lore snel nieuwe vrienden, niet-Joodse en 
Joodse. Lore is actief in de padvinderij . Ze gaat op kamp en 
heeft daar veel plezier. Ze is vaak te vinden op de tennisbaan 
en in het zwembad. Na de lagere school gaat Lore naar de HBS.

Schoolverbod
Maar dan wordt in augustus 1941 bekendgemaakt dat Joodse 
kinderen niet langer naar de reguliere scholen mogen. Eigenlijk 
moet Lore naar de Joodse middelbare school, die pas in 
februari 1942 in ’s-Hertogenbosch van start zal gaan. 
Lore zit in haar eindexamenjaar en wil koste wat het kost 
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haar diploma halen op de HBS in Tilburg. Haar ouders 
vragen toestemming om Lore toch toe te laten tot het 
eind examen. Ze beroepen zich op de oorlogsonderscheiding 
van haar vader. Zolang Lore niet naar school mag, houden 
haar klasgenoten haar op de hoogte van de leerstof. Haar 
wiskundeleraar komt thuis langs met huiswerk. 

Onderduiken
In augustus 1942 komt de deportatie van Joden uit Tilburg 
op gang. In maart 1943 duikt de familie Samson onder in de 
Deken Sandersstraat. Maar in de vroege ochtend van 15 juni 
doet de Tilburgse politie een inval in het buurpand. Moeder 
en zoon Samson vluchten de straat op, maar vader kan van-
wege de oorlogswond aan zijn been niet rennen. Lore moet 
kiezen: rent ze haar moeder en broer achterna of blijft ze bij 
haar vader? Ze besluit bij haar vader te blijven en wordt 
met hem gearresteerd. De volgende ochtend worden ze 
over gebracht naar de gevangenis in ’s-Hertogenbosch. 
Dankzij vaders IJzeren Kruis worden ze niet meteen 
gedeporteerd en pas in december 1943 overgebracht naar 
Kamp Westerbork. Een maand later worden Lore en haar 
vader naar Theresienstadt gebracht, het concentratiekamp 
voor de ‘geprivilegieerden’.
  
Lores moeder Alice en haar broer Alfred zitten onderge-
doken in een kippenhok op een boerderij in Westelbeers. 
In september 1944 worden ze bevrijd en ze weten dat 
goede nieuws via Londen door te brieven aan Lore en 
haar vader in Theresienstadt. 

Een brief aan thuis
In april 1945 mag Lore vanuit het concentratiekamp een 
brief schrijven naar haar moeder en broer in Tilburg. 

Ze schrijft: “Lievelingen, als jullie me toch eens konden zien. 
Ik ben 1,71 m lang en weeg 62 kilo. Prima. Mijn rode 
wangen zijn er nog steeds en soms doe ik zelfs lippenstift 
op! Theresienstadt is een klein stadje en we kunnen hier 
vrij wandelen. De natuur is hier heel mooi en we gaan vaak 
naar buiten, naar het platteland. We gaan ook vaak naar 
concerten of toneelstukken en hebben hier ook al opera’s 
gezien.” Alice en Alfred kennen Lore. Ze weten hoe zij 
haar brief moeten lezen. Het tegendeel van wat zij schrijft 
is waar… 

Op 8 mei 1945 worden Lore en haar vader bevrijd. Op 
22 juni arriveren ze eindelijk in Eindhoven, waar ze zoals 
zovelen in het Philips Veemgebouw worden opgevangen. 
Lore schrijft meteen een briefkaartje naar haar moeder 
en broer: 

“Liefste schatten,
Vader en ik zijn zo juist gearriveerd. Het is heel goed met 
ons. We zijn in Eindhoven in het Philipsgebouw, noodlazaret 
in de eerste verdieping 18A. Kom zo spoedig mogelijk. 
Veel liefs en zoenen. Vader en Lore.” Kort daarna wordt 
het gezin herenigd.

Palestina
Terug in Tilburg pakt Lore de draad meteen weer op. 
Ze kiest resoluut voor het zionisme. Op 16 juni 1946 trouwt 
ze met Avri Steinberg in de Tilburgse synagoge. Samen 
vertrekken ze naar Palestina om daar de Joodse staat op 
te bouwen. Voortaan gaat Lore Samson door het leven 
als Ore Shinan. 

FOTO
Alfred en Lore op hun fietsen naast hun huis in Tilburg 
(Afbeelding: Foto Collectie Addi Shinan, Israël)
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Naarmate de oorlog vorderde nam de Jodenvervolging 
in Europa steeds ernstiger vormen aan. Op diverse 
plaatsen in Europa werden concentratiekampen 
gebouwd. Zo ook in Noord-Brabant. In Vught werd 
een SS-concentratiekamp gebouwd waar onder 
anderen zo’n 12000 Joden werden opgesloten:  
mannen, vrouwen en kinderen.

Hoop op veiligheid 
George en Ursula Levy werden geboren in Duitsland als 
kinderen van Joodse ouders. Vader Max werd tijdens de 
Kristal lnacht gevangen genomen. Hij overleed begin 1939, 
kort na zijn vrijlating. Moeder Lucia bleef alleen achter met 
haar twee jonge kinderen.  

In april 1939 zet Lucia George en Ursula - dan 9 en 4 jaar 
oud – op de trein naar Nederland in de hoop dat ze daar 
veilig zullen zijn voor de groeiende Jodenhaat in Duitsland. 
Jozef van Mackelenbergh uit Den Bosch zorgt ervoor dat 
de kinderen door de nonnen worden opgevangen in het 
koloniehuis bij het St. Jacobusklooster in Eersel. 

De nonnen zorgen goed voor de kinderen maar kunnen 
niet voorkomen dat George en Ursula in april 1943 in Kamp 
Vught terecht komen. De twee kinderen zijn zonder ouders 
in het kamp en dus wordt medegevangene Florence, 
bijnaam Flo,  als kinderverzorgster aan hen toegewezen. 
Het leven in het kamp is erg zwaar, zeker voor jonge 
kinderen. Er is nauwelijks iets te eten en veel kinderen zijn 
ziek. George bekommert zich zo goed en zo kwaad als het 
kan om zijn kleine zusje. Jozef van Mackelenbergh zoekt de 
kinderen af en toe op.

Een onmenselijke beslissing
In juni 1943 besluiten de nazi’s dat alle Joodse kinderen van 
onder de 16 uit het kamp gedeporteerd moeten worden. 
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Ze doen alsof de kinderen naar een speciaal kinderkamp 
zullen gaan. In werkelijkheid zullen de kinderen via Westerbork 
naar Sobibór worden vervoerd. Van Mackelenbergh maakt 
de kampcommandant wijs dat George en Ursula een katho-
lieke vader hebben in Amerika. Hij weet hen zo te behoeden 
voor het kindertransport dat uiteindelijk aan 1269 Joodse 
kinderen het leven kost. Het gevaar is echter nog niet 
geweken voor George en Ursula. 

Als later ook Flo op transport dreigt te worden gezet, 
schreeuwt zij: “Ik moet voor de Levy-kinderen zorgen! 
Ze hebben mij nodig!” Een SS’er keert zich om  naar George 
en vraagt hem of zij haar werkelijk nodig hebben. George 
heeft niet veel tijd om na te denken: zegt hij ja, dan is er 
een kleine kans dat Flo mag blijven maar tevens een kans 
dat hij en Ursula mee moeten op transport. Zegt hij nee, 
dan wordt Flo zeker gedeporteerd maar dan zijn hij en 
Ursula misschien weer veilig. Voor zolang het duurt. 
George zegt: “Nee. Ik heb haar niet nodig.” 

Als 13-jarig jongetje heeft George een onmenselijke beslissing 
moeten nemen over leven of dood. Deze beslissing zal hem 
altijd blijven achtervolgen. “It bothered me very very much 
for many many years. I used to have nightmares over that.”  

Dank aan liefdevolle ouders
Uiteindelijk werden George en Ursula toch gedeporteerd, via 
Westerbork naar Bergen-Belsen. Wonder boven wonder 
overleefden zij samen de oorlog en na een barre tocht keer-
den zij terug naar het klooster in Eersel. Hier hoorden ze dat 
hun moeder in een concentratiekamp was omgekomen. In 
1947 emigreerden George en Ursula naar hun oom en tante 
in Amerika. 

George en Ursula hebben hun gruwelijke belevenissen 
opgeschreven en verteld. Ze denken echter ook met veel 
dankbaarheid terug aan de korte periode met hun 
liefdevolle ouders. In 1997 zei Ursula daarover: “We had 
wonderful parents. I had 4 years of their nurturing, love 
and caring. I believe that those early beginnings helped 
us through the rest of our lives.” 

FOTO
George en Ursula Levy
Beeld: researchgate
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Alle leven begint klein. Met een cel die zich deelt. Uit die 
splitsing ontstaan nieuwe cellen, die zich telkens weer 
delen. Zo groeit leven, wist de Joodse Annie Troost-
wijk-Samuel [27]. Nog maar zes weken, beloofde de
kalender, dan was de zwangere vrouw uitgeteld. Maar 
razzia’s teisterden haar woonplaats Arnhem. In oktober 
1943 vluchtte Annie met haar man Abraham [24] naar 
Amsterdam. Hun eenjarige dochter Greetje lieten ze 
achter op een onderduikadres.    

Amsterdam bleek evenmin veilig. Het Joodse echtpaar 
waagde de gok: met de trein naar België. Maar op het station 
van Den Bosch liep het mis. Samen belandden ze in het  
lokale Huis van Bewaring. Voortaan had celdeling twee be-
tekenissen. De ene was jammerlijk begonnen; de andere na 
bijna negen maanden voltooid. In de buik van Annie wachtte 
een kind op bevrijding. 

Pijnbomen
Zaterdag 13 november 1943. Een frisse dag volgens het KNMI. 
De luchtvochtigheid: 78 procent, met waarschijnlijk uitschieters 
in Den Bosch. Het is een dag van vruchtwater en tranen. In de 
medische gevangenisruimte schenkt Annie het leven aan 
zoontje Ivor. Zelden was het woord verloskunde zo schrijnend.  

Na een maand moeten Annie, Abraham en Ivor op transport 
naar Westerbork. Het doorgangskamp kijkt uit op pijn-
bomen, want de natuur zegt waar het op staat. Op 25 januari 
1944 lijkt zelfs de hemel commentaar te geven. Terwijl  
Annie, Ivor en 946 andere Joden in goederenwagons 
worden gepropt, beleeft de wereld kortstondig een zons-
verduistering – maar verduitsering is een gerechtvaardigde 
ver spreking. 

Na drie dagen komen moeder en kind in Auschwitz aan. Nog 
diezelfde dag worden ze vermoord. Tussen hun cel in Den 
Bosch en de gaskamer in Polen liggen slechts 76 dagen. 
Abraham zal twee maanden later sterven. Ergens in Oost-
Europa, maar de horizon zwijgt over de locatie.
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Onwetende Greetje? Nadat haar onderduikadres is verraden, 
belandt de peuter in het kampweeshuis van Westerbork. 
Op 13 september 1944 vertrekt ze met de trein die de ge-
schiedenis in zal gaan als Het Laatste Kindertransport. Be-
stemming: Bergen-Belsen. Maar Greetje overleeft de oorlog. 

In 1965 trouwt ze met Robert Coopman. Ook hij is een ver-
raden Joodse wees. In 2001 doen ze een schokkende ont-
dekking. Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat zij 
in dezelfde goederenwagon hebben gezeten. Lang voor hun 
verliefdheid hebben ze elkaar al ontmoet. Robert was vier, 
Greetje bijna twee. 

Vrouwenvleugel
Nooit heeft Greet het exacte lot van haar ouders en broertje 
gekend. Ze waren vermoord, dat wist ze. Maar de gebeurte-
nissen tussen Arnhem en hun dood? In april 2017 kreeg 
Greet de precieze toedracht te horen, nadat de gemeente 
Den Bosch haar in Israël – haar huidige woonplaats – had 
weten op te sporen. 

In juli 2017 reisde ze naar Nederland. Aarzelend stapte Greet 
de ziekencel in het leegstaande Huis van Bewaring binnen, 
waar haar broertje was geboren. Ze bezocht ook de vrou-
wenvleugel. Achter welke deur haar moeder gevangen heeft 
gezeten, is onbekend. Was het cel 1.01? Op de muur staat 
een verzuchting gekrabbeld: ‘God, de liefde is weg.’ 
Maar Greet is gebleven. Op 4 mei 2018 bezocht ze voor de 
tweede keer het oude Huis van Bewaring. Die dag onthulde 
ze de struikelsteen voor Ivor, haar broertje dat ze nooit heeft 
gezien. 

Er ís een foto van Ivor Arnold Troostwijk, zoals zijn volledig 
naam luidt. Een grofkorrelige zwartwitfoto van een huilend 
kind dat op een kussen ligt. Al jaren is de foto op de web
site www.joodsmonument.nl te zien. Maar de werkelijk
heid is vaak krankzinniger dan het oog weet. Omwille van 
zuiverheid verklapte Greet in mei 2018 een geheim, dat 
Crossroads mag openbaren. De foto is niet van haar
broertje. Het is een babyfoto uit Arnhem, van Greetje zelf. 
Een leugentje om levenswil, omdat ze het onverdraaglijk 
vond dat er geen foto van Ivor bestond.

FOTO
De foto van Ivor Arnold Troostwijk zoals te zien op joodsmonument.nl
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VANAF HET NAJAAR VAN 1944
wordt in Brabant hevig gevochten: het front tussen bevrijd 
en bezet gebied loopt dwars door de provincie. De prijs in 
mensenlevens en materiële schade is hoog.

©Hans van der Meer
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Met ‘Operatie Market Garden’ wilden de geallieerden 
zo snel mogelijk de Duitsers verslaan en een eind maken 
aan de oorlog. Duizenden parachutisten landden in de 
herfst van 1944 diep in vijandelijk gebied. Zij moesten 
alle bruggen over de grote rivieren veroveren en 
verdedigen, totdat een invasieleger vanuit het zuiden 
hulp zou bieden. De langverwachte bevrijdingsoperatie 
inspireerde sommige gewone Nederlanders zich aan te 
sluiten bij de internationale troepenmacht.

Onderduik 
Hans Schoon (Uden, 1921) verhuisde al voor de oorlog met 
de hele familie naar Nijmegen. Zijn vader was er directeur 
van het gemeentelijk slachthuis. Hans doorliep de middelbare 
school aan het Canisiuscollege en speelde bij hockeyclub 
Union. Vlak voor de oorlog haalde hij zijn gymnasiumdiploma. 
Hij ging studeren aan de Rooms-Katholieke Handelshooge-
school, de huidige Tilburg University. 

Als de oorlog uitbreekt, krijgen Hans en zijn medestudenten 
de loyaliteitsverklaring onder hun neus. De verklaring, die 
sinds begin 1943 geldt, plaatst elke student voor een lastige 
keuze. Wie tekent, moet zich onthouden van iedere actie 
tegen het Duitse Rijk. Wie niet tekent, mag geen colleges 
meer volgen. Hans heeft een maand bedenktijd. Maar die 
heeft hij niet nodig. Hij weigert de verklaring te tekenen. 
En hij kent de consequenties. Hans duikt direct onder in de 
buurt van Uden, de streek die hij zo goed kent. Op zijn 
onderduikadres slaagt hij er nog net in zijn eerste studiejaar 
met succes af te ronden.

Op patrouille
In het najaar van 1944 komt Operatie Market Garden op 
gang. Op 19 september wordt Uden bevrijd. Na een jaar kan 
Hans Schoon dus zijn schuilplaats verlaten. Als hij hoort dat 
de geallieerden de volgende dag al Nijmegen bereiken, 
houdt hij het niet meer. Hij haast zich naar zijn vriend STRIJD 1944

Schrijver 
Tjeu Cornet

Locatie 
Piusplein, 5402EA, Uden

UDENAAR WIJST 
BEVRIJDERS DE WEG

Helmond

Uden
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Bob Tiemstra. ‘Bob, ik heb daar gewoond! We moeten 
wat doen, man. Gewoon helpen, meedoen! Ga je mee?’ 
Samen melden ze zich aan bij de Amerikaanse 82e lucht-
landingsdivisie. Met hun kennis van de streek en in hun 
beste Engels wijzen zij de geallieerden overal de weg. Als 
gids en als tolk, maar zonder enige gevechtservaring, gaan 
zij mee op patrouille naar de gevaarlijkste plekken. 

Ook nadat Operatie Market Garden op 26 september is 
beëindigd, blijven Hans en Bob actief. Zoals op 6 oktober. 
De vrienden nemen dan deel aan een patrouille in Elst. Plots 
klinkt er geweervuur van opzij. Dan een harde knal. Daarna 
zijn er nog alleen maar vlammen. Hun auto staat in lichter-
laaie. Bob weet uit het wrak te komen en wordt direct door 
de Duitsers krijgsgevangen gemaakt. Hans heeft geen schijn 
van kans. Hij verbrandt in de auto. 

Gevonden
Kort daarop horen de ouders van Hans dat hun zoon vermist 
is. Meer weten de Amerikanen niet. De vader van Hans 
begint zijn zoektocht naar het graf van zijn zoon. Helaas is 
deze zoektocht tevergeefs. Vader Schoon plaatst een 
overlijdensbericht in De Gelderlander: ‘Wij verkregen 
zekerheid dat onze oudste zoon en broer Hans Schoon op 
6 oktober 1944 in de Betuwe sneuvelde voor de bevrijding 
van zijn vaderland, in de leeftijd van 22 jaar.’

De naam van Hans Schoon staat vermeld op het oorlogsmo-
nument van het Canisiuscollege en op het monument voor 
de gevallen studenten van Tilburg University. Maar ook op 
de Erelijst van Gevallenen 1940-1945 en de gedenksteen 

van de Nijmeegse hockeyclub Union. Zijn vriend Bob 
Tiemstra zette zich na de oorlog in voor de oprichting van 
het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. In 1983 werd Bob 
benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Dit verhaal is gebaseerd op de tekst van Monument 
voor de Vrijheid over Hans Schoon. Monument voor 
de Vrijheid is een digitaal monument van het Tilburg 
Cobbenhagen Center en Tilburg University.

FOTO
De overlijdensadvertentie van Hans Schoon op 
19 juni 1945 (Bron: 1945, De Gelderlander)
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Aan de stuurknuppel van de Dakota C-47 Stoy Hora zit 
kolonel Frank Krebs, commandant van de 440th Troop 
Carrier Groep met naast hem co-piloot majoor Howard 
Cannon. Beide Amerikaanse strijders vervullen een 
heldenrol tijdens D-day. Op 6 juni 1944 droppen ze met 
hun Dakota parachutisten van de 101ste Airborne Divisie 
in Normandië en keren daarna veilig terug op hun thuis-
basis in Nottingham. De opmars van de geallieerden in 
Europa is begonnen.

82e Airborne Divisie
Zondag 17 september 1944 maken veel inwoners van 
Hoeven zich traditiegetrouw op voor hun wekelijkse 
kerkgang, niet wetende wat hun die dag te wachten staat. 
Rond één uur ’s middags vult het luchtruim zich met een 
eindeloze stroom vliegtuigen. In de Dakota C-47 Stoy Hora 
herbeleven de piloten Krebs en Cannon tijdens de operatie 
Market Garden D-day. Opnieuw droppen ze parachutisten, 
nu van de 82e Airborne Divisie in de omgeving van 
Nijmegen. Maar in plaats van veilig terug te keren naar hun 
thuisbasis in Nottingham, worden ze in de buurt van Breda 
beschoten. Een mislukte vlucht voor beide piloten en hun 
vierkoppige bemanning.

Ooggetuigen Piet Reijnders, Fientje Snepvangers en Marcel 
Pieterse zien de Dakota een noodlanding maken nabij 
Hoeven. De neergestorte Dakota is bijna nog geheel intact. 
In het toestel worden geen wapens gevonden, maar blijkt 
tot verrassing van de snel toegestroomde bevolking gevuld 
met lekkernijen. Lekkernijen die ze snel soldaat maken. 
Als de Duitse patrouilles de Dakota vinden, is het toestel 
al lang leeg.

Vriendelijke inwoners
Ondertussen weet de bemanning zich tijdig in veiligheid 
te brengen door met parachutes uit het toestel te springen. 
“Terwijl we met de wind meedreven, begonnen vanaf de 

Breda

STRIJD 1944

Schrijver 
Hannie Visser-Kieboom

Locatie 
De Dakota kwam neer op het huidige trainingsveld van 
VV Hoeven aan Achter ‚t Hof in Hoeven.  Pal naast de 
woning nu Achter ‚t Hof 11.  Daar is nu nog de poort tot 
het oude sportpark en het huidige trainingsveld.

Exacte locatie: Achter ’t Hof, Hoeven

DE WARE BETEKENIS 
VAN DE VRIJHEID

Helmond

Halderberge

134



grond Duitse patrouilles op ons te schieten. Het is zacht 
uitgedrukt, als ik zeg dat het niet prettig was”, vertelt 
Howard Cannon. De bemanning van de Dakota wordt door 
Nederlandse verzetsstrijders opgevangen en verborgen 
gehouden. Gekleed in marechaussee uniform worden ze 
21 september per motor met zijspan tussen het drukke 
vijandelijke verkeer door naar het V & D warenhuis in Breda 
gebracht. Op 24 september schrijft Howard Cannon een 
brief naar zijn ouders. “De mensen zijn hier zo vriendelijk, 
we kunnen ze nooit terugbetalen”. Intussen wacht de Dakota 
bemanning op de zolderverdieping op een kans om bezet 
gebied te ontvluchten. Als het te gevaarlijk wordt bij V & D 
worden de piloten door het Bredase verzet ondergebracht 
bij particulieren in Breda. 

Weken later worden de piloten door de broers Charles en 
Frans Marijnissen naar een onderduikadres in Wernhout 
gebracht. Al snel na hun aankomst wordt Wernhout bevrijd 
en worden de piloten na 42 dagen herenigd met de 
geallieerde troepen. In december 1944 bezoeken Krebs 
en Cannon de neergestorte Dakota nabij Hoeven, 
Noord-Brabant is dan al grotendeels bevrijd.

De ware betekenis van vrijheid
“Toen ik Nederland verliet, begreep ik dat ik meer tot stand 
had gebracht, dan slechts het uitvoeren van mijn orders – 
ik had geleerd van de mensen die onderworpen waren wat 
de ware betekenis van vrijheid is en dat we nooit mogen 
opgeven daarvoor te vechten”, vertelde Howard Cannon in 
een interview op 27 mei 1961 met De Telegraaf. Cannon was 
toen senator voor de Democraten in Nevada. 

Tijdens zijn militaire loopbaan tussen 1941 en 1946 kreeg 
hij vele militaire onderscheidingen. Cannon stierf in 2002 
op 90 jarige leeftijd en werd begraven op Arlington National 
Cemetery met volledige militaire eer.

De verhalen van de piloten Howard Cannon en Frank Krebs 
en de Dakota C47 Stoy Hora zijn onderdeel van de ‘DDay 
Experience’ in het historische centrum DDay Paratroopers 
in SaintComeduMont in Normandië, dat werd geopend 
in 2015. Daar is een volledig gerestaureerde replica van 
de Stoy Hora omgezet in een vluchtsimulator. Een dochter 
van Howard Cannon schonk het museum in Frankrijk een 
fotoalbum dat haar vader en de andere bemanningsleden 
maakten tijdens de bevrijding van Europa. Krebs familie 
schonk tevens het logboek van de vlucht van 6 juni aan 
het museum.
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VERLOREN
VADERLAND

Behalve Canadezen, Britten en Amerikanen hoorden 
ook Poolse soldaten tot de bevrijders van ons land. 
In oktober 1944 trokken zo’n 16.000 Polen vanuit België 
Brabant binnen. Op weg van Baarle-Nassau naar Moerdijk 
heroverden zij onder meer Breda. Waar kwamen die
Polen vandaan? En waar zijn zij gebleven?  

Oproep
Op 1 september 1939 valt Duitsland Polen binnen. Ruim 
twee weken later doet de Sovjet-Unie hetzelfde. “Goddank, 
ze komen ons helpen”, denken de Polen. Ook Henryk Rećko 
verwacht veel goeds van de Russen. Dat Hitler en Stalin kort 
tevoren in het geheim Polen hebben verdeeld, weet hij niet. 
Dat wordt pas duidelijk wanneer de Russen alle jongens 
oproepen. Voor transport naar verre streken. Zo moet ook 
Henryk, 14 jaar oud, zijn thuis achterlaten. 

Moskou is nog wel leuk. Maar al na zes weken vertrekken 
Henryk en zijn lotgenoten met de Trans Siberië Expres naar 
Vladivostok aan de Stille Oceaan. “Toen we daar aankwamen, 
dachten we: we kunnen hier oud worden of ervandoor 
gaan.” Met z’n drieën vluchten ze, de neus richting Polen. 

Dongen

Helmond
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FOTO
Henryk (links) op het dak van het huis in Dongen. 
Naast hem Cornel Snels, een zoon van slager Snels 
(Afbeelding: privébezit familie Snels, z.j.)

Maar het wordt onderweg zo koud dat ze afzakken naar 
Afghanistan en Iran. Daar treffen ze een groep Australische 
militairen die hen meeneemt naar Bagdad, Damascus, Pales-
tina, Egypte en per schip naar New York. Drie maanden later 
steken zij over naar Engeland. 

1e Poolse Pantserdivisie
Engeland is het voorlopige doel. En niet alleen van Henryk. 
In Engeland zijn veel meer ontheemde Polen. Met duizenden 
maken zij zich op om hun land te bevrijden. Pas 16 jaar oud 
sluit hij zich aan bij de beroemde 1e Poolse Pantserdivisie 
van generaal Maczek. Aan het stuur van een Sherman-tank 
neemt hij in juni 1944 deel aan de landing in Normandië. 
Wat hij meemaakt is gruwelijk. Twee maten worden voor 
zijn ogen aan flarden geschoten. Tweemaal vliegt zijn tank 
in brand. “Je bent bang, maar je beseft ook dat je er niet 
komt door weg te rennen.”

Via België komt een deel van de divisie in Baarle-Nassau 
Nederland binnen. Henryk merkt het niet eens. “Wat wist ik 
van Nederland? Ik dacht alleen maar aan Polen.” Omdat hij 
na de Moerdijk niet verder kan naar Rotterdam, wordt hij 
ingekwartierd in het bevrijde Dongen. Hij neemt zijn intrek 
bij slager Snels en zijn gezin. Hier komt de dolende Henryk 
eindelijk even tot rust, hier voelt hij zich voor het eerst weer 
ergens thuis. Hier groeit bovenal een intense vriendschap 
tussen de Brabantse familie en hun Poolse bevrijder.

Terug naar huis
Maar zijn doel blijft Polen. Op weg door Noord-Duitsland 
beleeft hij het einde van de oorlog. Henryk en zijn kamera-
den kunnen echter niet meer terug naar hun vaderland. 
“Ons eigen land konden we niet bevrijden.” Maar waarheen 
dan? Zolang ze geen antwoord hebben bivakkeren ze op 
een stuk land bij Oldenburg. Na verloop van jaren gaat ieder 
ten slotte zijn eigen weg. Henryk keert in 1950 terug naar 
Brabant, waaraan hij zo goede herinneringen bewaart. 
Zijn thuis in Polen ziet hij niet terug. Hij wordt Nederlands 
staatsburger, trouwt en leidt later “een rustig leven op 
een Amstelveense flat”. Henryk Rećko overlijdt in 1999, 
74 jaar oud.

Eerst was er de deal over Polen tussen Hitler en Stalin. 
Na de oorlog verdeelden de geallieerden Europa in 
invloed sferen. Aan de voormalige soldaten uit het westen 
had het nieuwe communistische bewind in Polen geen 
enkele behoefte. Verstoken van een vaderland raakten 
zo duizenden Poolse soldaten als ballingen verspreid over 
andere landen. Met talrijke exotische achternamen als 
stille getuigen van hun diaspora.
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Er was eens een Duitse jongen die alles over breekbaar-
heid wist. Zijn wieg stond in Meißen, de porseleinstad 
van Duitsland. Karl-Heinz Rosch was een ongewenst 
kind. Het huwelijk van zijn ouders sneuvelde vroegtij-
dig, waarna zijn opa en oma hem in huis namen. Toen hij 
dertien jaar was, klonken er scherven in Nederland. Het 
Duitse leger viel binnen. 

Boswachter wilde Karl-Heinz worden. Maar die rust was hem 
niet gegund. Kort na zijn eindexamen Gymnasium in 1944 
kreeg hij een oproep voor de Wehrmacht. De oorlog bracht 
hem in Brabant. Als kanonnier maakte hij deel uit van het 
artillerie-regiment Fallschirmjäger. Met vijf kameraden werd 
hij ingekwartierd op de boerderij van de familie Kilsdonk in 
Goirle. Het gezin kon goed overweg met Karl-Heinz. Bezoek 
van hoge Duitse officieren kondigde hij aan, zodat de familie 
de radio en fietsen kon verstoppen.

Geluk
Op vrijdag 6 oktober 1944 trilt het dorp. Geallieerden en
Duitsers leveren slag. Op het erf spelen Toos (5) en Jantje 
Kilsdonk (4) bij de waterput. Een bron van geluk? Karl-Heinz 
Rosch en zijn kameraden rennen de boerderij uit, op weg 
naar hun kanon. Op het erf zien ze de kinderen. Iedereen 
holt verder, behalve de Duitser uit de porseleinstad. Hij pakt 
Toos en Jantje onder zijn arm en snelt naar de kelder, waar 
hij de kinderen met hun moeder herenigt. Even later holt 
Karl-Heinz weer naar buiten. Maar erf en sterf liggen vlakbij 
elkaar: een mortiergranaat slaat in. Karl-Heinz wordt dode-
lijk geraakt. Hij is achttien jaar en drie dagen oud. Op het erf 
krijgt hij een veldgraf. Nog jarenlang zullen flarden van zijn 
kleren hoog in de takken van een boom hangen.

In 1948 vindt de herbegrafenis plaats. Rosch eindigt defini-
tief op de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn. Toch 
kunnen zijn familieleden de sterfplek en rustplaats niet be-

UtrechtDen Haag

Rotterdam

Antwerpen

Bergen op Zoom

Breda
Den Bosch

Tilburg

Eindhoven

DE GOEDE DUITSER – 
GEEN SPROOKJE
Schrijver 
Eric Alink

Locatie 
Monument Karl-Heinz Rosch, in een voortuin, 
op de hoek van de Dorpstraat en de Beatrixstraat in Riel

STRIJD 44

Goirle
Helmond

138



zoeken. Zij wonen in Oost-Duitsland. Pas na de val van de 
Berlijnse muur kan de vader van Karl-Heinz de boerderij met 
eigen ogen zien. Maar de familie Kilsdonk zwijgt over de 
reddende daad van zijn zoon. Zij vreest knoestige reacties. 
Een mof is een mof, klinkt het in het dorp.

Zwarte sneeuw
Lange tijd schaarden velen de uitdrukking ‘een goede Duit-
ser’ in het rijtje van de zwarte sneeuw, vierkante cirkel en 
ongastvrije Brabander. Ook nadat de twee geredde kinderen 
hun verhaal in 2005 alsnog openbaar maakten en Karl-Heinz 
postuum dankten, bleef de kwestie discussie oproepen. 
Een oud-raadslid spande zich in om voor Rosch – “een held 
zonder glorie” – een beeld voor in het lokale heemkunde-
museum te laten maken. Maar dat riep verzet op bij oud-

gijzelaars, wier kameraden op een landgoed in Goirle waren 
geëxecuteerd.

In 2008 was het standbeeld klaar. Maar een plek ontbrak. 
Voor een doorbraak zorgde Leo Vermeer uit Riel, een kern 
van de gemeente Goirle. Hij was een voormalige buurjongen 
uit de Dorpsstraat, die het veldgraf van Karl-Heinz tot aan 
de herbegraving had onderhouden. In zijn tuin werd het 
bronzen beeld onthuld. Tot de aanwezigen behoorden Jan 
en Toos Kilsdonk en twee stiefbroers van Karl-Heinz Rosch. 
Op de plaquette staat: ‘Dit beeld is een eerbetoon aan hem 
en allen die het goede doen in kwade tijden.’ Het is een 
breekbare zin, waarin je porselein hoort schilferen.

FOTO
Op het standbeeld in Riel (links) brengt Karl-Heinz Rosch (rechts) 
twee kinderen in veiligheid. (Afbeelding: Erfgoed Brabant, z.j.) 
Foto Karl-Heinz Rosch (Afbeelding: www.tracesofwar.nl
www.tracesofwar.nl, z.j.)
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September 1944: geallieerde troepen trekken Zuid-
Nederland binnen. In Limburg en Noord-Brabant wor-
den de eerste gemeenten bevrijd. De bezetter geeft zich 
echter niet zonder slag of stoot over. Tussen Boxmeer en 
Weert formeren de Duitsers een solide verdedigings-
linie. Met aan de ene kant de Maas en aan de andere 
kant de moerassen van de Peel, is dit gebied niet een-
voudig door de Britten en Amerikanen in te nemen.

Turbulente dagen
Een week na D-Day is David Silvertop het Kanaal overge-
stoken. De 32-jarige Britse overste van het 3e bataljon Royal 
Tank Regiment heeft op het Europese vasteland aardig wat 
ervaring opgedaan als hij begin september een sleutelrol 
speelt bij de bevrijding van Antwerpen, waarna hij de op-
dracht krijgt om in Nederland de Britse troepen te ontzetten 
die na het mislukte luchtlandingsoffensief Operatie Market 
Garden ingesloten zijn geraakt. 

Op zaterdag 23 en zondag 24 september bereiken Britse 
patrouilles Sint Anthonis. De inwoners van het brinkdorp 
denken bevrijd te zijn, maar de blijdschap is van korte duur: 
de daaropvolgende maandagochtend wordt Sint Anthonis 
gedomineerd door Duitse militairen. Het is typerend voor 
deze turbulente dagen. Groepjes soldaten van beide kampen 
trekken van plaats naar plaats, komen elkaar tegen en lopen 
elkaar even zo vaak mis, waardoor ze soms pal naast elkaar 
zijn gelegerd zonder dat van elkaar te weten. 

Die maandag, 25 september, arriveert Silvertops 3e bataljon 
Royal Tank Regiment in Sint Anthonis. De Duitsers maken 
zich haastig uit de voeten. Silvertop en zijn mannen beslui-
ten te wachten op versterking van de Britse 159e brigade. 
Even buiten het dorp stuiten verkenningstroepen van deze 
hoofdmacht, die vanaf Gemert komen, op een vijftal Duitse 
pantserwagens. Over en weer wordt geschoten, waarna de 
vijf voertuigen proberen weg te komen. 
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Sint Anthonis, de hoek waar de Lepelstraat overgaat in 
de Kolonel Silvertoplaan, 5845 BL Sint Anthonis
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Wrong place, wrong time
Achtervolgd door de Britten rijden drie van de wagens op 
volle snelheid richting Sint Anthonis. De dorpskern zit vol 
Engelsen, zodat er niets anders opzit dan de straten door te 
scheuren en al schietende een poging te ondernemen om te 
ontkomen.

Juist op dat moment staat David Silvertop op een kruising in 
het dorp. Overleg op topniveau: brigade-generaal Harvey 
heeft zijn majoor Thompson en bataljonscommandanten Orr 
en Silvertop bijeen geroepen voor een strategische bespre-
king. Waarom ze juist op die onbeschutte plaats bijeen-
komen, zal wel altijd een raadsel blijven. Het is onrustig. 
Her en der wordt geschoten. De drie voortjakkerende Duitse 
gevechtswagens merken de militairen daardoor pas op het 
laatste moment op. De achterste rijdt de Breestraat in, ramt 
een huis en komt tot stilstand.

Een inwoner uit Sint Anthonis ziet hoe de vier mannen over 
stafkaarten gebogen staan. ‘Plotseling hoorde ik schieten en 
zag de Duitse pantserwagen vanuit de Lepelstraat komen. 
Een Duitse militair met groene camouflagejas schoot als een 
razende met een mitrailleur vanuit de gevechtswagen.’ Harvey 
komt er vanaf met wat schrammen, Thompson krijgt een 
kogel in een long maar overleeft, Orr wordt zwaar gewond 
afgevoerd en zal later die dag in een hospitaal sterven – hij 
weet nog uit te brengen dat het een dwaas idee was om 
daar midden op die kruising te overleggen. Silvertop is eve-
neens getroffen. Hij is op slag dood. Een klassiek voorbeeld 
van wrong place, wrong time. 

Iets verderop schakelen de Britten de twee resterende 
Duitse pantservoertuigen uit. Het gebeuren maakt de ge-
allieerden in Sint Anthonis nerveus. Wanneer korte tijd later 
een aantal Britse tanks het dorp binnenrijdt, worden ze 
bijna door eigen eenheden onder vuur genomen.

Twee Duitse krijgsgevangenen krijgen opgedragen een 
graf voor officier Silvertop te graven op de begraafplaats 
naast de kerk aan de Brink. Postuum benoemen de Britten 
hem tot kolonel. De straat waarin hij overleed, krijgt zijn 
naam. En in 1995, vijftig jaar na de bevrijding van Sint 
Anthonis, wordt een monument onthuld op de plek waar 
Silvertop zijn strijd voor een vrij Nederland met de dood 
moest bekopen.

FOTO
David Silvertop
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De Tweede Wereldoorlog barstte van bruut geweld en 
bloedvergieten. Heel af en toe was er een sprankje hoop 
op vrede en geluk. Liefde hield mensen op de been. Ook 
de liefde tussen Elaine Smith en haar parachutist Carman 
Ladner was veelbelovend. Ze ontmoetten elkaar eind 
jaren ’30 in Augusta (Maine, VS). Elkaars gedroomde 
liefde. Samen mijmerend over de toekomst, hun eigen 
bloemenwinkel. Elke dag een bloem voor haar…

De idylle wordt op 7 december 1941 wreed verstoord. Op die 
dag vallen de Japanners Pearl Harbour aan. In een zee van 
bommen en vuur laten ruim 2.400 Amerikanen het leven. 
Bijna 1.300 raken gewond. Elaine weet meteen wat Carman 
denkt: hij gaat paratrooper worden. Dat is een nieuwe tak 
van sport, spannend en stoer, maar ook heel gevaarlijk. 
Daarom betaalt het ook goed, en geld kunnen Elaine en 
Carman goed gebruiken. In 1944 is Carman er klaar voor. 

Spijt
Elaine verstijft als hij aankondigt naar New York te gaan en 
vandaar op missie naar Engeland. Zij wil hem tegenhouden. 
‘Je hebt me zelf verteld hoe klein je kansen zijn,’ snikt ze. 
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Dan wordt ze boos, maakt ruzie. Maar Carman gaat. Elaine 
krijgt zo’n vreselijke spijt. Wat heb ik gedaan? En wat als ik 
hem nooit meer terugzie? Ze reist naar New York. Wanhopig 
rent ze door de stad, en ze vindt hem. Vlak voor vertrek naar 
Engeland sluit ze hem in haar armen.

Ze krijgt veel brieven. Daarom weet ze dat meer dan duizend 
vliegtuigen vanuit Engeland zijn opgestegen voor Operatie 
Market Garden. En dat Carman met zijn 501 Parachute Infan-
tery Regiment is geland in Eerde, een gehuchtje ergens in 
Nederland. Daar helpt hij een paar bruggen te veroveren. 
Brief na brief krijgt ze. Tot er opeens een van haarzelf terug-
komt. Op de envelop staat onder de handtekening van de 
commandant een rood omrande stempel: overleden, 24 
september 1944. 

Munitie
Ruim zestig jaar later, in 2006, is Elaine Smith voor het eerst 
in Eerde. Daar hoort ze van bewoners wat er is gebeurd. In 
opdracht heeft Carman samen met enkele kameraden een 
vrachtwagen vol munitie gehaald en het dorp ingereden. Hij 
weet niet dat hij in het vizier is van een Duitse tank. Terwijl 
hij even later bovenop de wagen staat om de munitie af te 
werpen, lost de tank een schot. Een voltreffer. Alles vliegt 
met een luide knal de lucht in. Zes man zijn op slag dood. 
Van Carman is helemaal niets meer over. Hij krijgt nooit een 
graf.   

Elaine is ontredderd. ‘Maar ik ben ook blij dat Carman de 
dood niet in de ogen heeft hoeven zien.’ Ze heeft bloemen 
bij zich. Op de plek waar Carman sneuvelde ziet zij kinderen  

spelen. Haar verdriet maakt nu plaats voor dankbaarheid. 
‘Voor jullie heeft hij het gedaan. Daar ben ik zo blij om.’ Ze 
vraagt hen ieder een bloem aan te nemen. Zelf houdt ze de 
laatste, een roos. ‘Die is voor thuis, voor bij de foto van 
Carman.’ In Eerde begint voor Elaine, 42 jaar na dato, een 
nieuw hoofdstuk. ‘Hier is mijn “phoenix” uit zijn as herrezen.’

Elaine Smith bezocht Eerde daarna nog enkele malen 
tijdens de jaarlijkse herdenking van de bevrijding. Kwets
baar en op hoge leeftijd sprak zij indrukwekkend de mensen 
toe. Elaine overleed in 2011. Haar verloofde Carman liet 
enkel zijn naam achter in Margraten, in The Wall of 
the Missing. Het liefdespaar wordt tot in lengte van jaren 
geëerd in het Geronimo museum in de Eerdse Molen. 

FOTO
Elaine Smith ontmoet tijdens de herdenking van haar verloofde 
Carman Ladner een aantal Brabantse kinderen
(Afbeelding: Janssen – Museum Eerdse Molen, 2006)
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“Ik werd altijd vergeleken met die andere Hans”, aldus 
Hans van Alphen (1946) uit Uden. Zijn moeder Riek zo-
ekt tijdens de bloedige bevrijding van Brabant met haar 
vier zoons (5, 8, 13 en 14 jaar) haar toevlucht in Heus-
den. Pa Wim, in dienst bij de politie, blijft achter in Eind-
hoven. Riek arriveert 26 september 1944 in Heusden, bij 
haar zus Dora. Eindhoven is dan al bevrijd, maar terug-
keren naar huis is onmogelijk vanwege de gevechten in 
Brabant.

Gevechten die oktober ‘44 het vestingstadje Heusden berei-
ken. Op 28 oktober vallen de eerste granaten op Heusden 
en wordt een avondklok ingesteld. In het stadje is het een 
komen en gaan van Duitse soldaten. Zaterdagmorgen 4 
november zien Heusdenaren met eigen ogen dat Duitse 
soldaten groene pakjes en kisten het stadhuis in dragen. 
Het zorgt voor onrust onder de bevolking. 

Op schoot
Vanaf half vijf in de middag ligt het stadje opnieuw in de 
vuurlinie, zodat zo’n 170 bewoners, ondanks de onrust, hun 
toevlucht zoeken in de kelders van het stadhuis. Onder hen 
Riek van Alphen-Eeuwijk en haar vier zonen Piet, Jan, Joop 
en Hans. Maar ook zus Dora, haar man Jo en dochter Riek. 
Opeengepakt zitten ze in de bedompte ruimtes, Riek heeft 
haar jongste zoon Hans op schoot en houdt haar andere 
zonen dicht naast haar tijdens de angstige uren van de 
nacht van 4 op 5 november 1944. 

Die nacht wordt eerst de rooms-katholieke waterstaatskerk 
opgeblazen, tien minuten later volgt de Hervormde kerk. Om 
2.20 uur volgt de derde explosie in Heusden, de toren van 
het stadhuis. Het hele gebouw stort in. De 170 mensen in de 
schuilkelder zijn reddeloos verloren; slechts 30 van hen 
overleven de stadhuisramp. Riek is één van hen, met haar 
dode zoontje Hans op schoot wordt ze onder het puin van-
daan bevrijd. 
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Ook haar drie andere zonen Piet, Jan en Joop overleven de 
ramp niet. Zus Dora wordt gered, maar verliest die nacht in 
één klap haar man en dochter. Heusden is in diepe rouw, 134 
onschuldige mensen zijn slachtoffer van het moorddadige 
Duitse regime. Slechts enkele uren na de ramp trekken 
Schotse bevrijders het stadje in en helpen bij het bergen en 
begraven van de slachtoffers. 

Koningin Wilhelmina
Vader Wim van Alphen, die achter bleef in Eindhoven krijgt 
via de pastoor de trieste boodschap over de dood van zijn 
vier zoons. In haar eentje reist Riek daarna af naar Eind-
hoven, haar kinderen blijven achter op het kerkhof in Heus-
den. Iets dat moeder Riek maar moeilijk kan verkroppen. Al 
snel stelt het echtpaar alles in het werk om de lichamen van 
de vier jongens naar Eindhoven te brengen. Pas na een per-
soonlijke brief aan koningin Wilhelmina volgt toestemming en 
zo worden de jongens op 5 juli 1945 opgegraven in Heusden 
en op 9 juli herbegraven op het kerkhof Sint Theresia te 
Eindhoven. Bij het graf verrijst een monument van Charles 
Eyck. “Mijn vader was bij het opgraven van zijn zonen voor 
de identificatie, ze werden al snel herkend aan de kleding. 
Mijn moeder had van de versleten uniformen van mijn vader 
nieuwe kleren genaaid voor haar kinderen”. Hoe triest de be-
grafenis ook is, al snel na die dag raakt Riek weer zwanger 
en in maart 1946 wordt een jongetje geboren, Hans. Vier 
jaar later volgt zijn zusje Marianne. Samen vormen ze zo het 
tweede gezin Van Alphen. 

“Ik werd altijd vergeleken met die andere Hans”, aldus Hans 
van Alphen; ook zijn andere doopnamen Piet, Jan en Joop 
en herinneren hem nog iedere dag aan de vier broertjes die 
hij zelf nooit heeft gekend. “Het kan niet anders dan dat mijn 
moeder psychisch beschadigd was, ze is altijd ziekelijk 
geweest. We bezochten in mijn jeugd iedere zondag het 
monumentje op de begraafplaats Sint Theresia in Eindhoven, 
mijn moeder stond dan snikkend bij het graf van mijn 
broertjes. Er is zelfs een foto van mij naast het graf van mijn 
broertjes. ‘Het jongetje naast het graf’ zo noem ik die foto 
altijd”.  

FOTO
Hans van Alphen naast het graf van zijn vier broertjes. 
(Afbeelding: privébezit Hans van Alphen, z.j.) 
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Op 6 september 1944, de dag na Dolle Dinsdag, trokken 
gewapende SS’ers vanuit ’s-Hertogenbosch door de 
Langstraat op weg naar het front bij Antwerpen. Ze 
ontstaken in razernij toen ze overal vlaggen zagen wap-
peren. In Waalwijk sommeerde de commandant burge-
meester Moonen daar onmiddellijk iets aan te doen. 
Maar toen begonnen de problemen pas. 

‘Die van Hoffmans’
Twee vrouwen klampen de militairen aan en vertellen dat 
hun mannen de vorige dag zijn ontvoerd door ‘partizanen’. 
De SS-commandant stelt daarop een ultimatum aan de 
burgemeester. Hij geeft hem een half uur de tijd om de ont-
voerde Landwachters op te sporen. Het is nu bijna elf uur. 
Moonen stuurt opnieuw de politie op pad en belt rond. Dan 
herinnert een van de vrouwen zich dat ‘die van Hoffmans’ 
betrokken was bij de arrestatie. De achttienjarige Joop en de 
vijfentwintig jarige Vincent worden uit hun huis gehaald en 
meegenomen naar het Raadhuisplein. De burgemeester 
wordt uit zijn werkkamer gehaald en bij de jongens gezet. 
Als de Landwachters niet worden gevonden, zullen zij wor-
den doodgeschoten.

Er wordt door de SS’ers geduwd en getrokken en ze moeten 
telkens ergens anders gaan staan. De sfeer is gespannen en 
het dreigement klinkt serieus, maar desondanks kan Vincent 
niet geloven dat de SS’ers hen echt zullen doodschieten. Het 
wordt half twaalf. De dorpsomroeper mag door de straten  
fietsen om bekend te maken dat de verdwenen Land-
wachters voor één uur terug moeten zijn. De militairen tellen 
de passen uit voor de executie. Vincent vertelt de SS-com-
mandant dat de Landwachters waarschijnlijk in Capelle zitten. 
Hij moet meerijden, maar na een vruchteloze tocht keren ze 
weer terug naar Waalwijk. Daar is intussen ook dokter Leng-
let, een beginnend huisarts, aan de groep toegevoegd. Burg-
emeester Moonen, oud-officier, pleit onophoudelijk voor het 
leven van de jongens en de dokter. Alleen de laatste wordt 
vrijgelaten. 
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Het is tijd!
Het wordt kwart over één en de straten van Waalwijk zijn 
uitgestorven. ‘Ik hield de armen gekruist voor de borst; het 
zweet gutste me langs het lichaam, mijn handen waren 
klam,‘ herinnert Vincent Hoffmans zich later. De pastoor ver-
leent de drie geestelijke bijstand. Dan is het geduld van de 
SS’er op. “Het is tijd,” snauwt hij. Als een laatste gunst vraagt 
Moonen of de executie alsjeblieft achter het raadhuis kan 
plaatsvinden. Dan hoeven zijn vrouw en dochter niet te zien 
hoe hij wordt doodgeschoten. Het verzoek wordt ingewil-
ligd. Joop klampt zich wanhopig vast aan de pastoor, maar 
die wordt ruw terzijde geduwd. Dan loopt de groep de hoek 
om naar de achterkant van het gemeentehuis. De drie Waal-
wijkers moeten tegen de muur gaan staan. Het is 13.37 uur. 
Het is voor Vincent alsof de wereld uiteenspat. Schoten 
ratelen. ‘Ik voelde een gloeiende pijn. Toen werd alles zwart.’  

Een wonder
Maar Vincent is niet dood. Een kogel is door zijn arm gegaan, 
een tweede raakt de rechterlong, maar mist net zijn ruggen-
wervel. Hij richt zich op, ‘Pastoor, pastoor,’ mompelt hij. De 
details kan hij zich later niet meer precies herinneren. De 
pastoor weet de aandacht van de weglopende SS’ers af te 
leiden. Vincent strompelt over de dijk een weiland in, recht 
in het prikkeldraad, juist boven een sloot. Bijna verdrinkt hij, 
maar hij heeft opnieuw geluk. Hij wordt gevonden door dok-
ter Lenglet. Hij heeft intussen bijna drie liter bloed verloren. 
De dokter slaagt er met enkele anderen in om Vincent naar 
het Grootziekengasthuis in ’s-Hertogenbosch te brengen. 
Daar wordt hij onmiddellijk geopereerd. Drie weken ligt hij in 
coma. Zijn leven is gered.

‘Toen ik weer bijkwam zag ik alles weer voor me. Ik zag de 
burgemeester weer kaarsrecht over het plein lopen. Ik hoor-
de mijn broer huilen, ik zag weer de grauwe uniformen en 
staalharde tronies van de SS’ers. (…) ik wilde toen dat ik ook 
dood was.’ Vincent ligt drie maanden in het ziekenhuis in 
’s-Hertogenbosch. Dan gaat hij naar Zwitserland waar hij 
negen maanden moet revalideren. Pas na lange tijd krijgt hij 
weer wat zin in het leven.

Leven na de dood
Als hij eenmaal is hersteld, blijft hij de vriendelijke, wat in 
zichzelf gekeerde persoon die hij voorheen ook was. Maar er 
zijn voortaan twaalf pillen per dag nodig om kalm te blijven 
en ’s nachts te kunnen slapen. Aanvankelijk runt hij samen 
met een broer een bedrijf, maar het verleden blijft door zijn 
hoofd spoken. Vincent wordt afgekeurd en moet stoppen 
met werken. Tien jaar na de executie vraagt een van de 
moordenaars hem, vanuit de gevangenis in Breda, om vergif-
fenis. Vincent schenkt hem die. Wanneer een journalist hem 
vraagt of hij niet graag getrouwd zou willen zijn, antwoordt 
hij, ”Ik was niet verloofd in september ’44 en ik ben nog 
steeds vrijgezel. Dat vind ik wel jammer, maar kinderen zijn in 
mijn geval niet verantwoord. Er blijft genoeg over voor de 
weinige tijd dat ik zal leven.” Het zijn profetische woorden. Hij 
overlijdt op 12 december 1984, pas vijfenzestig jaar oud.

FOTO
Vincent Hoffmans - Joop Hoffmans - Burgemeester Moonen   
Bron: waalwijkwiki.nl                              
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Zijn naam was Werner Klemke. Zijn vuurdoop aan het 
front kreeg hij in Noord Brabant. Net als iedere Duitser 
in het Derde Rijk moest ook Klemke in dienst. Hij kwam 
terecht bij de Luftwaffe in bezet Nederland, meer speci-
fiek bij de luchtafweer in het Gooi. Klemke beschikte 
over een groot grafisch talent. Hij kwam in boekhandel 
Erasmus in Amsterdam in contact met het Nederlandse 
verzet en samen met een kameraad hielp hij papieren 
vervalsen. Met gevaar voor eigen leven, redden zij een 
Joodse familie. Daarna hielpen de twee Duitse militairen 
de familie om honderden andere Joden voor deportatie 
te behoeden. 

Vuurdoop
Alsof dit illegale werk al niet riskant genoeg is, moeten 
Klemke en Gerhardt in september 1944 opeens naar het 
front dat intussen Nederland heeft bereikt. Van deze odyssee 
door de provincie maakt hij een humoristisch verslag. Het 
heeft de vorm van het dagboek van de fictieve luitenant 
Ferdinand Vogel, in wie de lezer onmiddellijk Klemke zelf 
herkent.

Werner Klemke is op dat moment ingedeeld bij de staf van 
de 16de Batterij van het Fallschirm Panzer-Ersatz und Aus-
bildungs-Regiment Hermann Göring. Dit regiment is een 
opleidingseenheid. De batterij beschikt over zes kanonnen 
van het kaliber 8,8 cm die eigenlijk bedoeld zijn om vlieg-
tuigen neer te schieten, maar ook zeer doeltreffend zijn 
tegen gronddoelen. Ze vertrekt op 10 september, eerst naar 
Udenhout en dan naar het front bij Ten Aard, waar Schotten 
het Maas-Scheldekanaal zijn overgestoken. Daar worden de 
Hermann Göring mannen ingedeeld bij de eenheid van 
generaal Chill en ondergaat Klemke zijn vuurdoop. De Schot-
ten worden teruggedreven en vanaf dat moment wordt de 
Kampfgruppe Chill overal ingezet in Brabant waar een crisis 
dreigt. 
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Kerktoren specialisten
Op 23 september besluit het Duitse opperbevel voor de 
tweede keer een aanval te ondernemen om het geallieerde 
gebied ter hoogte van Veghel in tweeën te snijden. Chill 
klaart ook deze klus. Het is de genadeslag voor operatie 
Market Garden. De 16de Batterij schiet de kerktoren van  
Eerde in puin om geallieerde waarnemers het zicht te ont-
nemen. Vanaf dat moment wordt het beschieten van torens 
hun specialiteit. Klemke alias Ferdinand noemt zijn eenheid 
dan ook met bijtende humor, ‘Kirchturmespezialisten’.

Kort daarop verplaatst de strijd zich. Vanaf dat moment 
trekt de Kampfgruppe, en dus de batterij, kris kras door  
Brabant, door Klemke humoristisch omschreven als ‘Vorwärt 
nach rückwärts’. Begin oktober zijn ze bij Woensdrecht. 
Klemke’s batterij doet zijn bijnaam opnieuw eer aan. Deze 

keer is de O.L.V. Hemelvaartkerk in Hoogerheide hun 
slachtoffer. 

Slotakkoord
Over de volle breedte van het front in Noord-Brabant gaat 
het 2de Britse Leger eind oktober tot de aanval over. De  
Duitse terugtocht wordt onafwendbaar. De Kampfgruppe 
Chill trekt zich terug benoorden de Zoom. De 16de Batterij 
neemt twee dagen later de Sint Quirinuskerk in Halsteren 
onder vuur. Daarna trekt ze zich terug achter het riviertje de 
Mark en vuurt op torens van religieuze gebouwen in Ouden-
bosch. Op 3 november volgt de onvermijdelijke terugtocht 
over het Hollands Diep. In Duitse verslagen wordt die stee-
vast aangeduid als Waal, vandaar Klemke’s getekende  
grapje over een Wal’ (= walvis). Klemke’s ervaring als front-
soldaat zit erop. Zijn batterij trekt verder tot bij Naaldwijk, 
ver van het front en wordt weer luchtafweer. Daar maakt 
Klemke uiteindelijk de capitulatie in 1945 mee. 

Beroemd
Zijn ervaringen aan het front inspireerde de kunstenaar 
Klemke tot het maken van een uniek dagboek, dat eindigt op 
kerstavond 1944. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij de 
beroemdste illustrator en grafisch ontwerper van de DDR. 
Zijn werk hangt tegenwoordig in Duitse musea en er is in 
Berlijn een park naar hem genoemd. 

FOTO
Links: Een grapje over het beschieten van de kerk van Eerde
Rechts: Klemke alias Vogel
Bron: Jack Didden
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In 1940 ging George Eardley uit Congleton in dienst. In 
juli 1944 kwam hij bij het Shropshire regiment terecht. 
De volgende maand al kreeg hij een onderscheiding, de 
Military Medal. Maar George was eigenlijk een onwaar-
schijnlijke held: niet groot of sterk. “Een echte waaghals 
was hij niet”, volgens zijn vader. Voor de oorlog had hij 
een baantje op een drukkerij. Hij was getrouwd en had 
drie kinderen. 

Held tegen wil en dank
Op 15 oktober 1944 rukte zijn bataljon, het 4de bataljon van 
de King’s Own Shropshire Light Infantry op  naar de spoorlijn 
Nijmegen – Venlo. De aanval loopt halverwege de middag 
vast in een boomgaard vlakbij het einddoel. Duitse mitrail-
leurs ratelen onafgebroken en de Shropshires liggen vast in 
het open terrein. Dan komt sergeant George Eardley in actie.
Hoewel het zelfmoord lijkt, staat Eardley toch op. Vurend 
met zijn stengun en handgranaten gooiend, slaagt hij erin 
tot drie keer toe, zonder enige dekking, een Duitse mitrail-
leurpost uit te schakelen. Vier van zijn kameraden raken 
gewond. Deze acties leveren hem het Victoria Cross op.

De hoogste onderscheiding
Het Victoria Cross is de hoogste Britse dapperheidsonder-
scheiding, ingesteld door koningin Victoria in 1856 en tijdens 
de Tweede Wereldoorlog slechts 61 keer uitgereikt aan mili-
tairen van de Britse landmacht, meestal postuum. Voor ac-
ties in Nederland zijn het er tien, waarvan één, die van 
Eardley, voor de strijd in Noord-Brabant. De onderscheiding 
wordt overigens niet meteen toegekend want eerst moeten 
alle superieuren – tot aan de Britse vorst toe - hun goed-
keuring hechten aan het voorstel. 

Op 2 januari 1945 krijgt de echtgenote een telegram dat 
haar echtgenoot de hoogste militaire onderscheiding heeft 
gekregen. Een paar dagen later arriveert Eardley zelf en 
wordt hij herenigd met zijn gezin. Hij wordt ingehaald als 
een held. Er zijn feestjes waarop zelfs filmsterren zich laten 
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zien. Een maand later krijgt hij het Victoria Cross uit handen 
van koning George VI zelf die hem toevertrouwt dat hij blij is 
eindelijk weer eens deze onderscheiding aan een levende 
militair uit te kunnen reiken. 

Posttraumatisch stress syndroom?
Dan lijkt er iets te gebeuren in het hoofd van Eardley. Hij 
slaat aan het fantaseren. Zo beweert hij dat hij de hoogste 
Duitse militair op Walcheren, generaal Daser, gevangen 
heeft genomen, wat helemaal niet waar is. Ook draagt hij de 
zogenaamde Italy Star, hoewel hij nooit in Italië heeft ge-
diend. Het sterkste verhaal dat hij opdist, is dat hij generaal 
Rommel, de beroemde Woestijnvos, in Libië gevangen had 
genomen, maar dat deze wist te ontsnappen! En dat terwijl 
hij nooit in Afrika is geweest. 

In 1950 verlaat hij het leger. Binnen enkele maanden scheidt 
hij van zijn vrouw en begint de vervreemding van zijn drie 
kinderen. Hij hertrouwt, verlaat Congleton en krijgt een baan 
bij Rolls Royce. Bij een verkeersongeluk in 1964 komt zijn 
tweede vrouw om het leven en moet er een deel van zijn 
linkerbeen worden afgezet. Als zijn zoons hem opzoeken in 
het ziekenhuis zegt hij, ‘Fijn dat jullie zijn geweest, maar laat 
me nu maar weer met rust.’ Na vijf maanden trouwt Eardley 
voor de derde keer. In de zomer 1991 verhuist hij terug naar 
Congleton, zonder zijn kinderen te informeren. Hij overlijdt 
een paar maanden later. 

Een eenzaam afscheid
Op 11 september 1991 kregen de kinderen van George 
Eardley een telefoontje van hun tante. ‘Hebben jullie de 

rouwadvertenties in de krant al gezien?’ De kinderen ant-
woordden ontkennend. ‘Jullie vader is overleden.’ Ze hadden 
hun vader toen al meer dan twintig jaar niet gesproken. 

Bij zijn uitvaart was de kerk bijna leeg, een schril contrast 
met de tumultueuze ontvangst in zijn geboortestad in 
1944. Velen in de stad leken het verlaten van zijn gezin 
niet te zijn vergeten. Zijn twee zoons hebben op hun beurt 
hun vader wel vergeven. Na zijn dood zetten zij zich in 
voor zijn eerherstel  en in 2004 werd in Congleton een 
levensgroot bronzen beeld van Eardley onthuld.

FOTO
Het Victoria Cross van George Eardley.
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William Baird werd in 1922 geboren in Canada, in een 
muzikaal gezin. Zijn moeder speelde piano en zijn vader 
viool. In de zomer werd er gewerkt op de boerderij. De 
winters gebruikte William om te leren dansen, met zijn 
ouders als muzikale begeleiders. Op zijn twintigste sloot 
William zich aan bij de Royal Canadian Air Force als 
onderhoudsmonteur van vliegtuigmotoren. 

D-Day 
Het is 1944 als William in Londen zijn laatste dans waagt, 
voordat hij vertrekt naar de stranden van Normandië. 
Aangekomen in Frankrijk aanschouwt hij D-Day in zijn volle 
befaamdheid. De haven ligt vol met schepen en de lucht ziet 
zwart van de vliegtuigen. William wordt kapitein over een 
aantal manschappen en krijgt een mitrailleur in zijn handen 
en een kist met granaten. Maandenlang worden ze omringd 
door een ravage van geweld. Onophoudelijk worden er 
schoten gelost. Dorpen zijn verwoest en chaos omringt hen. 
Als beide partijen ’s nachts tegelijkertijd stoppen met vuren, 
schrikken de manschappen wakker van de stilte.

Na twee maanden van strijd komt William in september 
1944 aan in Eindhoven. De stad is verdeeld in tweeën. 
De oorlog vindt voornamelijk plaats in het luchtruim en 
William repareert de vliegtuigen die worden neergehaald. 
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Danszaal
Tien dagen na zijn aankomst in Eindhoven krijgt William 
toestemming om een avond vertier te zoeken in de stad. 
Hij grijpt meteen zijn kans en neemt een vriend mee naar 
een danszaal in het centrum van Eindhoven. Daar nemen 
ze plaats aan een tafel die zicht biedt op de gehele zaal. 
De ruimte is gevuld met tientallen vrolijke, dansende 
vrouwen. Eén van die vrouwen is Truus. William danst met 
haar zoals hij lange tijd niet meer heeft kunnen doen. 
De interesse voor elkaar is in elke beweging voelbaar. 
Dansen is nog nooit zo fijn geweest. 

Bijna loopt het liefdesverhaal slecht af. Net buiten de stad, 
nog nagenietend van de avond, steekt Williams vriend een 
sigaret op. Het brandende puntje steekt fel af tegen de
donkerte van de nacht. Plots klinkt er een schot. Een collega 
loopt ze tegemoet en adviseert de vrienden een andere 
route te nemen. 

Bruiloft
Vertrokken vanuit Canada, aangekomen in Frankrijk en 
geland in Eindhoven besluit William om na een jaar van 
gevaar zijn liefde voor zijn danseres te bezegelen met een 
bruiloft. Ze pakken het groots aan. De Canadese William en 
de Nederlandse Truus trouwen op 17 april 1945 in Eindhoven, 
waarna ze vertrekken naar Canada, om daar hun leven 
verder samen te vieren. 

In 2014 ontving William de ‘French Medal of Honour’ 
voor zijn deelname als geallieerde in Frankrijk. Truus is 
over leden op 82jarige leeftijd. William heeft in 2017 
afscheid van het leven genomen. Hij was toen 94 jaar. 

FOTO
Links: De bruidsstoet van Truus en William in april 1945. 
Rechts: William en Truus treden in het huwelijk. 
(Afbeelding: Autobiografie William Baird, z.j.)
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In september 1944 begon de bevrijding van Nederland 
met de start van Operatie Market Garden. In de omge-
ving van Son en Best landden talrijke parachutisten en 
vliegtuigen vol oorlogsmaterieel. 

Berta Roefs en haar familie wonen op de Helena Hoeve, een 
boerderij middenin dit landingsgebied. Op 17 september 
vlucht Berta met haar moeder en haar zus Dora de schuilkelder 
in. Vanuit hun schuilplaats horen zij vliegtuigen en afweer-
geschut en zien zij gekleurde parachutes. 

Als zij na angstige momenten uit de schuilkelder komen,
vinden ze in hun schuur drie gewonden soldaten. “We
begrepen nog niet echt wat er allemaal gaande was maar in 
een keer was de oorlog overal om ons heen.” 
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nog opnemenlitera-
tuurlijst

De Amerikanen richten snel een geïmproviseerd veldhospi-
taal in bij de boerderij. Berta en haar familie besluiten zo 
goed en zo kwaad als het kan te helpen. Gewonde soldaten 
worden aan- en afgevoerd.  Meer dan 65 jaar later vertelt 
Berta: “Voor ons onbegrijpelijk dat ze allemaal rustig bleven 
en zo vriendelijk waren maar jammer dat we er niet mee 
konden praten.” Ze sprak immers geen Engels. “We vinden 
het nog steeds jammer dat we geen namen hebben laten 
opschrijven van hen die langer of kortere tijd bij ons waren 
geweest. Ik hoop dat de mannen die de oorlog overleefd 
hebben een goed leven hebben gehad!”  

In 2011 ontvangt Battledetective Tom uit Eindhoven, gespe-
cialiseerd in Operatie Market Garden, een brief van veteraan 
John Nasea Jr., dan 89 jaar oud. Hij is tijdens de landing bij 
Best in 1944 zwaargewond geraakt en via een helse rit naar 
een veldhospitaal gebracht bij een Brabantse boerderij, in 
Son en Breugel. Hij was afwisselend bij en buiten bewustzijn. 
Zijn herinneringen zijn vaag. Via verschillende geallieerde 
hospitalen keert hij uiteindelijk veilig terug naar de Verenigde 
Staten. John Nasea is zich zijn leven lang blijven afvragen 
waar destijds zijn leven is gered.  Het is zijn wens op die
plek zijn 90ste verjaardag te vieren.

Battledetective Tom gaat aan de slag en komt tot de conclusie 
dat John hoogstwaarschijnlijk in de Helena Hoeve is opge-
vangen. In 2012 komt John Nasea Jr., vergezeld door zijn 
dochter, vanuit Amerika over naar Nederland. Op 13 juni, 
zijn 90ste verjaardag, bezoekt hij diverse herdenkingslocaties 
van Operatie Market Garden. Om 4 uur ’s middags komt hij 
aan bij de Helena Hoeve. Daar wordt hij begroet door 

Berta Roefs, dan 98 jaar oud. Op zijn verjaardag doet 
John haar een oranje zakdoek cadeau waarop staat: 
September 19th 1944 June 13th 2012. 

Zo kruisen, na bijna 68 jaar,  de levenspaden van John en 
Berta elkaar opnieuw. Na jaren krijgt Berta duidelijkheid 
over hoe het een van de gewonde soldaten vergaan is 
en heeft John eindelijk een beeld van waar hij gered moet 
zijn, en door wie.

John was nooit gedecoreerd voor zijn bijdrage aan Operatie 
Market Garden. In oktober 2012 reisde Battledetective Tom 
naar Amerika om bij John Nasea Jr. alsnog het Oranje 
Erekoord op te spelden als dank voor zijn aandeel in de 
bevrijding van Nederland. 

FOTO
Links: Het verslag van Battledetective Tom
Rechts: John Nasea en Berta Roefs op 13 juni 2012
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Harrie van Daal, geboren in 1908, was ambtenaar bij 
de Gemeente Overloon–Maashees (later Vierlingsbeek). 
Tussen de twee wereldoorlogen in had hij het slagveld 
van het Belgische Ieper bezocht en was daarvan diep 
onder de indruk geraakt. Hier werd de Eerste Wereld-
oorlog op indringende wijze in herinnering gehouden. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef Van Daal zijn 
werk als ambtenaar doen. Hij wist een aantal mannen 
uit de Arbeitseinsatz te houden door ze, althans op
papier, lid van de vrijwillige brandweer te maken.

In juni 1944 zetten de geallieerden met de landing in
Normandië de bevrijding van Europa in gang. De smalle 
strook land tussen Eindhoven en Arnhem die tijdens Operatie 
Market Garden is bevrijd, wordt langzaam maar zeker breder. 
Ruim vier jaar lang is de Tweede Wereldoorlog min of meer 
aan de inwoners van Overloon voorbij gegaan. Natuurlijk 
hebben ze wel Duitse militairen in hun straten gezien, 
maar van oorlogsgeweld is geen sprake. 

De hel breekt los
Als het front in september 1944 het Peeldorp bereikt, 
verandert het leven van de inwoners van Overloon radicaal. 
De Duitsers hebben zich in de omgeving ingegraven om 
de geallieerden een halt toe te roepen. Tussen de eerste 
gevechten door worden de inwoners van Overloon - en 
dus ook Harrie van Daal - verplicht om op stel en sprong 
hun huizen te verlaten en te evacueren. 

Op 12 oktober 1944 om 11.00 uur breekt de hel los boven 
Overloon. De geallieerden bestoken de Duitse stellingen met 
ongekend zware artillerie – maar liefst 230 kanonnen – 
en luchtaanvallen. Huis voor huis wordt Overloon door de 
Britten veroverd. Op 12 oktober is het laatste huis in Britse 
handen. Daarmee is Overloon bevrijd maar van het dorp 
is niet veel over. 
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Wanneer Harrie van Daal na de Slag bij Overloon naar 
huis terugkeert, treft hij in en rond zijn dorp een totale 
verwoesting aan. Zijn eigen achtertuin is eigenlijk een 
tweede Ieper geworden. 

Monument
Maanden later loopt Van Daal door het kapot geschoten 
Overloonse bos met alle overblijfselen van de strijd. Samen 
met een bosarbeider bekijkt hij wrakken van tanks en mijnen-
velden die met witte linten zijn gemarkeerd. Ter plekke 
be sluiten zij dat hier een monument moet komen, bijvoor-
beeld een museum, ter ere van de gevallenen en om de 
herinnering aan de vreselijke oorlog levend te houden. 
 
Ze leggen hun idee voor aan de burgemeester en natuurlijk, 
zoals dat hoort, aan de pastoor. Dertig burgers van Overloon  
leggen ieder 50 gulden in. Dit terwijl hun dorp in puin ligt 
en de heropbouw eigenlijk nog moet beginnen. 

Het eerste oorlogsmuseum
Op 25 mei 1946 ging in Overloon het eerste museum over 
de Tweede Wereldoorlog in West-Europa open voor het
publiek. Zelfs nog voordat het dorp volledig heropgebouwd 
was. Van Daal, die de publiciteit schuwde, bleef daarbij altijd 
de man op de achtergrond, als secretaris van het bestuur. 
Voor zijn inspanningen ontving hij onder meer het Duitse 
Bundesverdienstkreuz. 

Het was Harrie van Daal die de beroemde gedenksteen 
bij het museum liet oprichten: 

  
“Sta een ogenblik stil bezoeker en bedenkt dat de grond 
waarop gij nu vertoeft eens een van de felst omstreden 
sectoren was van het slagveld Overloon. Bitter is hier ge
vochten in mantegenmangevechten. Vele jonge levens, 
aan de slagvelden van Nettuno en Normandië ontkomen, 
vonden onder deze bomen hun einde.”

FOTO
Harrie van Daal, oprichter van het eerste museum over de Tweede We-
reldoorlog in West-Europa.
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Eind oktober 1944 trok het Duitse leger zich terug 
richting Moerdijk. De stormwolken van de oorlog balden 
zich samen boven de Westhoek. De Rode Kruis colonne 
in Klundert, aan het hoofd huisarts Hendrik de Ruiter, 
probeerde te redden wat er te redden viel. 

Oorlogsgeweld
Het front nadert en in allerijl wordt in Klundert maatregelen 
getroffen. De zieken worden voor de zekerheid in drie grote 
kelders ondergebracht. Eind oktober vallen de eerste Britse 
granaten op het stadje. De geallieerde beschietingen nemen 
in hevigheid toe en al snel vallen de eerste gewonden. De 
Rode Kruis ploeg heeft de handen vol. Een ware lijdensweek 
vol gevaren begint op 29 oktober. Een paar dagen later 
zorgen Britse granaten voor de eerste vier dodelijke slach-
toffers. De geallieerden zijn inmiddels het riviertje de Mark 
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overgestoken en de bevrijding van de Westhoek is nog 
slechts een kwestie van dagen. Dan slaat vanuit de lucht 
het noodlot toe. 

Bombardementen
Het is 3 november. Duitse troepen arriveren inclusief een 
medische afdeling. De Ruiter weet contact te krijgen met de 
Stabsartzt. Die kan hem ook niet echt helpen met spullen. 
Terugtrekkende Duitse troepen plunderen en brengen overal 
springladingen aan. De spanning en angst onder de bevol-
king nemen snel toe. Die dag voert de Britse luchtmacht vier 
keer achter elkaar een bombardement uit. De gevolgen zijn 
vreselijk. Achtentwintig mensen komen om en tientallen 
anderen raken gewond. De ontreddering is groot, maar de 
Rode Kruiscolonne doet haar werk. De medewerkers halen 
mensen onder de puinhopen vandaan en brengen ze naar 
de ziekenzalen. De Ruiter doet wat hij kan. Een zwaargewonde 
jongeman wordt bij hem binnen gebracht. Met zelfgemaakte 
sterke drank wordt de jongen eerst stomdronken gevoerd. 
De Ruiter amputeert daarna bij kaarslicht en zonder ver-
doving een onderbeen. Na de ingreep neemt zijn Duitse col-
lega deze en andere gewonden mee naar het ziekenhuis in 
Dordrecht. Het slachtoffer overleeft de amputatie.

Brand
De volgende dag is niet veel beter. Terugtrekkende Duitsers 
blazen de meeste torens op en door Britse granaten verlie-
zen nog eens tien mensen het leven terwijl anderen gewond 
raken. Een groot deel van het stadje staat nu in brand. De 
Ruiter beseft dat de toestand onhoudbaar is geworden. Wat 
nu? Drie van zijn mensen besluiten de volgende ochtend 

naar de Britse linies te trekken, zwaaiend met een Rode 
Kruis vlag. Ze slagen in hun missie en keren terug met het 
bericht dat het stadje meteen ontruimd moet worden.  
Ongeveer tegelijkertijd klinkt het ‘Heel de Klundert brandt.’ 
Dit is het sein om het stadje te verlaten. Iedereen vlucht weg 
over de weinige nog begaanbare wegen in het onder water 
gezette land. Zieken en gewonden worden meegenomen. Als 
ze omkijken, zien de vluchtelingen één grote vuurgloed. 

De brand is van een dusdanige omvang dat Britse leger-
brandweer uit Antwerpen naar Klundert wordt gehaald. Die 
arriveert de volgende ochtend, maar het duurt de hele dag 
voor de vuurzee is bedwongen. De inwoners kunnen terug 
naar huis, of wat daar van over is. Alle torens zijn verdwenen 
en het silhouet van Klundert is onherkenbaar veranderd. De 
burgers zijn ontzet. Het verdriet is groot. Dan verwoordt
iemand het overheersende sentiment. ‘Maar we zijn de mof 
nu kwijt.’

Balans
Uiteindelijk verloren 78 van de ongeveer 5.000 inwoners van 
Klundert het leven en werd de helft dakloos. Het lot van het 
stadje is exemplarisch voor het leed in de Brabantse West-
hoek. Na de inundaties in het voorjaar van 1944 die voor 
veel ongemak zorgden, maar meer niet, raasde in het najaar 
van 1944 het oorlogsgeweld over de streek en verloren 224 
burgers het leven. Natuurlijk kregen de Duitsers, tot op de dag 
van vandaag, de schuld van de brand in Klundert. Helaas 
was de werkelijkheid toch net iets gecompliceerder. De  
Ruiter hervatte zijn praktijk in Klundert; hij overleed in 1952.

FOTO
Klundert, 111 Fire Fighting Company 6 november 1944.
Bron: Heemkundevereniging ‘Die Overdraghe’ Klundert
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Ulicoten bij Baarle-Nassau lag bijna een maand in de 
frontlinie. Op 13 oktober 1944 vonden er een vuurge-
vecht en een luchtaanval plaats. De volgende ochtend 
waagde de twaalfjarige zoon, Neel, zich naar buiten. 
Daar werd hij voor het eerst geconfronteerd met wat 
oorlog betekent.

Schuilen
Het gezin van Jan Oonincx telt dertien kinderen. Neel is de 
tweede zoon. Hij is geboren op 11 januari 1932 en dus bijna 
dertien. Het gezin schuilt meestal in de zogenaamde 
‘perdsstal’, ondanks de naam een stal waar ook de koeien 
staan. De stal is opgetrokken uit beton en dus betrekkelijk 
veilig. Tegen de buitendeur ligt een hoop zand om granaat-
scherven en kogels buiten te houden. Vlak daarbij staat de 
boerderij van Piet Peeters. Daar hebben Duitse militairen 
een gevechtspost ingericht. De gevolgen zullen spoedig 
blijken.  

De patrouille 
Om tien uur in de ochtend van vrijdag 13 oktober 1944 ziet 
de vader van Neel militairen aankomen. Aan de uniformen 
ziet hij dat het geen Duitsers zijn. Hij maant zijn gezin om 
meteen te gaan schuilen. Een patrouille van acht man van 
het 1ste/4de bataljon van het King’s Own Yorkshire Light 
Infantry Regiment nadert voorzichtig de boerderijen. Dan 
openen de Duitsers het vuur. De burgers in de boerderij  
horen het geknetter van de wapens, maar ook gebrul en ge-
gil. De Britse soldaten zijn volledig verrast. Drie kunnen er 
ontkomen, maar twee worden gevangen genomen en drie 
sneuvelen. Zoals niet ongebruikelijk worden de doden provi-
sorisch begraven, oftewel in ondiepe kuilen gegooid. Diezelfde 
middag vallen Britse jachtbommenwerpers, Typhoons, het 
Duitse steunpunt aan. De boerderij van Peeters wordt 
volledig verwoest. Als door een wonder vallen hierbij geen 
slachtoffers. 
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Goede schoenen
De volgende dag is de rust weergekeerd. Neel besluit op on-
derzoek uit te gaan. In de sloot naast het ouderlijk huis ziet 
hij de eerste gesneuvelde liggen. Op het identiteitsplaatje 
leest hij dat de man Hunter heet. Hij heeft nog een hand-
granaat bij zich en magazijnen voor een zogenaamde 
Brengun. Hij is getroffen in een oog. De schoenen van Hunter 
zijn beschadigd, maar goed schoeisel is schaars en Neel 
neemt ze mee. Hij zal ze nog lang dragen, ook al zijn ze iets 
te groot. Naast de zandweg zijn schuttersputjes. Uit een 
daarvan steekt een opgevouwen lichaam. Het is zwart van 
het stof. Het lijkt alsof de Duitsers de dode snel in de grond 
wilden hebben. Korporaal Ford, zo heet de militair, heeft 
schot wonden over zijn hele lijf. Hij draagt handschoenen 
met lange kappen, zoals een motorrijder. Dan ziet Neel het 
derde slacht offer, soldaat Kirk. Die heeft een snijwond in zijn 

hals. Even daarvoor nog heeft Neel een Duitser gezien bij 
Kirk. Hij vermoedt dat de Brit nog leefde en dat de Duitser 
hem met een mes heeft gedood. Een paar dagen later is 
Neel er ook bij als twee burgers de gesneuvelde bevrijders 
een tijdelijk graf geven. 

Nasleep
Twee weken later, op vrijdag 28 oktober werd Ulicoten be-
vrijd. Niet lang daarna werden de drie Britten opgegraven. 
Neel was daar naar verluidt opnieuw bij. Tot op hoge leeftijd 
herinnerde hij zich ook de afschuwelijke stank en een bizar 
detail. Uit de hals van Kirk viel een kogel samen met wat 
geronnen bloed…

Neel Oonincx overleed op 86-jarige leeftijd in oktober 2018.

FOTO
Brengun schutters van het 1/4 King’s Own Yorkshire Light Infantry  
in westelijk Brabant. Het nummer 61 op het bord rechts is het nummer 
van het bataljon. De ijsbeer is het embleem van de 49th West Riding 
divisie waar het bataljon toe behoorde. Bron: Jack Didden
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In september 1944 begonnen de geallieerden aan de 
grootste luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis om 
Europa verder van de Duitse bezetting te bevrijden; 
Market Garden. Vanuit België zou een grondoffensief 
gestart worden vanuit Engeland een luchtoffensief. 
De geallieerde soldaten hadden als doel om een aantal 
belangrijke bruggen in Nederland te veroveren, waarna 
ze door zouden kunnen stoten naar het IJsselmeer en 
daarna naar het Duitse Ruhrgebied. Op 17 september 
startte de operatie en landden er duizenden geallieerde 
parachutisten tussen Eindhoven en Arnhem en ten 
zuidoosten van Nijmegen. Via de Corridor rukten Britse 
soldaten vanuit België op richting Grave. In de buurt van 
Reek woonde in 1944 de vijftienjarige seminarist Wim 
Boeijen. Reek was een strategische plaats in het militaire 
plan van de geallieerden en vormde een belangrijke oever-
verbinding over de Maas bij Grave richting Nijmegen.
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Uitzicht
Al op de eerste dag van Market Garden landen er parachu-
tisten van de Amerikaanse Airborne Division in de buurt van 
Reek, rond Grave, Velp en Overasselt. Hun eerste doel is het 
veroveren van de Graafse Maasbrug, de tegenwoordige John 
S. Thompsonbrug, op de Duitsers. Dit schouwspel wil Wim 
maar al te graag zien, en samen met zijn vader en twee 
broers fietst hij naar het wachthuis aan de Maasdijk in Reek. 
Daar zullen ze een mooi uitzicht hebben over de uiterwaar-
den richting Velp en Grave en misschien zien ze daar dan 
ook wel gevechten! Maar zodra ze hun hoofd boven de dijk 
uitsteken ratelt er een mitrailleur. Gelukkig raakt er niemand 
van de familie Boeijen gewond. Het zal niet de laatste keer 
zijn dat Wim aan de dood ontsnapt.

Mijnenveld
De nieuwsgierigheid van Wim naar de geallieerde troepen 
is de volgende dag nog niet gestild. Met een aantal dorps-
genoten trekt hij daarom richting Grave. Bij Velp ziet hij 
Amerikanen Player-sigaretten uitdelen. Die wil hij maar al 
te graag hebben! Bij de Tol loopt hij samen met een vriend 
recht op zijn doel af, maar daardoor ook recht een mijnen-
veld in. Onder de Amerikanen ontstaat grote paniek. ‘Jesus 
Christ’, schreeuwt een van hen, ‘Mines, mines!’. De eiken 
takken die moeten dienen als camouflage heeft Wim niet op 
die manier opgevat. Het loopt goed af, voor de tweede keer.
De volgende dag op 19 september, trekt een grote stoet 
soldaten en legervoertuigen via Zeeland en Reek naar Grave. 
Ondanks de risico’s bij luchtgevechten trekken vele streek-
genoten richting de kleine Elft in Reek om de stoet te aan-
schouwen, onder wie uiteraard ook Wim. Gevaren zien ze niet.

Beschermengel
De doelen van Market Garden werden uiteindelijk niet ge-
haald, al zorgde de operatie enkele dagen voor opschudding 
bij Wim en zijn streekgenoten. Aan deze roerige tijd herin-
nert het monument van de beschermengel dat nu in Reek te 
vinden is, gemaakt door de Gemertse kunstenaar Johan 
Claasen. Later voelde de bijna-doodervaring van Wim voor 
hem nog steeds onwerkelijk, alsof het niet echt gebeurd 
was. Hij heeft God vele malen bedankt, omdat Wim van 
mening was dat Hij voor dat engeltje op de schouder had 
gezorgd. 

FOTO
Wim Boeijen, 15 jaar (Afbeelding: Privébezit Wim Boeijen, z.j.)
De Kleine Elft (Afbeelding: Privébezit Wim Boeijen, z.j.)
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Vanaf 18 september 1944 was het onrustig in de omge-
ving van Best. Amerikaanse soldaten rukten op vanuit 
Eindhoven. Duitse soldaten verschansten zich in de hoge 
kerktoren van Best. Iedereen hoopte op een snelle 
bevrijding, maar in plaats daarvan werd het met de dag 
gevaarlijker: De ene dag was het dorp in handen van 
Amerikanen, de volgende dag weer in handen van de 
Duitsers. Op last van de Amerikanen werden veel men-
sen, met name kinderen, uit het gebied geëvacueerd.

De achtjarige Mariet van Kronenburg woont met haar ouders 
en acht broers en zussen in het buurtschap de Vleut, dat 
precies in de vuurlinie ligt. Op een dag, eind september 1944, 
bepaalt een Amerikaanse commandant dat het niet verant-
woord is de kinderen in de boerderij te laten wonen. Vader 
Jan en moeder Tonia mogen blijven, want het vee moet  
verzorgd worden. En zoontje Johan, dat een verstandelijke 
beperking heeft, mag óók blijven, samen met een broertje of 
zusje. Maar de andere kinderen moeten weg. Ook Mariet.

Peren
Vader Jan van Kronenburg zet zijn kinderen in de kar – een 
teil met peren gaat ook mee – en brengt hen naar goede 
kennissen in Sint Oedenrode. In de boerderij van de familie 
Van Schijndel slaapt Mariet met haar zusjes en een paar  
andere vrouwelijke evacués op zolder. De jongens en man-
nen slapen op de hooizolder. Vanuit de ramen kan Mariet  
de landingsbanen van Sonniuswijk zien, waar Amerikaanse 
gliders en parachutisten neerkomen. De kinderen Van  
Kronenburg mogen in de omgeving van de boerderij spelen. 
Maar op de landingsbanen mogen ze van de familie Van 
Schijndel niet zomaar komen. Alléén onder begeleiding.

Op 20 oktober 1944 is Janus, één van de zonen van Van 
Schijndel, in de buurt van de landingsbanen op het land aan 
het werk. Mariet, haar zus Jo, broer Kees en zusje Sjaantje 
gaan hem, samen met nog twee andere kinderen, roepen 
voor het middageten. Ze mogen over de landingsbanen  
terug – nu is Janus van 21 er immers bij. Mariet en Jo treuze-
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len, samen met hun vriendinnetje. Wie weet heeft een van 
de Amerikaanse militairen wel chocola over… Het mag niet, 
want Janus loopt al door, maar ze doen het toch: ze lopen 
richting de vliegtuigen.

Groen jasje
Dan hoort Mariet een knal. Ze kijkt op en ziet een wolk. Ze 
rent erheen. Er is iets ontploft, de kinderen die er net nog 
liepen, staan niet meer overeind. ‘Nog steeds zie ik mijn zus-
je liggen. In een groen jasje met een wit streepje erdoor.’ In 
paniek loopt Mariet weg. Op de hoek van het veld blijft ze 
staan, in tranen, met haar zus en vriendinnetje. De pastoor 
uit Sint Oedenrode neemt de drie meisjes mee terug naar de 
boerderij waar ze verblijven. 

Drie dagen lang zoeken vader en moeder Van Kronenburg 
naar hun kinderen. Kees van dertien is door de kracht van de 
ontploffing op slag gedood. Hem vinden ze terug in het 
klooster van Sint Oedenrode. De zesjarige Sjaantje is moeilijker 
te vinden. Zij blijkt, zwaargewond, van noodhospitaal naar 
ziekenhuis te zijn gebracht, maar ze overleeft haar verwon-
dingen niet. Uiteindelijk vinden vader en moeder haar in 
Zeelst. Ze nemen haar lichaam, gewikkeld in een deken, mee 

haar huis. De kinderen worden begraven in Sint Oedenrode, 
in kleine kisten van gliderhout. Wat er precies ontploft is, is 
onduidelijk. Ook Janus is overleden en kan het niet naver-
tellen. Eén jongen, Ties van elf, overleeft de klap. Hij om-
schrijft het projectiel als een klein, blinkend doosje. Kees 
raapte het op en maakte het open.

FOTO
Sjaantje (links) en Mariet (midden) voeren de kippen. 
Mariet is hier ongeveer zes en Sjaantje drie jaar oud. 
(Afbeelding: privébezit Mariet van Kronenburg, z.j.)
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Begin november 1944 kwam de geallieerde opmars tot 
stilstand bij het Hollands Diep en de Bergsche Maas. 
Vanaf dat moment was het Land van Heusden en Altena 
frontgebied, met alle ellende van dien. Vrijwel meteen 
werden de boerderijen aan de rivier ontruimd, het begin 
van een lange reeks evacuaties. 

Geïsoleerd
De jonge dominee Harke Harkema en zijn gezin wonen pas 
twee jaar in Wijk als de oorlogsstorm over zijn gemeente 
raast. Zijn echtgenote, Agaath, is in verwachting van haar 
derde kind als het front nadert. Op 4 november arriveren de 
eerste gewonde burgers. Maar dit is pas het begin. De aan-
komst van vluchtelingen in de dagen daarna is een voorbode 
van wat er die winter gaat gebeuren. Vluchtelingen, maar 
ook Duitse militairen zoeken onderdak bij de familie Harke-
ma. Mevrouw Harkema in een brief “Dat klinkt erg wonder-
lijk, maar je raakt overal aan gewend. Het is hier met recht 
een fronthuishouden.” Omdat de kerk gedeeltelijk is kapot-
geschoten houdt Harkema zijn diensten voortaan in een grote 
garage. Als veel mensen zich niet meer op straat durven te 
begeven houdt de dominee ook diensten in een bakkerij of 
een stal. Nadat alle ramen in de pastorie zijn gesneuveld, 
vertrekt het domineesgezin naar het huis van diaken Wink. 
Agaath schrijft; “Als we maar bij elkaar mogen blijven. Zo 
leer je iedere dag meer loslaten.”
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Een donkere Kerst
Half december is de situatie eigenlijk onhoudbaar geworden 
voor de gewone burger. Door de onophoudelijke beschiet-
ingen waagt bijna niemand zich nog naar buiten, maar de 
jonge dominee is onvermoeibaar. Hij bezoekt gewonden, 
troost ouderen, leidt begrafenissen en moet soms naar de 
Duitse plaatselijke commandant om iets te regelen omdat hij 
als enige Duits spreekt. De winter is al vroeg begonnen. De 
kersttijd, normaal een periode van huiselijke knusheid, staat 
in het teken van de oorlog. In plaats van klokken is er het 
aanhoudend gebulder van geallieerde en Duitse kanonnen. 
Dominee Harkema houdt een dienst in een stal. Zijn vrouw, 
“Een zo donkere Kerst hebben wij (…) nog nooit meege-
maakt.” De ergste beproeving moet dan nog komen. Op 5 
januari 1945 wordt Wijk getroffen door een ramp. Een Britse 
bom komt vlak bij bakkerij van der Pol terecht. De nog bran-
dende bakkersoven stort in de kelder waar mensen zitten te 
schuilen. In totaal komen veertig mensen om. 

De evacuatie
Dan wordt het woensdag 10 januari. Het sneeuwt aan een 
stuk door en er staat een snijdende wind als de inwoners 
van Wijk te horen krijgen dat ze diezelfde dag hun huizen 
moeten verlaten. De evacuatie vindt plaats op last van de 
Duitse overheid. Die wil de handen vrij hebben zo dicht bij 
het front. Het enige dat de burgers bezig houdt is de vraag 

hoe ze in deze barre omstandigheden het vege lijf kunnen 
redden.

Het gezin Harkema reist op de kar van Wink, getrokken door 
onbeslagen paarden, voorop iemand die de weg wijst om te 
voorkomen dat ze van de smalle, gladde dijk af raken in het 
halfduister. De tocht is een martelgang, vooral voor ouderen, 
kleine kinderen en zieken. Die nacht bevalt Agaath Harkema 
in Sleeuwijk onder moeilijke omstandigheden van een 
dochter, Liesbeth. Het commentaar van de dominee: “de 
Heere heeft het wel gemaakt. Zijn naam zij geloofd!” Zijn 
gemeente raakt nu naar alle kanten verstrooid. De meerder-
heid wordt ondergebracht in de omgeving van Woudrichem, 
maar velen moeten de lange barre tocht vervolgen tot in 
Friesland. Pas na de capitulatie van de Duitse bezetter 
kunnen de inwoners terugkeren naar hun zwaar verwoeste 
woonplaats. Op 27 mei houdt Harkema zijn eerste dienst in 
het onbeschadigde koor van de kerk. Een maand later be-
trekken hij en zijn gezin de pastorie weer. De lange weg 
terug is begonnen.

Vergeten slachtoffers
Tijdens de lange, barre winter van ‘44 op ‘45 kwamen uit
eindelijk bijna honderd burgers in het Land van Heusden 
en Altena om het leven, voornamelijk door geallieerde 
beschietingen en bombardementen. Deze streek is het 
enige stukje Brabant dat nooit bevrijd werd, maar toch 
zwaar te lijden had onder het oorlogsgeweld. Het is een 
vrijwel vergeten hoofdstuk in het verhaal van de bevrij
ding van Nederland.

FOTO
Links: Het gezin Harkema in 1942: vader, Sybolt, moeder en Joop. 
Rechts: De Hervormde pastorie in Wijk
(Afbeelding: privébezit familie Harkema, 1942)
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West-Brabant was strategisch van belang voor het Duit-
se leger, en dus ook voor de geallieerde troepenmacht. 
Vanaf vrijdagmiddag 6 oktober 1944 rukten drie Cana-
dese bataljons op bij Woensdrecht, dwars door het 
dorpje Hoogerheide. Duitse soldaten zaten daar al klaar 
in schuttersputjes en tussen de korenvelden. Er brak een 
strijd uit die dagen zou duren. Ondertussen zaten veel 
dorpelingen, ook in het buurtschap Zandfort, als ratten 
in de val. 

In het najaar van 1944 woont Marie de Moor-Musters met 
haar negen kinderen op het Zandfort in Hoogerheide. Haar 
man Sjef de Moor, die met zijn paard en kar goederen 
vervoerde op het vliegveld Woensdrecht, is in 1941 
onverwacht overleden. Marie staat er nu dus alleen voor. 
Ze maakt zich zorgen over haar kinderen, zo vlakbij vliegbasis 
Woensdrecht, het gevaar van luchtaanvallen zo aanwezig. 
Lopen de oudere kinderen richting school, dan kijkt ze hen 
lang na, merkt haar dochter Nelleke van veertien.

Ligakoeken
Op vrijdagmiddag 6 oktober 1944 staat Marie buiten aard-
appels te koken op een fornuis op het erf, als de geluiden 
van buiten steeds dreigender worden. Zijn het vliegtuigen? 
Nee, het zijn geluiden aan de grond. Kogels. Granaten. De 
oudste zoons hebben het als eerst in de gaten. ‘Moeder, uit-
doen die kachel!’ Er zit niets anders op, ze moeten de schuil-
kelder in. Al jaren geleden in de tuin gegraven: ‘Het was 
eerst een soort rovershol van de jongere broertjes. Nader-
hand is die uitgebreid. Meer stro erop, meer grond erop.’ 
Ze rennen door de tuin, de kelder in. 

Dagenlang zitten Marie en haar negen kinderen meer in de 
schuilkelder dan in het huis. En zij zijn niet de enigen die er 
een veilig heenkomen hebben gezocht; ook enkele buren 
schuilen mee, op een paar vierkante meter. Soms deelt Marie 
wat te eten uit, er is een schap in de schuilkelder vol liga-
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koeken. Een Mariabeeldje houdt daarover de wacht. In de 
kelder is het vaak angstig. Nelleke hoort van alles overvlie-
gen en inslaan. Maar ze kan niets zien: ‘Wij kropen in elkaar 
van bangigheid.’ Eén voltreffer slaat in tegen de schuilkelder. 
Door de impact valt het Mariabeeldje: het blijft net – scheef - 
hangen op het schap. 

Geweren
Na die voltreffer, op zondagmorgen 15 oktober, verschijnen 
er plotseling Duitse soldaten bij de ingang van de schuilkel-
der. Hooguit een paar jaar ouder dan Nellekes oudste broer 
Giedus van achttien. Ze dragen geweren voor de borst. 
‘Raus, schnell’, klinkt. Marie wil via de schuur nog het huis in 
lopen om iets te pakken, maar dat mag niet. Weg hier! Zonder 
jas, zonder spullen moet Marie met haar negen kinderen het 
huis en de kelder achterlaten. Geen moment te vroeg: Op 
maandagmorgen 16 oktober begint een bloedige aanval van 
de Canadezen onder leiding van luitenant-kolonel William 
Denis Whitaker. 

Toen de gevechten rond Woensdrecht en Hoogerheide 
voorbij waren, eind oktober 1944, wachtte Marie een ravage. 
Het Mariabeeldje was verdwenen. Het had niet kunnen 
voorkomen dat haar huis aan het Zandfort volledig was 
ver woest. Wat niet kapotgeschoten was, was gestolen. 
Anderhalf jaar woonde het gezin bij opa: ‘We hadden niks 
meer.’
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Voor 1 november 1944 had de zesjarige Rien van 
Broekhoven nog niet veel meegekregen van de ernst 
van de oorlog. Het huis van zijn ouders in het dorpje 
Welberg was gevorderd maar hij had de gedwongen 
verhuizing naar hun buurman niet als een grote ramp 
ervaren. Zijn dagen bracht hij door met spelen in de 
bossen, fietsen in de bommenkraters nabij het dorp en 
naar school gaan in het dorpscafé. Eind oktober was de 
bevrijding van Brabant in volle gang. De inwoners van 
Welberg hadden er reikhalzend naar uitgekeken.

In de schuilkelder van mesjeu Baartmans
In de nacht van 31 oktober 1944 komen de eerste Canadese 
troepen van het Alqonquin Regiment aan in Welberg. Ze zijn 
in de veronderstelling dat het Duitse leger zich heeft terug-
getrokken en dat ze het dorp bevrijd hebben. Een aantal in-
woners van het dorp maken in het Engels een praatje met de 
Canadezen. Onder hen is de kapelaan van het dorp: Henrikus 
Marinus Kock. De vreugde blijkt van korte duur. De Duitse 
troepen komen met een tegenaanval en weten Welberg te 
heroveren op de Canadezen. De inwoners van Welberg  
moeten bescherming zoeken voor het oorlogsgeweld en  
duiken de schuilkelders in, zo ook Kapelaan Kock. Hij zit in 
de kelder van het hoofd van de school, mesjeu Baartmans.

De kapelaan zit daar niet alleen. Ook de kleine Rien is met 
zijn ouders en broer naar de kelder van Baartmans gevlucht, 
evenals de pastoor van het dorp en nog enkele anderen. 
Buiten hoort Rien de bommen vallen terwijl er binnen ge-
beden wordt. Plots hoort Rien voetstappen. De kelderdeur 
wordt met een enorme dreun ingetrapt en Duitse soldaten 
komen naar binnen. Ze zijn op zoek naar kapelaan Kock.

Verraad van de kapelaan 
De Duitse soldaten beschuldigen de kapelaan van verraad. 
Toen hij stond te praten met de Canadezen is hij in de gaten 
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gehouden door een aantal Duitse krijgsgevangenen. Deze 
zijn na de Duitse tegenaanval vrijgekomen en zijn het ge-
sprek van de kapelaan met hun vijand niet vergeten. De 
soldaten nemen kapelaan Kock mee de kelder uit, naar een 
café in het dorp. Daar wordt hij gemarteld. 

Als Rien uit de schuilkelder komt, ziet hij kapelaan Kock lig-
gen, gedumpt tussen het café en het huis van de Baartmans. 
Bebloed en met een dolk in zijn buik. Op het moment dat 
Rien langsloopt is de kapelaan nog in leven. Rien ziet dat de 
pastoor absolutie geeft (vrijspreken van de aardse zonden) 
aan Piet Koch, de kroegbaas. Van de Duitse soldaten mag 
niemand de kapelaan helpen en die middag overlijdt hij. 

Later hoort Rien van de kroegbaas dat de kapelaan voor zijn 
overlijden nog om water vroeg. Met een natte doek heeft 
Koch aan dat verzoek voldaan.  

De gevechten rondom Welberg waren na deze moord 
nog niet voorbij. Rien en zijn familie waren gedwongen 
te schuilen in het ziekenhuis van de stad. Door hevige 
artilleriebeschietingen wisten de Canadezen uiteindelijk 
Welberg te bevrijden en door te stoten naar Steenbergen. 
Rien overleefde de oorlog, in tegenstelling tot kapelaan 
Kock. Naar hem is in Welberg dan ook een straat ver
noemd; de Kapelaan Kockstraat. 

FOTO
Herinnerings Klokkenstoel
(Afbeelding: Willemjans, 2012, Wikimedia Commons)
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Het spookte in Asten in de nacht van woensdag 20 op 
donderdag 21 september 1944. Engels granaatvuur. 
In en rond de kerk was het een ravage. Donderdags 
werd Asten geëvacueerd. En ‘s avonds het kerkdorp 
Ommel, het populaire Mariaoord. ‘Das ganze Heiligtum 
geht kaputt,’  hadden de Duitsers gezegd. Veel Ommel-
naren zochten een goed heenkomen, maar ook velen 
bleven thuis. Want oorlog? Ach, oorlog...  

De schuilkelder in 
Op ‘t Ommels Eindje hebben de kinderrijke gezinnen Klaus 
en Michiels een gezamenlijke schuilkelder: Een diepe sloot 
tussen de boerderijen. Stro op de bodem, aan de bovenkant 
provisorisch afgedekt met takken en mutserd. De kinderen 
gebruiken het onderkomen soms als speelhuisje.

Die donderdagavond wordt in Ommel gewikt en gewogen; 
vluchten voor het naderende oorlogsgeweld of niet? Pastoor 
Vogels en zijn huishoudster vertrekken naar Vlierden. 
Met medeneming van het mirakelbeeldje van O.L. Vrouw 
van Ommel, Troosteres in Elke Nood. Veel gezinnen vertrekken 
ook, die van ‘t Ommels Eindje blijven.  

Nu moet hun schuilkelder zijn nut bewijzen. ‘s Avonds is 
er even gesteggel wie naast wie mag. ‘Niet zeuren’, 
commanderen de ouders, ‘gewoon op leeftijd.’ De gezinnen 
slapen niet veel die nacht, maar de volgende ochtend zijn 
ze er nog. De nieuwe oorlogsdag voert hen terug ‘t huis in.  
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Maar het krijgsgeweld wordt nu zo hevig dat de Michielsen 
en Klausen rond kwart voor elf opnieuw de schuilkelder in 
vluchten. Met twintig man - niet alle kinderen zijn thuis - 
duiken ze nu gedisciplineerd de sloot in. 

Een grote ontploffing 
Ineens, in een ondeelbare seconde, gebeurt het. Een granaat 
raakt een van de twee dikke lindebomen pal achter de schuil-
kelder. Het projectiel valt stil en recht naar beneden, waar 
de ontploffing in de loopgraaf dood en verderf zaait. 
De ontreddering is compleet. Buurtbewoners schieten te 
hulp. Acht kinderen zijn op slag dood; daarnaast zijn er zes 
gewonden van wie vijf ernstig. Van hen sterven er later nog 
drie. In totaal elf doden... 

Het gezin Michiels verliest Miet (19), Thea (15), Louis (14), 
Hendrik (12), Nella (11) en Martien (6). Na weken bezwijkt 
ook moeder Helena (46). Zij sterft van verdriet, weet heel 
Ommel. 

In het gezin Klaus net zo’n drama. Jan (12), Leo (11),  Anna (9) 
en Dina (8) laten het leven. Martien (7) en zijn zusje Riet (5) 
zijn zwaargewond, maar overleven. 

Nare herinneringen
Dora Michiels - toen 8 jaar en gewond - herinnert zich ‘rook, 
stof, angst, huilen en gillen’. ‘Iedereen die kon wilde eruit. 
Ik pakte het handje van mijn broertje Martien. Maar die gaf 
niet mee. Hij had maar een klein gaatje boven in zijn hoofd. 
Verder niets. Maar hij was wel dood.’

De andere Martien, toen 7 jaar en de jongste zoon van de 
familie Klaus: ‘Het rook in de schuilkelder en het stonk. 
Ik lag tussen allemaal dode kinderen. Net als m’n zusje Riet 
bloedde ik zo erg, dat de buren ons ook al afschreven.’

De hulpverlening wordt ernstig gehinderd door het niet 
afl atende strijdgewoel. De zwaargewonde slachtoffers zijn 
dan ook nog steeds in Ommel in de helse nacht dat het dorp 
in vlammen opgaat. Pas de volgende dag - zaterdags - worden 
ze naar ziekenhuizen gebracht, een tocht met hindernissen. 

Dora Michiels: ”Moeder en ik werden die dag in een zwarte 
auto met witte vlag door de frontlinie geloodst. Om de tien 
meter lag een dood paard op de weg. Om ons door te 
laten moesten Engelse soldaten de paarden van de weg 
af trekken. Ook lagen er veel Duitse militairen.” 

Steun in het geloof
Dora Michiels kon vijftig jaar lang niet praten over wat haar 
overkwam. Lotgenoot Martin Klaus had daar geen moeite 
mee. In 1994 kreeg hij Dora zover dat zij samen deelnamen 
aan de jaarlijkse Dodenherdenking. Sindsdien trekken ze 
vaker gezamenlijk op als het over de oorlog gaat. Dora 
heeft indertijd deskundige hulp gemist. Martien  ook al 
keek O.L. Vrouw van Ommel even niet toen het noodlot 
toesloeg  vond steun in het geloof. Hij koestert geen 
wrok. ”Alle soldaten  ook de Duitse  deden wat ze doen 
moesten. De Duitsers mogen van mij gerust bij onze 
Dodenherdenking zijn. Wij zijn oorlogsslachtoffers, 
maar zij net zo goed.”

FOTO
Vernielingen in Asten-centrum (foto: Imperial War Museum)  
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Door de verloren Slag om Arnhem stokte de bevrijding 
van Nederland in het najaar van ’44 in Brabant. En zo 
werd de Brabantse Biesbosch in de laatste oorlogswinter 
een soort niemandsland, dat crossers in de nachtelijke 
uren keer op keer doorkruisten om mensen, medicijnen 
en geheime documenten ongezien weg te brengen.

Een wonder
De Britse generaal John Winthrop Hackett landde 18 septem-
ber 1944 met zijn vierde Britse Parachutistenbrigade op de 
Ginkelse heide bij Ede. Aan het einde van de Slag om Arnhem 
op 24 september ‘44 raakte hij zwaar gewond en werd 
overgebracht naar het Sint Elisabeth Gasthuis in Arnhem. 
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Als door een wonder overleefde hij een zware operatie. 
Tien dagen later ontvoert het verzet hem uit het ziekenhuis 
en krijgt hij in Ede onderdak bij de ongetrouwde zusters 
Mien, Anna en Cor de Nooij en de weduwe Rie Snoek-de 
Nooij. De zussen zorgen goed voor hem, vier maanden heeft 
hij nodig om aan te sterken. Pas op 30 januari 1945 neemt 
hij afscheid van zijn ‘verpleegsters’ en fietst hij door de 
sneeuw via Groot-Ammers naar Sliedrecht. Zijn persoons-
bewijs staat op naam van mijnheer ‘Van Dalen’ en op zijn 
revers prijkt een SH-speldje voor doven en slechthorenden. 
Dit om te voorkomen dat de Britse generaal zich door zijn 
taal of accent zou verraden. 

Crossing door de Biesbosch
Vier dagen later staat in Sliedrecht zijn Biesboschcrosser 
Koos Meijer klaar om de generaal over het water naar het 
bevrijde Zuiden te roeien. “Het beloofde een koude nacht te 
worden. Alle reden om tante Mien dankbaar te zijn voor haar 
dikke blauwwitte onderbroek en de lange witte wollen trui 
die ik voor de reis had mogen houden”, zo beschrijft Hackett 
zijn tocht door de donkere Biesbosch. “Ik werd in de boot 
geholpen. Sterke handen duwden ons af en Koos peddelde 
met krachtige slag weg. Ons bootje danste als bezeten op 
de aanrollende baren. Ik hield me vast waar ik kon, schuim 
spatte op mijn gezicht en ik zette alles op alles om een te 
worden met de beweging van de boot. Het was koud. Ik 
deed mijn schoenveters wat losser en bewoog mijn tenen, 
want ik had geen gevoel meer in mijn voeten”. Veilig komt 
hij aan in de haven van Lage Zwaluwe in het bevrijde Zuiden. 
Daar wordt hij ontvangen door het Britse leger. “Te midden 
van deze vertrouwde en weldadig aandoende mengelmoes 
van uitrusting van het Britse leger te velde, liet ik me op een 

stoel vallen. Ik was weer bij mijn eigen mensen! Koos kwam 
binnen en we bekeken elkaar met belangstelling voor het 
eerst bij licht. Ik deed wat ik kon om hem mijn dankbaarheid 
te betuigen”. Als dank drukt de generaal Koos zijn laatste 
pakje sigaretten in de handen met daarop zijn handtekening. 

In april 1967 wordt de film ‘Grensrechters in de Biesbosch’ 
opgenomen. Met ooggetuigen verslagen van de Biesbosch-
crossers, met verhalen over de gefusilleerde kameraden 
Kees van de Sande en Arie van Driel. Maar ook met generaal 
John Winthrop Hackett; in de film volgt een hereniging met 
zijn ‘crosser’ Koos Meijer uit Sliedrecht. En dan tovert Meijer 
het pakje Player’s Navy Cut Tabacco sigaretten tevoorschijn 
met de handtekening van de generaal, dat hij 23 jaar eerder 
van Hackett had gekregen als dank na die succesvolle 
crossing. 

Bijzonder cadeau
Op 8 april 1967 krijgt ook Hackett een bijzonder cadeau. 
De Koninklijke Vereniging ‘Onze Luchtmacht’ schenkt hem 
een porseleinen schaal, ontworpen door H.A. Elshout, met 
daarop in prachtige kleuren die bijzondere reis door de Bies-
bosch in de winter van 1945. Op 21 september 2012 schen-
ken de nabestaanden de bijzondere porseleinen schaal van 
generaal Hackett aan het Biesboschmuseum. Hij krijgt een 
plekje in het museum in de kano van de Biesboschcrossers. 
Naast het Player’s Navy Cut Tobacco sigarettenpakje van 
Biesboschcrosser Koos Meijer. 

Hackett overleed 9 september 1997 op 87jarige leeftijd 
als laatste nog levende generaal van de Slag om Arnhem.

FOTO
De porseleinen schaal die John Hackett in 1967 ontving
(Afbeelding: Biesbosch MuseumEiland Werkendam, 2018)

175



De Slag om de Schelde was een grote militaire operatie 
in het noorden van België en het zuidwesten van 
Nederland. De operatie werd op 1 oktober 1944 door 
het Canadese 1e Leger (inclusief Poolse en Britse 
eenheden) in gang gezet en duurde tot 8 november 
van dat jaar. Het belangrijkste doel was het vrijmaken 
van de Schelde, zodat de geallieerde bevoorradings-
schepen toegang kregen tot de haven van Antwerpen. 
De haven zelf was op 4 september vrijwel ongeschon-
den in geallieerde handen gevallen. Ze was echter 
onbruikbaar zolang de Duitsers heer en meester waren 
over de Schelde. Als op initiatief van de Britse 
veldmaarschalk Montgomery de aandacht ook nog 
wordt verlegd naar Operatie Market Garden, geeft 
dat Hitlers generaals de tijd om de Zeeuwse eilanden 
en de Schelde-oevers als fort te behouden. 
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Toegangspoort
Na het echec van Market Garden, eind september, krijgt de 
bevrijding van Zuidwest-Nederland de hoogste prioriteit. 
De toegangswegen tot Zeeland en de Scheldemonding 
zijn voor zowel de Duitsers als de geallieerden van cruciaal 
belang. Het Brabantse dorp Woensdrecht vormt de 
toegangspoort tot Zeeland en krijgt het zwaar te verduren 
tijdens Operatie Black Angus. 

The Black Watch of Canada, met soldaat John Dubetz 
binnen haar gelederen, krijgt op 13 oktober 1944 de 
opdracht de spoordijk van de lijn van Bergen op Zoom naar 
Vlissingen in te nemen. John heeft het strijdtoneel overzien, 
en heeft er een hard hoofd in. Het ondergelopen open veld 
dat zijn bataljon moet doorkruisen is bezaaid met mijnen 
en boobytraps. Aan de overkant van het veld ziet hij de 
Duitse troepen liggen. Zij hebben zich ingegraven langs de 
spoorlijn en in de hoger gelegen bossen bij  Lindonk. 
Het moeilijk begaanbare, open terrein en de route langs het 
dijkje maakt de Canadezen tot een gemakkelijke prooi en de 
aanval loopt dan ook uit op een groot drama. 

Dubetz, in de voorste ge lederen, wordt al snel in zijn arm 
geschoten. “Ik zei tegen mezelf: wegwezen hier, John. 
Ik stond op, mijn gewonde arm woog een ton. Ik strompelde 
terug”. Onder aanmoediging van soldaten van zijn regiment 
(“Come on! Get away there”) overleeft John de kogelregen. 
Hij is een van de in totaal 38 gewonden.  Aan het eind van 
de dag, waarop geen enkele terreinwinst wordt geboekt, 
worden 58 gesneuvelden aan geallieerde zijde geteld. 

Aan Duitse zijde valt slechts één gewonde. In de Canadese 
geschiedenis staat deze dag te boek als Black Friday. De 
strijd verandert Woensdrecht in een puinhoop. Geen huis 
blijft ongeschonden. Uiteindelijk wordt het dorp pas op 
23 oktober 1944 bevrijd. 

Overwinning 
Na vijf weken moeizame strijd, uitputtende veldslagen 
en vele slachtoffers werd door het Canadese 1e Leger de 
Slag om de Schelde gewonnen. Na ruiming van meer dan 
250 mijnen werd drie weken later eindelijk de haven van 
Antwerpen geopend voor de geallieerde scheepvaart. 
Hoewel deze Slag om de Schelde niet erg bekend is, was 
hij essentieel om de geallieerde legers van voorraden te 
voorzien waarmee de strijd in West-Europa kon worden 
voortgezet en een bijdrage kon worden geleverd aan de 
eindoverwinning op nazi-Duitsland . De grote offers die 
onder andere de Black Watch of Canada heeft gebracht 
zijn niet voor niets geweest. 

FOTO
Soldaten lopen door de Antwerpsestraatweg in Hoogerheide – 
het regent drie weken onophoudelijk.
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Voor een hoop mensen ging het dagelijks leven tijdens 
de oorlog gewoon door. De boeren behielden hun taken 
en bewerkten hun land. Maar de meeste paarden 
werden gevorderd door de Duitsers, wat het werk op 
het platteland extra zwaar maakte. De oogst moest 
worden afgestaan aan de bezetter voor een “eerlijke” 
verdeling van het voedsel. Voor de boer en zijn familie 
bleef er vaak maar weinig over om van te leven.

Het boerenleven
Vlak voor de bevrijding van Etten-Leur is Toon Graumans 
druk bezig op het land achter zijn huis. Gelukkig voor Toon 
zijn de paarden, waarmee hij de grond bewerkt voor een 
nieuwe oogst, niet door de Duitsers gevorderd. 

Op een paar honderd meter afstand rijden goederentreinen 
langzaam voorbij. Nietsvermoedend werkt Toon hard door. 
Hoe sneller hij klaar is, hoe beter. Plotseling staan de paar-
den stil en kijken op. Toon duwt ze voort, ze hebben nu 
eenmaal niet de hele dag de tijd. Maar wanneer ook Toon 
opkijkt, ziet hij plots een man op het land. De man draagt 
oude versleten kleren vol gaten. Het lijkt alsof hij zich al in 
geen jaren heeft gewassen of geschoren. Hij zwaait, maar 
Toon gaat onverstoorbaar door met zijn werk. 

Toon maakt met de paarden de volgende ronde over het 
land. Bij terugkomst op de plek waar hij zojuist de man 
aantrof, ziet hij dat er zich een vijftal mannen bij de man 
hebben gevoegd. Ook zij lijken wel landlopers, allen dragen 
handboeien. Toon beseft dat de mannen krijgsgevangenen 
moeten zijn geweest die uit de langzaam rijdende 
goederentreinen zijn ontsnapt. 

Een kwestie van leven of dood
Het maakt Toon wat nerveus. Zes ontsnapte krijgsgevangenen 
op het land waar hij werk. Wat als iemand ze ziet en de boer 
verraadt, dan brengt hij het er zeker niet levend vanaf. 

UtrechtDen Haag

Rotterdam

Antwerpen

Bergen op Zoom

Breda
Den Bosch

Tilburg

Eindhoven

DE BOER EN DE 
LANDLOPERS
Schrijver 
Marlon van den Bergh

Locatie 
Attelakenseweg , Etten-Leur

STRIJD 44

Etten-Leur

Helmond

178



Toch besluit Toon ze te helpen. Hij haalt brood en melk 
voor de krijgsgevangenen. Ze moeten aansterken voordat 
ze verder kunnen op hun lange tocht naar huis. De mannen 
genieten van het heerlijke voedsel, als plotseling de buur-
man aan komt lopen. Toon is gespannen. Maar hij vertelt 
hem toch wat zich het afgelopen uur op het land heeft 
afgespeeld. Tot grote opluchting van Toon besluit de buur-
man hem een handje te helpen. De ontsnapte krijgsgevan-
genen worden later op gehaald door verzetsstrijders. Nadien 
heeft Toon nooit meer iets van de mannen vernomen.

In oktober 1944 werd Etten-Leur bevrijd en keerde de rust 
langzaam terug op het platteland. Zo ook voor Toon die zijn 
leven als boer samen met de paarden voortzette. Hij bleef 
zich altijd afvragen hoe het zou zijn afgelopen met de zes 
ontsnapte krijgsgevangenen die toen plotseling op het land 
verschenen. 

Sommige burgers, die zich niet proactief bezighielden 
met verzetsactiviteiten, kwamen tijdens de oorlog 
onbedoeld voor de keuze te staan: meehelpen aan het 
verzet of het naleven van de belangen van de bezetter. 

Beide kwamen niet zonder enige consequenties. Het 
verzet betekende je eigen leven in gevaar brengen door 
anderen te helpen en je afzetten tegen de belangen van 
de bezetter. Het naleven van deze belangen kon door 
het Nederlandse volk juist worden gezien als verraad 
tegenover het vaderland en ook dat werd niet zomaar 
door alle mensen geaccepteerd. Het maken van de ‘juiste’ 
keuze was daarom dan ook niet altijd even gemakkelijk. 
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VRIJHEID



NA DE STRIJD KOMT VRIJHEID;
voor sommigen net te laat, 
voor anderen precies op tijd. 

©Tomas Snels
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Het dorp Cuijk aan de Maas had in september 1944 de 
pech dat het tijdens operatie Market Garden precies in 
niemandsland lag genegeerd door de strijdende parti-
jen. Twee weken lang zweefde de bevolking tussen 
angst en hoop.

‘Wat een dag vandaag!’
Op zondag 17 september 1944 worden boven Cuijk honder-
den zweefvliegtuigen losgekoppeld en dalen duizenden 
Amerikaanse parachutisten omlaag om te landen aan de 
overkant van de Maas.  De vreugde onder de bevolking is 
groot en een inwoonster noteert opgelucht in haar dagboek, 
‘Wat een dag vandaag!’ In het dorp zelf zijn dan nog Duitse 
militairen. Diezelfde middag landen twee Amerikanen, de 
gebroeders Smith, aan de verkeerde kant van de Maas, bij 
Cuijk. Vrijwel meteen na hun landing worden ze meegeno-
men door leden van het plaatselijk verzet en ondergebracht 
in een ondergrondse verblijfplaats. De volgende dag komen 
ze in actie. Ze nemen twee achtergebleven Duitsers gevan-
gen en worden als helden ingehaald. Maar de mannen willen 
terug naar hun eenheid en dezelfde ochtend worden ze met 
de pont naar de andere oever van de Maas gebracht. Zodra 
de verzetsmannen terug zijn in Cuijk, vernielen ze de pont. Er 
is nu geen kans meer dat de Duitsers hier het water overste-
ken.

Twee keer twee
Een bizar toeval wil dat Cuijk diezelfde dag opnieuw ‘bevrijd’ 
wordt door twee Amerikaanse para’s. Die zijn op patrouille 
vanuit Mook en zoeken achtergebleven Duitsers. Ze worden 
door twee Nederlanders naar de Cuijkse kant gevaren. Ook 
zij worden als helden ingehaald. Ze brengen de omgeving in 
kaart vanuit de kerktoren. Na een stevige maaltijd willen ook 
zij weer terug naar hun onderdeel. Bij hun overtocht stuiten 
ze op een Duitse patrouille en dus moeten ze terug naar Cu-
ijk. Via Grave keren ze later toch terug naar hun eenheid. 

Onzekerheid
Dan breekt een tijd van opperste verwarring en onzekerheid VRIJHEID
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FOTO
Na veel gedwongen omzwervingen sluit Henryk Recko zich 
met duizenden landgenoten aan bij de 1e Poolse Pantserdivisie 
die delen van ons land bevrijdt.

aan. Het dorp is nog niet bevrijd, maar ook niet langer bezet. 
Op 20 september trekken opeens auto’s met Duitsers vanuit 
het zuiden door het dorp richting Grave. Wat betekent dit nu 
weer? De vlaggen en oranje versieringen worden snel bin-
nengehaald.  De chaos is compleet. Daarnaast schiet de on-
dergrondse vanaf posities langs de Maasdijk op Duitse troe-
pen waardoor de indruk wordt gewekt dat het dorp al in 
geallieerde handen is.  Een reactie kan niet uitblijven en die-
zelfde dag vallen de eerste Duitse granaten op Cuijk.  Een 
deel van de bevolking vlucht weg, anderen besluiten het ge-
vaar te trotseren hopend op een snelle komst van geallieer-
de troepen. Maar die laat nog even op zich wachten. 

Nederlandse bevrijders?
Twee dagen breekt er opnieuw paniek uit als het gerucht de 
ronde doet dat SS’ers in de omgeving gesignaleerd zijn. Tot 
opluchting van de achtergebleven inwoners blijkt het loos 
alarm. Wel trekt op diezelfde 22 september een deel van de 
Nederlandse Prinses Irenebrigade door Cuijk.  Maar ook zij 
zijn niet de lang verwachte bevrijders, want deze militairen 
zijn op weg naar Grave om de belangrijke brug daar te be-
schermen. In de dagen daarna verschijnt af en toe wel een 
Nederlandse patrouille in het dorp en gaan inwoners naar 
Grave om langstrekkende geallieerde troepen te bekijken. 
Cuijk bevindt zich in een onwerkelijk niemandsland, waarbij 
de inwoners voortdurend heen en weer geslingerd worden 
tussen hoop en vrees. Na twee weken is de redding eindelijk 
nabij. Voor het zover is komen nog vier inwoners, onder wie 
twee kinderen, om als gevolg van de beschietingen en raken 
tientallen anderen gewond.  
Eindelijk!

Op zaterdag 30 september trekken als eersten de kwartier-
makers van het 2de Bataljon van het Royal Ulster Regiment 
vanuit Bakel naar Cuijk. De rest van de Britse eenheid gaat 
de volgende dag naar Beers, vijf kilometer westelijk, en arri-
veert in de middag van dinsdag 2 oktober in Cuijk. Het hoof-
dkwartier wordt ingericht bij het spoorwegstation. De vijand 
heeft de verplaatsing blijkbaar opgemerkt, want de beschie-
ting neemt in hevigheid toe en die eerste dag sneuvelt de 
eerste bevrijder, soldaat A. Howson, en raken er vier ge-
wond. Cuijk is eindelijk echt bevrijd. 

Noodlot
De tragedie na de ogenschijnlijke bevrijding van Cuijk was 
een gevolg van het gegeven dat de Britse opmars aan de 
oostelijke flank van Market Garden de Duitse terugtocht in 
de Peel volgde. Daardoor had het stuk Noord-Brabant tus-
sen Overloon en de hoofdroute via Uden naar Grave geen 
prioriteit. Pas toen de operatie op 25 september was beëin-
digd begon het Britse opperbevel de gaten in de linies op te 
vullen en werd Cuijk bezet door een Brits bataljon. Dat ook 
hierna de rust niet weerkeerde had te maken met het tot 
stilstand komen van het front langs de Maas.
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In juni 1944 landden geallieerde troepen op de Norman-
dische kust. In rap tempo bevrijdden zij Parijs. Daarna 
volgden Brussel en Antwerpen. Op 11 september bereik-
ten de Engelsen de Nederlandse grens bij Valkens-
waard. In de nabij gelegen dorpen werd iedereen flink 
nerveus. Zoals in Borkel & Schaft waar de postbode zich 
haastte het goede nieuws rond te bazuinen. 

‘De Tommy’s staan bij de Bergeijkse Barrière!’ Het nieuws 
verspreidt zich snel door het dorp. Ook Jan Maas (54) hoort 
het. Jan raakt er opgewonden van, maar weet niet zo goed 
wat hij ervan moet denken. De Engelsen zijn immers nog 
niet hier. En hij heeft de zorg voor zijn gezin. Terwijl hij dat 
allemaal overweegt komt een groep dorpelingen aan de 
deur. Zelfs pastoor Goyarts, die de dag tevoren pas is 
geïnstalleerd, is erbij.  

De Tommy’s tegemoet
‘Jan, schiet op! Kom mee! We gaan de Engelsen tegemoet. 
Die Duitsers kunnen ons nu toch niets meer maken.’ Jan laat 
zich overreden. Hij neemt afscheid van een zoon die ziek op 
bed ligt en fluistert: ‘Ik ben zo weer terug.’ Dan gaat hij mee. 
Op de fiets de Tommy’s tegemoet, met een grote groep. Ze 
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zijn een paar honderd meter van de grens als ze een Engelse 
verkennerseenheid treffen. Samen roken ze sigaretten en er 
worden oranje lintjes uitgedeeld. De pastoor maakt een hele 
serie foto’s. Op een daarvan een pantserwagen, twee soldaten 
en enkele dorpelingen, onder wie Jan. 

Na het afscheid keert een aantal mannen terug naar huis. 
De anderen willen méér Engelsen zien. Zo ook Jan Maas. Ze 
trappen vrolijk verder. Plots springen uit de bosjes enkele 
Duitsers. De Borkelnaren rennen alle kanten uit. Vier worden 
er gepakt, onder wie Jan Maas. De Duitsers fouilleren hen en 
zetten hen bij een boerderij tegen de muur. ‘Englische Pro-
pagandisten!’ Een pistool klikt. Maar dan zegt een van de 
Duitsers: ‘Ach was, lass sie nach Hause gehen. Sie sind frei!’ 

Op een lopen
De mannen zijn verbijsterd. Maar ze zetten het op een lopen 
naar hun fietsen. ‘Tjee,’ zegt Jan Maas. ‘Daar komen we nog 
goed weg.’ Precies op dat moment klinken er schoten. Vier 
in totaal. Eén man wordt in de buik geraakt en dwars door 
drie vingers. De tweede wordt in zijn hoofd geraakt en valt 
dood neer. De derde wordt door zijn hoed geschoten, maar 
blijft ongedeerd. Terwijl hij wegduikt, ziet hij hoe ook de 
vierde man in het hoofd wordt geraakt. Het is Jan Maas. 
Hij is op slag dood. 

Pas na een week vernemen zijn vrouw en kinderen dat Jan 
dood is. Dat hij het is, is zeker, want een van de overlevenden 
heeft de trouwring van zijn vinger gehaald en de portefeuille 
uit zijn jas. De pastoor brengt alles naar de weduwe. Diezelfde 

dag, op 19 september, wordt Jan Maas op een open 
vrachtwagen, bedekt met Rode Kruisvlag, naar het kerkhof 
gebracht.

Twee dagen eerder, op 17 september 1944, waren Valkens
waard en Borkel & Schaft door de Engelsen bevrijd. Dat 
gebeurde na hevige bombardementen op de Bergeijkse 
bossen en de omliggende dorpen. Net als Jan Maas kwamen 
ook op andere plaatsen aan het eind van de oorlog veel 
mensen om door onvoorzichtigheid, ongelukken of pure 
wreedheid van de Duitsers en hun handlangers. De moor
den in Borkel & Schaft zijn waarschijnlijk gepleegd door 
Nederlandse SS’ers. 

FOTO
Jan Maas (tweede van rechts, met hoed) op een van de foto’s die
pastoor Goyarts maakte. 
(Afbeelding: René Maas, ‘Mijn elfde september’)
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Someren

Someren was al bevrijd en er werd fel gestreden bij Sluis 
11, anderhalve kilometer verderop. Engelse bevrijders 
vielen aan met grof geschut; de Duitsers verdedigden 
hardnekkig. Plots kwam er vlakbij de familie Kruijf 
aan de Slievenstraat een verdwaalde Duitse granaat 
aan suizen. Op het erf spatte hij uiteen. 

Liggen!
Vrijdagmiddag 22 september 1944. Marietje Kruijf (13) veegt 
voor ’t huis het kapotte glas bijeen. Tijdens de nachtelijke 
gevechten, toen de Engelsen een Baileybrug sloegen over 
het kanaal, zijn in boerderij Kruijf de ruiten gesprongen. 
Nu kan de schade worden opgenomen. Vader Albert en 
opa en opoe zijn ook op ’t erf. En ginds, bij het kanaal, 
rukken de Engelsen op naar Asten. Plotseling roept vader: 
LIGGEN! 

Helmond
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FOTO
Links: Brief van de chirurg die Marietje Kruijf in september 1944 
opereerde (Afbeelding: Piet Snijders)
Rechts: Een Sherman tank en de infanterie van de  11th Armoured 
Division steekt de Zuid-Willemsvaart over bij sluis 11 
(Afbeelding: Imperial War Museum)

Marietje: ”Ik wist meteen dat ’t mis was. ’Papa, ik ben 
ge raakt’, riep ik. Daar begint mijn verhaal. Op de dag dat 
het er tussen Asten en Someren even fel aan toeging als in 
Normandië.“ 

Grote dank
Marietje blijft ondanks zware verwondingen bij kennis en 
75 jaar later herinnert zij zich de gebeurtenissen van toen 
nog in detail. Zij dankt haar leven aan vader Albert, die als 
een haas hulp gaat halen. Maar ook aan de gealarmeerde 
dominee Vrijland, die meteen op zijn fiets springt om in 
Heeze een dokter te zoeken. Aan het Engelse ambulanceper-
soneel dat halverwege Someren en Heeze voor de dominee 
stopt en zich door tolk Tonny Leenen naar de Slievenstraat 
2 laat loodsen. Aan de Engelse hospik die Marietjes eerste 
noodverband legt en haar bevend injecties geeft. Aan de 
leger arts van wie Marietje samen met de zwaargewonde 
front soldaat korporaal H. W. Price naar het veldhospitaal in 
Geldrop mag. Aan Cor Oosteweeghel, een toevallige passant 
in Geldrop, die voor haar bloed afstaat. Aan chirurg Buckley 
Hamer die haar anderhalf uur lang opereert. ”Het is een 
’complete miracle’ als ‚Mary‘ overleeft”, zegt hij tegen zijn
anesthesist.   

En dat mirakel gebeurt! Korporaal Price, 23 jaar, overlijdt 
twee dagen later, maar Marietje blijft tussen de zwaar-
gewonde frontsoldaten in leven. Ze is de enige burger in 
het veldhospitaal en wordt daar vertroeteld: ”De soldaten 
kochten zelfs speelgoed voor me.” 

Op 7 oktober wordt het veldhospitaal verplaatst en moet 
Marietje naar het nabije Sint-Annaziekenhuis. Zij huilt alles 
bij elkaar en de soldaten huilen met haar mee. 

Na de oorlog
In het Sint-Anna blijft haar rekverband te lang zitten en
vergroeit haar knie. Als ze eind juni 1945 eindelijk uit het
ziekenhuis wordt ontslagen, kan ze nog niet lopen. In januari 
1946 krijgt ze orthopedisch schoeisel aangemeten. Pas dan 
kan ze haar leven weer oppikken. 

Marietje wordt secretaresse, trouwt in 1960 met Henk Kooistra 
en bevalt in 1965 van een gezonde tweeling. Nog een mirakel, 
want met haar oorlogsverwondingen werd dat onmogelijk 
geacht. In 1984 werkt Marietje als secretaresse mee aan de 
tot standkoming van het oorlogsboek Geschiedenis van
Someren in de Tweede Wereldoorlog. Dan keert de oorlog 
als een boemerang in haar leven terug.   

Marietje en Henk raakten betrokken bij Dodenherdenkingen, 
bevrijdingsfeesten en reünies van veteranen, zowel in
Nederland als in Engeland. Ze werden lid van de veteranen-
organisatie Royal British Legion en deden alles wat in hun 
vermogen lag om het Britse bevrijders die hun ’Liberation 
Route’ overdeden, naar de zin te maken. Ze verleenden 
gastvrijheid, regelden gastgezinnen, vervoer en begeleiding,
alles. Zoals de soldaten het kleine Marietje ooit in de watten 
legden, zo vertroetelde Marietje haar veteranen. Als een 
echte peetmoeder! 
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“Ik ben heel ver weg, maar mijn hart is thuis. Bij mijn 
vrouwtje, dat alleen is. De herinnering aan het sprookje 
van toen is al wat nu mijn deel is. Maar de dag, dat ik 
weer bij jou zal zijn, is nu reeds in mijn gedachten. 
Want mijn vast geloof in jou en de trouw, geeft kracht 
te blijven wachten”. – Cees Meeuwis

Krijgsgevangen 
Sergeant Cees Meeuwis streed in 1940 aan de verdedigings-
lijn van Nederland. Zodra Nederland bezet werd door de
Duitsers, werden Nederlandse militairen voor korte tijd 
krijgsgevangen gemaakt. Vervolgens vrijgelaten, maar in 
1943 opgeroepen om zich alsnog te melden als krijgs-
gevangenen. In Duitse krijgsgevangenenkampen moesten
zij de oorlog zien te overleven. Cees leidde in de eerste
oorlogsjaren nog een vrij rustig bestaan in Roosendaal,
totdat ook hij in 1943 het bericht ontving om zich te melden 
in Duitsland.

Cees geeft gehoor aan de oproep. Zonder te weten wanneer 
hij zijn vrouw en kinderen weer zal zien, maakt hij zich klaar 
om op 29 juli 1943 naar Duitsland te vertrekken. De verjaar-
dag van zijn vrouw heeft hij de dag van tevoren nog kunnen 
vieren. “Hoe zouden zij de oorlog moeten doorkomen? 
Wie zou er voor hun zorgen als de oorlog ineens erger 
werd?” Cees neemt nog een laatste blik, naar de slaapkamer 
van de kinderen en loopt dan aan. Eenmaal in de trein zit 
deze vol met Nederlandse militairen. Ze kijken naar elkaar 
en besluiten het over het weer te hebben. Cees rolt een 
sigaret, het is mooi weer. 

Stalag IV-B
De trein stopt bij Stalag IV-B, het grootste krijgsgevangen-
kamp van Duitsland. Als Cees aankomt en de poort achter 
hem sluit, is hij omringd door prikkeldraad. Na een slapeloze 
nacht moet hij om zeven uur in de ochtend opstaan om zich 
te melden voor de dagelijkse taken. Het leven in het kamp 
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bestaat uit groepstellingen, vechten tegen de wandluizen 
en vlooienplagen, de barakken schoonmaken en ander klein
geklus. Het eten is er schaars en het aantal mensen met
difterie neem hand over hand toe. Diarree is een dagelijkse 
gast. Cees raakt in de loop van de tijd ondervoed. 
“In september 1944 leunde ik in mijn dromerige toestand 
tegen het prikkeldraad. De torenwachter stond te roepen 
en te zwaaien dat ik daar weg moest gaan. Een goede kerel, 
hij had ook mogen schieten”.

Wanneer er Engelse bommenwerpers overvliegen en het 
luchtalarm loeit, staan de barakken te schudden. Op maan-
dagochtend 23 april 1945 zitten de krijgsgevangenen als
gewoonlijk klaar voor de Duitse bevelhebber. Hij komt niet. 
Er is geen Duitse soldaat te bekennen. De krijgsgevangenen 
zijn euforisch en Cees gaat buiten het kamp in het gras
liggen. Het is mooi weer. 

Een leeg perron
Met treinen worden de ex-gevangenen terug naar Nederland 
gebracht. “We reden nu langs bekende plekjes, nog even 
jongens, en we zijn er!” Eenmaal aangekomen in Roosendaal, 
is het perron leeg. Er is niemand. Cees stapt uit, pakt zijn
bagage en kijkt in het rond. In de verte ziet hij iemand aan 
komen fietsen. “Eindelijk kwam mijn vrouwke, achterop een 
fiets gezeten, met de twee kleintjes.”

Cees had twee jaar in krijgsgevangenschap gezeten.
Het begrip was wel eens zoek tussen Nederlandse 
krijgsgevangenen die hun land hadden verlaten en de
Nederlanders die waren achtergebleven. “De een kon
zich niet indenken wat de ander had meegemaakt”.

FOTO
Portret van Cees Meeuwis, geschilderd tijdens zijn gevangenschap
door medegevangene Louis Notenboom. 
(Afbeelding, privébezit familie Meeuwis, z.j.) 
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Al voor de oorlog gingen verhalen rond over Winando. 
De man, die eigenlijk Henk van Heusen heette, had naar 
eigen zeggen vele gaven, onder andere om de toekomst 
te voorspellen. Voor de illusionist waren onzekere tijden 
gouden tijden. Oorlog rukte gezinnen en geliefden uit 
elkaar. Achtergebleven familieleden konden niet anders 
dan wachten en klampten zich aan elk sprankje hoop 
vast.

Overleven
Zo ook de Helmondse Maria (Mietje) van der Kuijlen, ge-
trouwd met Josef (Sjef) Meulendijks en moeder van twee 
jonge kinderen. Sjef werkt als wever hard om de eindjes 
voor zijn gezin aan elkaar te knopen. De bezetting maakt het 
niet gemakkelijker voor Sjef. Hoewel de Arbeitseinsatz pas in 
maart 1942 wordt ingesteld, wijkt hij, net als veel grensar-
beiders al dan niet noodgedwongen al eerder uit naar Duits-
land, waar werk zat is. Van daar sturen ze geld naar hun ge-
zin. De arbeidsomstandigheden zijn slecht. Wanneer Sjef en 
zijn metgezellen op 6 januari 1943 protesteren en het werk 
neerleggen, wordt Sjef gearresteerd als ‘stakingsleider’. Hij 
werkt in verschillende strafkampen tot hij in juni naar Ra-
vensbrück wordt getransporteerd.
Ondertussen staat Mietje er alleen voor. De oorlog geeft 
geen tijd voor verdriet. Ze wijdt zich aan haar belangrijkste 
doel: de kinderen zo goed mogelijk de oorlog doorkrijgen. 
Dan is het zover: 25 september 1944, Mietje heeft het gered, 
de kinderen hebben de bevrijding gehaald, hoewel maar 
net. Hun toestand is zo schrijnend, dat de zesjarige Annie 
drie maanden wordt ondergebracht bij een pleeggezin in 
Jumet (België) om aan te sterken. Mietje is blij als Annie 
weer terug is maar toch is het gezin nog niet compleet.

De Wonderbaarlijke Winando 
De kinderen hebben weinig of geen herinneringen aan hun 
vader, moeder Mietje herinnert zich haar man maar al te zeer: 
Zij wacht alsmaar op een teken van leven. Om haar heen 
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worden gezinnen herenigd of worden levens door verplette-
rend nieuws voorgoed veranderd. Mietje is de stilte zat. 
Op 23 oktober 1945 ziet ze in de Helmondsche Courant een 
advertentie voor een gastvoorstelling van de fascinateur 
‘Winando’ met als extra attractie de mogelijkheid om vragen 
te stellen. Ze waagt de gok en gaat naar het Sobriëtas ge-
bouw in Helmond. Ze is sceptisch, tot Winando het woord 
tot haar richt. Zonder dat Mietje iets loslaat, weet hij dat Sjef 
in Ravensbrück zat, maar dat is niet alles. “In het voorjaar 
komt hij thuis!”, voorspelt Winando haar. 
Opgetogen snelt Mietje naar huis. Hij komt terug! Het voor-
jaar breekt aan. Hoopvol werkt Mietje aan haar geliefde tuin. 
Die moet in orde zijn, wanneer Sjef aankomt! Lente loopt 
over in zomer en herfst. Eind 1946 krijgt Mietje eindelijk een 
brief van het Rode Kruis. Met trillende vingers scheurt ze de 
envelop open. “Geachte mevrouw Meulendijks...”, haar ogen 
schieten over de zinnen tot ze bij het gevreesde bericht aan-
komen. Sjef Meulendijks is op 1 september 1944 overleden 
in Ravensbrück. 

Verwachting in het voorjaar
Ondanks de harde feiten kan Mietje de woorden van 
Winando niet loslaten. Iets in haar gelooft dat Sjef weer bij 
haar zal zijn. Dertig jaar lang wacht Mietje tevergeefs op 
zijn terugkeer. Elk voorjaar brengt een verwachtingsvolle 
spanning met zich mee en zorgt ze dat het huis en de tuin er 
piekfijn uitzien. Elke zomer verliest Mietje haar man opnieuw.

Op 24 oktober 1971 ging Mietje langs bij haar schoondochter. 
Ze vertelde over haar voorgevoel dat Sjef nu echt snel 
thuis zou komen. Een dag later overleed ze, precies 26 jaar 
na de voorspelling. Bijna 75 jaar na de voorspelling hebben 
Mietjes zoon en schoondochter geen goed woord over 
voor Winando. Ze vragen zich af: was geen hoop beter 
geweest dan valse hoop?

FOTO
Mietje van der Kuijlen (links) wacht jarenlang op de terugkeer 
van haar man Sjef Meulendijks (rechts)
Bron: Theo Meulendijks 
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Begin 1945 is Brabant al grotendeels bevrijd maar 
nog niet veilig. Over heel Brabant vliegen er nog 
geregeld V-1 vliegtuigbommen van bezet gebied naar 
strategische doelen van de geallieerden, zoals de 
haven van Antwerpen. V-1’s haalden echter lang 
niet altijd hun doel.

Schoolhoofd Huismans
Lambertus Huismans, geboren in 1888, schoolhoofd in Lith, 
is erg actief in het Brabantse dorp. Naast schoolhoofd is 
hij organist en zingt hij in het kerkkoor. Ook is hij een 
enthousiaste imker, geeft landbouwles, is lid van de Boeren-
bond én directeur van de Boerenleenbank. De familie Huis-
mans woont in een onderwijzerswoning, deze woning is een 
verlengde van de Openbare Teekenschool. De hervormde 
kerk, de jongensschool en de woning van meester Huismans 
staan met hun voorkant naar elkaar gericht. Tussen deze 
gebouwen ligt een speelplaats met uitzicht op de Maas en 
de uiterwaarden. Meester Huismans kon ’s avonds na zijn 
activiteiten genieten van een mooi uitzicht vanuit zijn huis. 
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Deze ge bouwen samen vormen een idyllisch stukje van Lith. 
De kleinzoon van Lambertus Huismans vertelt dat zijn opa 
zich tijdens de oorlog vooral zorgen maakte over anderen. 
Met name over zijn kinderen. Dochter Riek was actief bij de 
knokploeg in Lith en oudste zoon Martien verspreidde illegale 
bladen. 

Inslag van de V-1 
Op 14 januari 1945 zit hij samen met de commandant van de 
Canadese tankeenheid, die bij de familie was ingekwartierd, 
aan de administratie van de Nationale Hulp Actie Rode Kruis. 
Dan komt midden in het hart van Lith de vliegende Duitse 
bom terecht. Lambertus Huismans en zijn vrouw, oudste 
dochter Leen en zoon Martien raken zwaargewond en moeten 
naar ziekenhuizen in de omgeving. Ook de commandant 
raakt licht gewond. De hervormde kerk, scholen, verdere  
bebouwing en het huis van het gezin Huismans zijn 
compleet vernield. Gelukkig vindt het schoolhoofd enige 
tijd later onderdak in een voormalige synagoge en worden 
de kinderen verspreid ondergebracht. Het puinruimen kan 
beginnen.

Het puin wordt niet veel later weggeruimd en er komen 
noodwoningen voor de mensen die nu geen huis meer 
hadden. De noodwoning van de Huismansen wordt door 
een neefje van Lambertus treffend voorzien van een bordje: 
‘Villa V-1’. 

Huismanspark
Het schoolhoofd ging na de oorlog door met zijn werk, 
maar het V1-drama heeft hem wel een trauma opgeleverd 
zo vertelde zijn jongste zoon later. Vlakbij de nieuwe protes-
tantse kerk en bejaardenwoningen is een park aangelegd ter 
ere van Lambertus Huismans: Het Huismanspark. 

FOTO
Lambertus Huismans met zijn familie. 
Op het bordje boven de deur het bordje ‘Villa V1’. 
(Afbeelding: privébezit familie Huismans, z.j.)
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Stanislaw Maczek werd vanwege zijn militaire ervaring 
in 1938 commandant van de 10e Gemotoriseerde 
Cavalerie Brigade van Polen. Na de Duitse inval in 1939 
kwam hij via Noord-Afrika in Frankrijk terecht. In
Frankrijk vocht hij met andere gevluchte Polen opnieuw 
tegen de Duitsers. Hierna bouwde hij in Engeland de 
1e Poolse Pantserdivisie op. 

De strijd om Breda 
Na de landing in Normandië en bloedige gevechten bij 
Falaise (augustus 1944) komt Maczek met zijn divisie aan 
bij de stadsgrenzen van Breda. 

Generaal Maczek heeft al veel verwoesting gezien in Europa. 
Om die reden besluit hij Breda van deur tot deur te bevrijden 
in plaats van het volle geschut van zijn tanks te gebruiken.

In de strijd om Breda komen veel Poolse militairen om, maar 
de stad wordt uiteindelijk vrijwel zonder burgerslachtoffers 
door de Polen bevrijd. Zij worden feestelijk onthaald door 
de Bredanaars en generaal Maczek wordt gehuldigd tot 
ere burger van Breda.
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Tijdens de festiviteiten wordt in februari 1945 in Jalta een 
besluit genomen dat veel Polen al vreesden. De leiders van 
de drie grote geallieerde partijen (de Verenigde Staten, het 
Verenigd Koninkrijk en de Sovjet Unie) besluiten dat Polen 
na de oorlog onder de Russische invloedssfeer komt. 

Onze Eer
De bevrijding van Europa moet worden voortgezet, maar 
verschillende Poolse tankcommandanten rijden niet meer 
verder. Er ontstaat onrust nu ze beseffen dat ze Polen, hun 
eigen land, waarschijnlijk nooit zullen bevrijden. Baca 
(generaal Maczek) roept zijn officieren bijeen en stuurt 
ze naar de commandanten met de boodschap: 
“Op ons vaandel staat: God, Eer en Moederland en hoewel 
we ons Moederland niet meer hebben, hebben we nog 
wel onze Eer. Met elkaar zwoeren we een opdracht te 
vervullen en die zullen we samen eervol volbrengen. 
Hoe moeilijk de toekomst voor ons ook zal zijn.” 

De Polen volgen hun leider en gaan verder in de strijd. 
Zij bevrijden delen van Nederland en Duitsland en leveren 
daarmee een belangrijke bijdrage aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. 

Gezien als landverraders
De geallieerden erkenden de nieuwe communistische 
Poolse regering. Dit regime zag de Polen, die aan geallieerde 
zijde hadden gevochten, als landverraders. De bevrijders 
van Breda werden in feite bannelingen van hun eigen land. 
Stanislaw Maczek werd het Poolse staatsburgerschap 
ont nomen en hij vestigde zich met zijn gezin in Schotland. 

Hij had te kort gediend in het Britse leger om aanspraak 
te kunnen maken op een Brits pensioen. Om rond te komen 
werkte hij enige tijd als barman in een hotel. Als zijn voor-
malige mannen hem daar opzochten werd hij altijd met veel 
respect behandeld. 

Nadat Polen een democratie was ge worden, werd ook 
Stanislaw Maczek gerehabiliteerd. Hij stierf in 1994, 102 jaar 
oud. Het was zijn wens begraven te worden in Breda, bij zijn 
manschappen op de Poolse Militaire Erevelden. Zo ge beurde 
het ook. Andrew Maczek, de zoon van de Generaal herinnert 
zich een les van zijn vader nog goed: “True honor is never 
self serving.” 

FOTO
Stanislaw Maczek (rechts) tijdens zijn opmars door Frankrijk in 1944
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