
75 jaar vrijheid, 
en geen oorlog meer in de stad.

75 jaar blijheid,
en vrede op ons pad.

75 jaar bevrijd, 
iedereen is gelijk.

75 jaar gerechtigheid,
wie je ook bent arm of rijk.

Voel je
vrij

bernheze
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Vrijheid

In deze tijd van de coronacrisis merken mensen wat het betekent als je beperkt wordt in je vrijheid.
Het zal nog wel enige tijd duren voordat we helemaal bevrijd zijn van het coronavirus.

Dat doet in de verte denken aan 75 jaar geleden toen de mensen uit de dorpen van het huidige Bernheze 
bevrijd waren van de onderdrukkers die hen vijf jaar lang hadden beroofd van hun vrijheid.
Het zuidelijk deel van Nederland werd in de maanden september en oktober 1944 overgenomen door de 
geallieerden, maar hiermee was de veiligheid en vrijheid nog niet volledig teruggekeerd.
Dit wordt ook duidelijk in de vele verhalen van de mensen die deze periode hebben meegemaakt.
Stichting Regiofilmproducties maakte in 2016-2017 een tweetal films die over deze periode gaat. Een 
speelfilm en een documentaire, De speelfilm vertelt het fictieve verhaal van een foute politiecommissaris 
die het leven zuur gemaakt wordt door het verzet van de ondergrondse in de regio. De schrijver van 
het verhaal, Henny van de Burgt bedacht dat er ook een documentaire gemaakt diende te worden met 
verhalen van mensen uit de regio die de oorlog en de bevrijding zelf hebben meegemaakt.

Aan de hand van deze documentaire is er voor de basisscholen een lespakket voor de groepen 7/8 
gemaakt door docent Jos Korsten in opdracht van de Stichting Regiofilmproducties.
Dit was ook de aanleiding om een boek te maken met verhalen, tekeningen, foto’s etc. over de periode van 
de oorlog. Maar zeker ook over de periode na de bevrijding van Zuid Nederland tot aan 5 mei 1945 toen 
geheel Nederland was bevrijd, nu precies 75 jaar geleden. 

Omdat we nu beperkt zijn in onze bewegingen door de coronacrisis willen we dit boek op een digitale wijze 
onder de aandacht brengen. Zeker omdat dit een jubileumjaar is willen we de bevrijding van Nederland 
niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 

In samenwerking met de plaatselijke media DeMooiBernhezeKrant, d’n HaDeejer en de Heemkundekringen 
van de gemeente Bernheze heeft de stichting verhalen verzameld in beeld en geluid en is er gebruikt 
gemaakt van de verslagen die eerder werden opgetekend in genoemde media.
Met medewerking van Buro Tweevoud is dit digitale exemplaar nu beschikbaar.

Door op onderstaande link te klikken kom je op de site van de Stichting en kunt u de PDF downloaden
of bekijken www.regiofilmproducties.nl/oorlogsverhalen. 

Namens de Stichting Regiofilmproducties,
Voorzitter Ton Lunenburg

Voorwoord

https://www.regiofilmproducties.nl/index.php/oorlogsverhalen
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De redactie van DeMooiBernhezeKrant benaderde 
lokale heemkundekringen om gemotiveerde leden 
te zoeken om kenmerkende facetten uit die periode 
op schrift te stellen. Vooral daar waar de bevolking 
rechtstreeks in aanraking kwam met de opschui-
vende frontlijn met zijn soms wrede effecten. De 
beschrijvingen daarvan worden in de komende uit-
gaven van DeMooiBernhezeKrant gepresenteerd.

Voorbereiding en voorwaarden 
Aan een verantwoorde oorlogsvoering gaat een 
voorbereidingstermijn vooraf. Zijn er meer landen 
bij betrokken, in dit geval de geallieerden, dan pro-
beer je eerst in politieke zin naar goed democratisch 
beginsel op één lijn te komen. Vervolgens geef je 
aan je militaire strategen de geformuleerde wensen 
door. Voornaamste zorg: verlies aan mensenlevens 
en goederen zoveel mogelijk beperken. Daarnaast 
het beoogde doel, namelijk onvoorwaardelijke over-
gave van de tegenstander, snel bereiken.

Voorbereiding en uitvoering 
In januari 1943 kwamen de regeringsleiders van de 
machtigste staten onder de geallieerden in Casa-
blanca, gelegen in een Franse kolonie in Noordwest 
Afrika dat zich pas enkele maanden daarvoor onder 
druk bij de geallieerden had aangesloten, bij elkaar 
om de hierboven beschreven voorwaarden te be-
spreken. De dictator van de Sovjet republieken, Jo-
zef Stalin, had zich geëxcuseerd. Hij was betrokken 
bij het afhandelen van de ingesloten Duitse troepen 
diep in zuidelijk Rusland bij Stalingrad (het huidige 
Wolgograd). Daar had hij een geslaagde maar kost-
bare overwinning bevochten; een keerpunt aan het 
oostelijk front. Zijn wens: zo gauw mogelijk in het 
westen een tweede front lanceren om Duitse troe-
pen te spreiden en daarmee de militaire druk aan 
zijn kant te minderen. De westerse regeringslei-
ders, president Roosevelt van de Verenigde Staten 
en premier Churchill van het Verenigd Koninkrijk, 
konden zich hierin vinden. Zij hadden al succesjes 

Publiciteitsmedia staan vol van het indrukwekkende huzarenstuk, krijgskundig 
gezien, op 6 juni 1944 aan de Normandische stranden; dit jaar precies 75 jaar 
geleden. De geallieerden voerden hiermee hun plannen uit om stevig het heft in 
handen te nemen tot uitschakeling van nazi-Duitsland. Misschien ook in de stille 
hoop dat de Duitse professionele legerleiding haar krachten zou bundelen om 
intern het nazi-juk af te schudden. Om het moreel onder de troepen op te krikken 
werd aangegeven dat ze weleens voor Kerstmis 1944 thuis konden zijn. Helaas, 
het liep anders en dat had zijn gevolgen voor de inwoners van de kernen van het 
huidige Bernheze.

Landingen Normandië Bron: Kijk nr.3, 1944; een uitgave van het 
Amerikaansche Ministerie van Voorlichting

D-DAY, dag met verstrekkende
gevolgen voor Europa
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geboekt bij het indammen van de vermetele Duitse 
opmars maar wat misschien belangrijker was: hun 
militaire staven bleken in de praktijk te kunnen sa-
menwerken. 
De afwezigheid van een taalbarrière zal dat bevor-
derd hebben. 
Vastgesteld werd al dat jaar een bescheiden twee-
de front in het Middellandse Zee gebied te openen. 
Daar heersten Duitse en Italiaanse luchtmachten. Zij 
belemmerden de doorvoer van troepen en grond-
stoffen via het Suezkanaal tussen daarachter liggen-
de werelddelen en het Britse Koninkrijk. Nu moest 
Zuid-Afrika afgerond worden en scheepsruimte was 
nijpend. Uit ervaringen daarbij opgedaan konden 
lessen worden getrokken in verband met de beslis-
sende zet: opmars vanuit de Franse westkust door 
de Lage Landen richting Berlijn. Daar geen bergen 
als hinderpalen maar alleen een zee, het Kanaal, en 
rivieren. Dit laatste valt met technische voorzienin-
gen letterlijk en figuurlijk te overbruggen, de streef-
datum was het voorjaar van 1944.

Donkere schaduwen werpen zich vooruit 
Militaire strategen stelden één belangrijke voor-
waarde. Bij landingsoperaties vanuit de zee en de 

lucht moet het luchtruim daarboven beheerst wor-
den door de eigen luchtmacht. Aanvallende troepen 
hebben het al moeilijk genoeg in het tweedimensi-
onale vlak. Op hun hoede zijn voor wat letterlijk bo-
ven hun hoofd hangt werkt frustrerend. Daarnaast 
was er in belangrijke mate ook hinder van de aan-
voer van troepen en materieel van de vijand richting 
frontlijn. Eind maart 1944 moest de Duitse lucht-
macht, Luftwaffe, in dit opzicht zijn uitgeschakeld. 
Medio februari stonden vliegtuigfabrieken diep in 
Duitsland op de uitvoeringslijst van hun bombarde-
mentsluchtvloot. Konden de gestelde doelen tijdens 

zo’n missie niet worden bereikt dan moesten onder-
weg de bommen, als alternatief, worden afgewor-
pen op spoorwegknooppunten die leidden naar de 
Noordzeekust (operatie ‘Big Week’). Op 22 februari 
ondergingen Arnhem, Deventer, Enschede en voor-
al Nijmegen dit lot. Bij deze laatste plaats vielen ook 
slachtoffers uit de Maashorst regio. Minder bekend 
is dat in die Big Week ongeveer 3.200 geallieerden 
bemanningsleden niet op hun basis terugkeerden. 
Dat is het viervoudige van het aantal dodelijke 
slachtoffers dat Nijmegen registreerde. Maar op 6 
juni en daarna bleven de Normandische stranden 
verschoond van Duitse tegenaanvallen vanuit de 
lucht.

Joop Thuring, Heesch, mei 2019.

De witte gebieden geven de expansie aan van de 
As-mogendheden (nazi-Duitsland en fascistisch Italië) 
eind 1942.

Bron: www.de tweede wereldoorlog in vogelvlucht 1939-1945

‘Minder bekend is dat in die
Big Week ongeveer 3.200 geallieerden 

bemanningsleden niet op hun
basis terugkeerden’

75 JAAR
BERNHEZE

HERDENKING
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De Schoolstraat in Dinther tijdens operatie Market Garden. De laatste Amerikanen trekken naar Veghel

Het duurde tot juni 1944 voor aleer de geallieerden 
in Frankrijk en Italië na hevige strijd en een enorm 
verlies aan mensenlevens vaste voet konden zet-
ten op bezet Europees gebied. Ook in onze dorpen 
ondervonden we de eerste gevolgen van de bevrij-
dingsstrijd. In de lucht werd het al vooral ’s nachts 
onrustig door overvliegende eskaders van gealli-
eerde toestellen voor bombardementen op Duits 
gebied. Een aantal van deze toestellen, met dikwijls 
gevaarlijke ladingen aan boord, werd door Duits 
afweergeschut of door jachtvliegtuigen neerge-
schoten en kwam ook in onze omgeving terecht. In 
tegenstelling tot vele leden van de bemanning der 
vliegtuigen, kwamen hierbij geen inwoners in ons 
dorp om het leven. 

Maar dit zou helaas anders gaan worden toen het 
front der grondgevechten steeds dichterbij kwam. 

Op zondag 17 september 1944 was het druk met 
het vliegverkeer en broeiden er activiteiten in onze 
omgeving met het bevrijdingsleger aan de Belgi-
sche grens. De euforie van de bevrijding begon 

rond 14.00 uur toen zo’n vijfhonderd parachutisten 
in kleurige parachutes afsprongen bij Kasteel Hees-
wijk. De eerste soldatendoden vielen onder de be-
vrijders en de bezetters bij de grondgevechten nabij 
het kasteel in Heeswijk. De vuurgevechten ontston-
den tussen parachutisten en de vanuit de richting 
‘s-Hertogenbosch toegesnelde Duitsers. Gelukkig 
vielen er in die dagen geen dodelijke slachtoffers 
onder de burgers. De bevrijders trokken weg naar 
Veghel. Daarna kwamen vijf weken van onzekerheid 

De bevrijding in 1944, verslagen van een nog in leven zijnde ooggetuige.

We Remember

‘Ook in onze dorpen ondervonden we de 
eerste gevolgen van de bevrijdingsstrijd’
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en gevaar vanwege het bezet en bevrijd zijn. Diep-
tepunten waren hierin de voortdurende granaat-
aanvallen en de vliegtuigbeschietingen. Het was de 
tijd waarin de meeste slachtoffers vielen onder de 
burgerbevolking. 

In mijn geheugen zit een stroom van herinneringen 
aan de tijd van de bevrijding, zoals de dalende pa-
rachutisten in Heeswijk en de kerende vliegtuigen 
over Dinther op 17 september 1944. Amerikaanse 
parachutisten in gevechtsuitrusting en in gevechts-
formatie achter elkaar aan twee zijden van de weg, 
was een nieuwe oorlogservaring, evenals de eerste 
gehoorde schoten op Laag-Beugt, ook op 17 sep-
tember, de achtergebleven Amerikaanse telefonist 
George Phillips, die op 18 september onverwachts 
werd gefusilleerd door Duitsers op tien meter af-
stand van mij vandaan, de zuivering van de Laver-

donk met veel geweld op enige honderden meters 
van mijn thuis, het horen van schoten en het gerik-
ketik der mitrailleurs, het zien van een gesneuvelde 
Duitse soldaat in de Laverdonk en de verse graven 
van gesneuvelde Duitse soldaten, de overweldigen-
de vliegtuigen op weg naar omgeving Arnhem, de 
beschietingen van deze zeer laag vliegende machi-
nes door de Duitsers vanaf enige honderden meters 
achter ons huis, het zien van een aangeschoten en 
neerkomend vliegtuig op een paar honderd meter 
van ons vandaan, de terugkeer van Duitsers en hun 
vestiging in onze nabijheid, de optrekkende Duitsers 
in de richting van de Amerikanen in Veghel, de strijd 
in de Laverdonk met ongeveer 50 gesneuvelden en 
400 krijgsgevangenen vanuit Veghel naar Heeswijk 
staat als ‘de Veegactie’ bekend in de actieverslagen 
der Amerikanen; het was dan 20 september 1944. 

Reeds vele tientallen jaren geleden heb ik deze be-
levenissen op papier vastgelegd. In de komende 
weken zal ik uitvoeriger de gebeurtenissen uit het 
grote aantal dat in mijn herinnering bewaard is ge-
bleven, beschrijven. 

Tekst: Jan van Gemert, Heeswijk-Dinther, 
augustus 2019. 

Parachutisten nog in de lucht boven het kasteel op
17 september 1944

Op 17-9-1944 rond 15.15 uur liggen rond Kasteel Heeswijk
de parachutes verspreid over het land

Toelichting
In september 1944 was Jan van Gemert 
bijna 14 jaar oud en hij heeft de bevrijding 
van onze regio dus als middelbare scholier 
meegemaakt. Jans vader was politieagent 
in Dinther, waardoor Jan vaak wist wat zich 
zoal in de omgeving afspeelde. Jan is oud-
voorzitter van Heemkundekring De Wojstap 
en heeft vele gebeurtenissen beschreven over 
de bezetting en de bevrijding, waarvan er een 
aantal reeds in De Kroniek, het kwartaalblad 
van de Heemkundekring, is verschenen. Samen 
met Fred Lennings heeft hij de te publiceren 
artikelen verkort en aangepast. Een aantal 
ervan zullen gepubliceerd worden in deze 
speciale rubriek in DeMooiBernhezeKrant.

75 JAAR
BERNHEZE

HERDENKING
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Piet was getrouwd met Jeanne van Zutphen, maar 
Jeanne is helaas een aantal jaren geleden overle-
den. Samen kregen ze vier kinderen. Piet vertelt 
graag over het verleden, want hij vindt dat deze ver-
halen voor het nageslacht bewaard moeten blijven. 
Hij heeft eigenlijk geen negatieve herinneringen aan 
de oorlog over gehouden. Het was best spannend 
en ze hoefden een tijdje mooi niet naar school. 
De familie Hanegraaf kwam er in 1941 achter dat 
er in het bos achter hun huis een flinke plak bomen 
gerooid werd. Eromheen kwam een hele hoge afra-
stering met prikkeldraad. Ook werd er van boom-
stammetjes een mooie houten poort gebouwd. Zo-

doende was het een afgesloten geheel waar de 
Nederlandse Arbeidsdienst, de NAD, gehuisvest 
werd. 

(Notitie: Kamp NAD431, Nistelrode werd gebouwd 
door Nederlandse soldaten die na de capitulatie 
door de Duitsers te werk gesteld werden. Deze sol-
daten moesten hun geweer inleveren. Daarvoor in 
de plaats kregen ze een spade. Met de spade over 
hun schouder moesten ze marcheren en ook moes-
ten ze het schuren alsof het hun wapen was). 
Toen het complex klaar was werd de hele buurt, en 
ook alle kinderen, uitgenodigd om een kijkje te ko-
men nemen. Nadat ze onder de poort door gelopen 
waren, werden de mensen rechts in een mooie kan-
tine ontvangen. Er was zelfs limonade en dat was in 
de oorlog ongekend. Rechtdoor stond een stenen 
gebouw en dat was de keuken. Aan weerskanten 
van de nieuwe weg stonden houten slaapbarakken. 
Helemaal achterin stond de officiersmess voor de 
hoge pieten. Er was ook een sportveld en een paar-
denbarak. Piet, een groot paardenliefhebber, vond 
het prachtig om drie mooie paarden te bewonde-
ren. Volgens hem een soort Oldenburgers die er 
goed verzorgd uitzagen. 
De algehele leiding was in Duitse handen maar er 
waren ook Nederlandse bewakers. 

Het schilderij van hun boerderij op Klènnik door zus Jaan

De poort van het kamp  Archief HKK Nistelvorst

Plattegrond van het kamp Collectie BHIC

Piet woont in de Boekweitstraat in Nistelrode. Hij is in 1933 geboren op een 
boerderij op Kleinwijk, of Klènnik zoals het lokaal genoemd werd. Tegenwoordig 
is dit de Berghemseweg 25. Het huis, tegenover de 126ste Wingweg staat er nog 
steeds. In de tijd dat Nistelrode bevrijd werd was Piet dus 11 jaar. 

75 Jaar bevrijding in Nistelrode;
Piet Hanegraaf deel 1
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Hier in Nistelrode werden vooral jonge knapen 
uit Noord-Nederland (ver van huis) gerekruteerd 
en aan de arbeid gezet. Het doel van de Arbeids-
dienst was het verbeteren en ontginnen van gron-
den. ’s-Morgens zag Piet de jongemannen in groene 
uniformen en met hun blinkende spaden over hun 
schouder richting Brobbelbies marcheren. Daar 
moesten zij ‘woeste’ grond ontginnen. 
Op een of andere manier was er toch contact tussen 
enkele buurtbewoners en die arme stakkers. Hoe, 
dat is niet duidelijk. Op het postkantoor bij Leenhou-
wers werden regelmatig pakjes bezorgd. Die pakjes 
waren door de ouders van die jongens opgestuurd. 
Bij de jongens was het blijkbaar bekend wanneer 
die pakjes door de buurtbewoners opgehaald en 
verspreid werden. Die pakjes werden dan stiekem 
opgehaald, dus die jongens konden op een of ande-
re manier ongezien van het kamp af. Volgens de zus 
van Piet, Fien, zat er voedsel in die pakketjes; zwaar 
donker brood. 
Op een dag werd er een man uit de buurt opgepakt. 
Hij werd ervan verdacht dat hij een jongen had hel-
pen ontsnappen. De jongen zou in de woning van 
deze buurman geslapen hebben en daarna zijn ge-
vlucht. De schoenen van deze jongen stonden er 
nog en dat was het overduidelijk bewijs. De buur-
man heeft drie dagen in de cel onder het gemeen-
tehuis gezeten. Zijn vrouw was natuurlijk in alle sta-
ten, maar gelukkig liep het met een sisser af.

Op 22 februari 1944 werd de binnenstad van Nij-
megen bij vergissing platgebombardeerd. Meer dan 
800 mensen werden hierbij gedood. Maar volgens 
Piet werd op het kamp een aantal mensen uit Nij-

megen en omgeving met heftige brandwonden met 
goedkeuring van de Duitsers verzorgd. 
In september 1944, net vóór of tijdens de bevrijding, 
was het Arbeidskamp plotseling helemaal verlaten. 
Toen is een gedeelte van de Nistelrodese bevol-
king daar aan het plunderen geslagen. Het waren 
allemaal mooie spullen van hoge kwaliteit. Dekens, 
huisraad, alles werd op karren meegenomen. Maar 
er werd niets vernield; alles verliep ordelijk onder 
het toeziend oog van de politieagenten Krachten 
en Groenendijk. Maar daar stond Piet toch even 
vreemd van te kijken. Pastoor Groenen had toch 
over de Tien Geboden verteld: “Gij zult niet stelen”? 
Achteraf zijn alle spullen eerlijk onder de Nistelrode-
naren verdeeld.

Nadat het kamp leeggehaald was, kregen Piet en 
een vriendje het idee om een konijnenhok te bou-
wen. Daarom waren ze door de kapotte omheining 
van het kamp gekropen om een paar planken te 
stelen. Echter tot hun grote schrik liepen ze tegen 
een grote Engelse soldaat op met een geweer. Het 
konijnenhok kwam er dus niet. 

Vrij snel na de bevrijding in september 1944 wer-
den er in het kamp veel Engelse soldaten gelegerd. 
Daarom moesten er barakken bijgebouwd wor-
den. Tegelijkertijd werd er door deze mannen aan-
gevangen met de aanleg van het vliegveld Heesch 
B-88. De familie Hanegraaf woonde nu midden in 
het militaire gebied. Aan de ene kant het kamp en 
aan de andere kant van de weg werd het vliegveld 
aangelegd. Gelukkig werden ze niet geëvacueerd, 
hun overburen echter wel. 

(Wordt vervolgd met verhalen over het vliegveld 
B-88.) 

Tekst: Henk Geurts, Nistelrode, augustus 2019.

Poster Arbeidsdienst  

Embleem van de NAD Archief HKK Nistelvorst
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De zes weken daarna voerde men onder die be-
schermende paraplu van overzee dag en nacht 
manschappen en materiaal aan. De stalen ring van 
de Duitse omsingeling begon door de oplopende 
druk scheuren te vertonen richting het Cherbourgse 
schiereiland. Dat maakte de frontlijn langer en dat 
noodzaakte de Duitsers om hun reserves in te zet-
ten. Die bleken opgedroogd omdat de bevoorrading 
over land door de geallieerde tactische luchtmach-
ten werd gehinderd. Het front stortte in. Vervolgens 
vond er een mislukte aanslag op Hitler plaats vanuit 
de Pruisische militaire kaste (20 juli) en even later 
werd Parijs bevrijd (25 augustus). Op 3 september 
rolden Britse tanks zowel Brussel als Antwerpen 
binnen. Daar werden ze enthousiast verwelkomd. 
Dolle Dinsdag brak aan. Voor het manvolk hier hoog 
tijd om schuilkelders te gaan uitgraven.

Luchtoorlog in deze contreien 
Zware bombardementen overdag op Duitse vlieg-
velden in het Brabantse vonden plaats op 15 augus-
tus en 3 september. Overal terugtrekkende Duitse 
troepen met geïmproviseerd materieel. Paarden en 
fietsen waren niet veilig; explosies van munitiede-
pots waren hoor- en voelbaar. Het geallieerde lucht-
verkeer nam in intensiteit toe. Uiteenlopende types 
geallieerde jachtvliegtuigen in paren of viertallen 
en soms hele kluchten, volgden verkeersaders en 
spoorlijnen en doken op alles wat bewoog, inclusief 
NS treinen.
Zaterdag 16 september, een mooie zomerse dag, 
tijd om aardappels te rooien. Ook waren er opval-
lend veel activiteiten in de lucht. Patrouilles stegen 
op, onder andere vanuit een vliegveld bij Brussel 

Antonius Ploegmakers, *6 juni 1897 – †16 september 1944, 
echtgenoot van Geerdina Wonders

J.W.H. McEachern, RCAF, ligt nog steeds begraven waar hij 
destijds ter aarde werd besteld.(1) Deze opname kwam mij 
recent onder ogen dank zij de vriendelijke medewerking 
van Mike van Venrooij uit Nuland die enkele jaren geleden 
als scholier contact had gelegd met de dochter van deze 
officier-vlieger. Deze dochter werd in hetzelfde jaar geboren 
als haar vader sneuvelde. Eindelijk krijgt zijn graf een 
gezicht (‘faces to graves’).

In een eerder artikel in deze reeks, ‘D-Day, dag met verstrekkende gevolgen voor 
Europa’, heb ik uiteengezet dat de luchtmacht een belangrijke factor speelde bij de 
geallieerde landingen aan de Franse stranden. 

16-18 september 1944,
het oorlogsfront nadert
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richting Nijmegen om het vijandelijk terrein tussen 
beide steden gewapenderhand te bespieden en zo 
nodig toe te slaan. Van één paar dat van zo’n op-
dracht huiswaarts keerde, met de spoorlijn van Nij-
megen naar ’s-Hertogenbosch als ‘wegwijzer’, kwam 
de ‘rugdekker’ in de problemen. Ooggetuigen meld-
den dat het een spoor van witte rook achter zich liet. 
Dat duidt op koelvloeistof verlies; het einde van de 
motor. Alleen een vroegtijdige landing of eruit sprin-
gen zijn dan de opties voor de piloot. Deze besloot 
(de status van bewustzijn op dat moment zal altijd 
een raadsel blijven) tot het eerste. Hij selecteerde 
een terrein tussen Heesch en Vinkel, bekend als 
Munnekens-Vinkel. Helaas, een aardappelveld en 
hier waren bewoners uit Vinkel, Toon Ploegmakers 
en zijn vrouw, bezig hun wintervoorraad bij elkaar 
te rapen. Toon kwam in aanraking met dit toestel 
en raakte daarbij dodelijk gewond. De piloot van het 
toestel - type Spitfire - die de leiding had van deze 
mini-formatie kwam volgens ooggetuigen nog enke-
le keren laag overvliegen en dat valt te lezen in zijn 
verslag dat hij na zijn thuiskomst opmaakte. Hij no-
teerde dat zijn rugdekker hoogstwaarschijnlijk was 
gesneuveld. *Bron 1.

Waarnemingen van de Heesche 
burgemeester J.W. Offermans *Bron 2
16 september: Antonius Ploegmakers raakt zwaar-
gewond door een vallend vliegtuig.
17 september: van 14.00 tot 15.00 uur vliegen 

honderden vliegtuigen en zweefvliegtuigen boven 
Heesch in oostelijke richting. Om 19.00 uur bereiken 
hem geruchten dat de bruggen bij Grave en Hees-
wijk sinds 14.00 uur door geallieerde parachutisten 
bezet worden gehouden. Om 21.30 uur meldt de 
commandant van de Luchtbeschermingsdienst in 
Heesch, dhr. P. Heijboer, dat de omgekomen piloot 
van gisteren uit het zand werd ontgraven, overge-
bracht naar het lijkenhuisje op de R.K. begraafplaats 
van de Petrus Banden parochie en is geïdentificeerd 
als de Canadese officier vlieger: John William Hugh  
McEachern.
18 september 14.30 uur: begrafenis van die Cana-
dese piloot waarbij de burgemeester aanwezig is en 
een korte lijkrede houdt. Tijdens de begrafenis cir-
kelen drie Engelse jachtvliegtuigen om de begraaf-
plaats.

Datzelfde werd ook waargenomen door een patriot 
uit Lith die assisteerde bij de ontsnapping van ge-
allieerde vliegtuigbemanningen en parachutisten, 
voortijdig neergekomen in de Geffense en Osse 
polder. Dat gebeurde onder dekking van drie toege-
snelde jachtvliegtuigen die de patriot herkenden als 
Amerikaanse P-47 Thunderbolts. 

Om 17.45 uur noteert de burgemeester dat honder-
den Amerikaanse vliegtuigen op de terugweg over 
Heesch komen. Dat had hij goed gezien. Immers 
op dat tijdstip vlogen voor dit doel omgebouwde 
viermotorige bommenwerpers van de Amerikaanse 
luchtmacht - met kenmerkende sterren op vleugels 
en romp als nationaliteit tekens - op boomtop hoog-
te over Brabant. Over Heesch kwamen degenen die 
bij Overasselt voorraden voor de Amerikaanse pa-
rachutisten hadden afgeworpen. Helaas ontgaat 
het hem dat op dat moment zo’n transporttoestel 
vlakbij de oostelijke gemeentegrens op de Schaijkse 
heide een noodlanding maakt en… dat veroorzaak-
te de volgende dag spectaculaire gebeurtenissen in 
deze contreien.

*Bronnen
1. Vleespotten en kippekotten, Spectaculaire bevrijding 

van Oss en Heesch, september 1944,
  J.W. Offermans; Joop Thuring, Historische brochure 

Nr. 5, Bevrijdingsmuseum, Groesbeek, 1993.
2. ‘Omstreden burgemeester in crisis- en bezettingstijd 

in Heesch (1931-1944)’; Maricus van der Stappen, 
Heemkundekring De Elf Rotten, Heesch, 2011.

Joop Thuring

Ruitformatie van historische eenmotorige jachtvliegtuigen. 
Voorop een P-47D Thunderbolt, daaronder een Spitfire 
met invasie strepen, daarachter een P-51D Mustang en 
boven een variant van een Duitse Messerschmitt Me-
109. Nu gebroederlijk samenwerkend, dat ging er 75 jaar 
geleden heel wat anders aan toe. Fotograaf: Martin Aemes, 
Eastbourne Airshow (UK) medio augustus 2019.
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Tijdens Operatie Market Garden moesten door Amerikaanse parachutisten ook bruggen bij Veghel worden 
veroverd op de Duitsers. Ongeveer 650 Amerikanen moesten daarbij landen in de buurt van Kasteel Zwa-
nenburg. Er zou daar dan een paneel met  A1 op de grond liggen. Die A1 was de afgesproken code voor dat 
landingsgebied. Dan wisten ze dat ze goed zaten. Het ging echter niet goed omdat parachutisten die dat 
moesten aangeven niet waren aangekomen. Hun  vliegtuig was boven België neergeschoten. Daardoor kwa-
men de groep van 650 boven kasteel Heeswijk terecht. De bevrijdingsgeschiedenis van Heeswijk en Dinther 
zou dus heel anders zijn geweest als de Amerikanen bij kasteel Zwanenburg waren geland en meteen naar 
Veghel zouden zijn gegaan...

In 2014 werd er een bijzonder schoolproject uitgevoerd. Om deze gebeurtenis opnieuw te laten beleven 
werd besloten om net te doen alsof het in 1944 goed was gegaan met de landing op de juiste plaats. Daar-
voor maakten meer dan 1.000 leerlingen van alle basisscholen in Bernheze een kaart met de plattegrond van 
hun woonomgeving.  Om daarmee net zoals voor de piloten van de parachutistenvliegtuigen aan te geven: 
” Hier moet je zijn”!. Al die kaarten werden  op een paaltje in een veld bij Kasteel Zwanenburg gezet. Samen 
vormden die een reusachtige A1.

Bij de herdenking van Market Garden in 2014 sprongen er parachutisten bij kasteel Zwanenburg. 
Toen ze over het kasteel vlogen, konden ze de A1 zien. Ze wisten dat ze goed zaten!
Een stukje mislukte geschiedenis was daarmee goedgemaakt!

Tekst: Jos Korsten Foto: archief

Toch nog  goed aangegeven…
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Hij trouwde 75 jaar geleden met de dochter van Hannes en Tonny Kuypers.
Met zijn Maria kreeg hij twee kinderen, dochter Tonnie in 1946 en zoon René in 1949.

Kort hierna stierf hij op 37-jarige leeftijd, veelste jong overleden in de bloei van zijn leven.
We hebben het natuurlijk over Christ Habraken, geboren en opgegroeid in Dinther.
Tot zijn trouw woonde hij in De Eikenhoek bij zijn ouders op de boerderij en daarna in de Schoolstraat en 
weer later in de Torenstraat naast het café.
Hij werkte voor- en na de oorlog als botermaker in het melkfabriek ‘Onder Gods zegen’.

Hij speelde klarinet maar nog meer passie had hij voor het toneelspel. Hij speelde in de eerste uitvoering van 
de Kersouwe, een prachtige uitvoering van de ‘Paradijs vloek’.

In de oorlog hield hij, vanaf 17 september 1944 een dagboek bij.
Deze verhalen zijn gedigitaliseerd door Anja van Aarle in opdracht van HaDeejer.nl 
Wij hebben de belangrijkste momenten gekozen om in ons boek te plaatsen.
Met dank aan Christ zijn dochter, Tonnie Tonk-Habraken voor deze mogelijkheid.

Dagboeken van Christ Habraken

Dagboek
Christ
Habraken
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Onderdeelen van het 1e Amerikaansche leger land-
den in Nederland vanuit de lucht.

Zondag: In de voormiddag vele geallieerde jagers 
in de lucht, die terug trekkende Duitse troepen en 
luchtafweergeschut beschieten. Het is prachtig stil 
September weer. Steeds wordt het drukker in de 
lucht met de vliegtuigen. Er is echter geen vijand te 
bespeuren.
Om ongeveer half twee in de n.m. ben ik bij Maria. 
Nog steeds veel vliegtuigen op geringe hoogte vlie-
gende, circa. 300-400 m. De meeste vliegen in de 
richting Arnhem en Nijmegen. Het zijn grote machi-
nes. Ter hoogte van het Heeswijks kasteel trekken 
er ook een grote serie voorbij. Opeens is het of de 
stukken van de vliegtuigen vallen. Maar wat is het 
geval.....?

Een leger Amerikaansche Parachutisten daalen 
neer, een prachtig gezicht, van alle kleuren parachu-
ten. De mensen die zich nog binnenshuis bevinden, 
komen naar buiten geloopen, zodat bijna alle men-
sen uit Dinther en Heeswijk het neer springen van 
de Parachutisten zien. Schitterend, iedereen roept 
hoera de Tommies zijn er. Het waren honderden 
Parachutisten; zo iets had men nog nooit gezien.
Ook in de richting St. Oedenrode springen de Pa-
rachutisten neer. De invasie is begonnen, de bevrij-
ding nabij.

Nog steeds trekken er viermotorige vliegtuigen, 
vliegtuigen met een groot zweefvliegtuig achter zich 
op sleeptouw, voorbij. Nu wist men dat er elders 
nog meer Parachutisten zouden landen. De lege 
vliegtuigen draaien met een grote bocht weer naar 
Engeland terug.
Een beetje bekomen van de overrompelende Ame-
rikaansche landing, wordt de spanning bij de men-
sen nog groter. De Amerikanen zijn al op weg naar 
Veghel en komen door Dinther. Men kan het haast 
niet geloven. De mensen roepen reeds: de weg vrij 
houden. Daar komt een ondergrondsche aan met 
roden band en zegt dat de mensen van de weg aan 
de kant moeten gaan staan. Iedereen is enthousi-
ast. Daar komen ze reeds aan, aan iedere kant van 
de weg een rij. Iedereen wuift met de zakdoek. De 
soldaten knikken vriendelijk en lachen. Vele mensen 
van het publiek krijgen Amerikaanse sigaretten, wel-
ke gretig worden op gestoken. De soldaten krijgen 
thomaten, fruit en drinken. In Heeswijk of Dinther is 
geen enkele Duitser te zien, tot dat de soldaten ge-

17 september bij het kasteel gelande paras in de 
Schoolstraat in Dinther

Dagboek
Zondag

17 september

1944

De invasie in Nederland
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komen zijn tot aan de grens van de kom van Dinther 
bij Jan Ven ongeveer. Daar komt een klein Duits wa-
gentje aan. De Amerikanen dekken zich vlug en me-
teen vliegen reeds de kogels door de voorruit van 
de Duitse wagen. Een viertal Duitsers vliegen uit de 
wagen en lopen de velden in weg zonder te schie-
ten. De Amerikanen trekken weer verder op naar 
Veghel, welk dorp ze met enkele lichte gevechten 
binnentrekken.

De mensen in ons dorp lachen en praten rustig met 
de Amerikanen die in ons dorp op en neer gaan of 
even uitrusten. Vele inwoners van Dinther en Hees-
wijk, vooral de jeugd, gaan naar het Heeswijks kas-
teel, waar in de buurt de parachutisten zijn neerge-

komen. Er dreigt echter gevaar want er zijn enkele 
Duitsers van Berlicum gekomen die zich rond het 
kasteel verstoppen. Er wordt tusschen de achter-
gebleven Amerikanen en enkele Duitsers heen en 
weer geschoten. Daar er honderden burgers in de 
buurt waren om parachute te rapen, kon het dan 

ook niet uitblijven of er vielen slachtoffers onder de 
burgers. Echter geen dooden, maar wel zwaar ge-
wonden. Tot de gewonden behooren, voor zo-ver 
mij bekend, de oudste dochter van Gerard Glaude-
mans, welke een kogel door de arm kreeg, Piet van 
Emmerik welke in de zij werd geschoten, allen uit 
Heeswijk afkomstig, en een zoon van Joost van den 
Berg welke een kogel kreeg door allebei zijn boven-
beenen. 
Deze van den Berg is woonachtig te Dinther. Blijk-
baar zijn er nog meer Duitsers bij Heeswijks kasteel 
aangekomen dan men dacht, want de Amerikanen 
sturen er een paar vrachtauto’s, welke ze van de 
Duitsers hebben afgenomen, met manschappen ter 
hulp. Maandagmorgen was het vrijwel veilig aan Het 
Heeswijks kasteel, de Duitsers waren naar Berlicum 
terug getrokken. Na dat zondag de meeste Ameri-
kaanse doorgetrokken waren, zag men nog gere-
geld een op en neer rijden van ordenanse welke op 
een motor reed die per parachute was neergeko-
men.

De mensen gingen tegen de avond omstreeks half 
negen rustig binnenshuis en ware opgelucht en 
voelde zich bevrijd.

Tekst: Dagboek Christ Habraken

‘Schitterend, iedereen roept hoera
de Tommies zijn er. Het waren honderden 

Parachutisten; zo iets had
men nog nooit gezien’
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Mien Potters-van Houtum 
(1938) in de ‘hoofdrol’

Tekst Thea van der doelen Foto: René Kuijs
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Gevaarlijk
“Op 17 september 1944 (begin bevrijding Zuid-Ne-
derland – red.) was ik alleen buiten op het erf van 
onze boerderij aan de Gouverneursweg in Heeswijk 
aan het spelen. Het was zondag, ik droeg een rode 
strik in mijn haar en het was heel mooi weer. Onze 
dienstmeid Bertha uit Vinkel ging zoals altijd op zon-
dagmiddag met de fiets naar huis. Mijn vader deed 
zijn middagdutje en ik was boos, omdat ik niet bij 
mijn vriendinnetje mocht gaan spelen, die 500 me-
ter verderop woonde en waar ik vaak naar toe ging 
op zondag. Mama zei: ‘Niet naar Sjaantje, dat is te 
gevaarlijk.’

Parachutist neergeschoten
De lucht was vol vliegtuigen. Die waren er altijd wel, 
maar zoveel als nu dat was niet gewoon. Ik zag iets 
uit een vliegtuig vallen, het leken wel mensen met 
paraplus. Later hoorde ik dat dit parachutes waren. 

Het was sprookjesachtig, zo bijzonder. Heel veel 
groene parachutes en een enkele rode of witte. Op 
een gegeven moment zag ik dat het soldaten waren, 
sommigen kwamen in de bomen terecht. Ze renden 
zo snel mogelijk weg, allemaal dezelfde kant op. Eén 
parachutist dreef een beetje af en viel op de grond 
bij mij in de buurt. Hij had moeilijkheden met zijn 
parachute. Vanuit Middelrode hoorde ik een kolon-
ne Duitse soldaten aankomen. Ik zag ze niet, maar 
herkende het geluid van stampende voeten. Op dat 
moment kwam mijn moeder naar buiten en trok mij 
snel mee naar binnen. Ik hoorde nog wel dat de pa-
rachutist werd neergeschoten. Mijn vader is er nog 
naar toe gegaan om te helpen. De soldaat werd be-

graven in de berm langs de Gouverneursweg. Die 
middag zijn we te voet naar Loosbroek gevlucht, 
want het was te gevaarlijk om thuis te blijven. Mijn 
ouders moesten van de Duitsers op de boerderij 
blijven.”

Zijn graf
Mien heeft zich vaak afgevraagd, wat voor man de 
gesneuvelde soldaat was. Nog geen twee jaar gele-
den, bij een tentoonstelling over de Tweede Wereld-
oorlog in de molen van Eerde, raakte ze in gesprek 
met een jongeman uit Veghel, die geïnteresseerd 
was in de oorlog, en al pratende kwamen ze achter 
de identiteit van de gesneuvelde jongen. Zijn foto 
was anders dan Mien zich altijd had ingebeeld. Hij 
bleek na de oorlog herbegraven te zijn op de Ameri-
kaanse militaire begraafplaats in Margraten. Robert 
Peninger, 22 jaar oud, uit San Francisco, maakte 
onderdeel uit van de luchtlandings-operatie Market 
Garden. Hij was de eerste gesneuvelde Amerikaan-
se parachutist. Mien bezocht samen met de film-
ploeg zijn graf.

LINKS
Mien Potters verteld het verhaal
van de bevrijding bij Kasteel Heeswijk

Klik op de logo’s voor de link

In de documentaire vertellen mensen uit de regio, die de oorlog en wederopbouw 
meemaakten, over hun ervaringen. Het is een aaneenschakeling van verhalen, 
vandaar de naam De Schakel. Eén van die verhalen wordt verteld door Mien 
Potters uit Dinther, die net vóór de oorlog geboren is en als zesjarig meisje een 
onvergetelijke ervaring had. Verder vervult zij een bijzondere rol in de film. Suus 
uit Middelrode speelt haar als jong meisje in de documentaire. “En dat doet ze heel 
goed,” vindt Mien.

‘Ik zag ze niet, maar 
herkende het geluid van 

stampende voeten’ 

https://www.dnhadeejer.nl/HaDeejers/2017/BW_Hadeejer_november/25/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/mijnbevrijding/v/heeswijk-dinther/
https://vimeo.com/411333943
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Jammer genoeg kent niet iedereen het museum ‘Bevrijdende Vleugels’ in de bossen 
tussen Son en Best. In dat museum wordt vooral aandacht geschonken aan de 
landing van parachutisten en zweefvliegtuigen in september 1944 op de velden 
achter het museum. Er is zelfs een model op ware grootte van zo’n zweefvliegtuig 
gebouwd. Opgesteld in een schitterend diorama is een klein groen motortje daarbij 
de blikvanger. De ‘eigenaar ’staat erbij. Een Amerikaanse parachutist met op zijn 
helm een kruisje. Het is Father Francis Sampson.

Het motortje van Father Sampson

Francis Sampson is priester, als hij in 1942 als aal-
moezenier – chaplain- wordt toegevoegd aan de 
Amerikaanse 101ste Airborne Divisie. Het is zijn taak 
om geestelijke bijstand te verlenen aan manschap-
pen van het 501ste regiment. Daarom moet hij ook 
leren om met een parachute uit een vliegtuig te 
springen. Zijn regiment zal immers bij de bevrijding 
van West Europa worden ingezet als luchtlanding-
seenheid. Francis ondergaat zijn vuurdoop, als hij in 
de nacht voorafgaand aan de invasie van 6 juni 1944 
met zijn ‘jongens’ wordt gedropt boven Normandië.
Het betekent bijna meteen het einde van zijn leven, 

want hij komt terecht in diep water. Gelukkig trekt 
zijn parachute hem naar een ondieper gedeelte, 
waarna Francis diverse malen moet duiken naar zijn 
‘geestelijk’ wapen: een miskoffertje met Heilige Olie. 
In de weken daarna gaat hij voor in misvieringen, 
ondersteunt hij honderden gewonde Amerikaanse 
én Duitse soldaten en bewijst hij gesneuvelde para-
chutisten de laatste eer. 

Na beëindiging van de strijd in Normandië keert 
Francis terug Engeland. Op 17 september 1944 volgt 
zijn tweede missie. Hij zal met het 1ste bataljon van 
zijn regiment worden gedropt in de omgeving van 
Veghel bij het begin van operatie Market Garden. 
Door een noodlottige gebeurtenis kunnen de vlieg-
tuigen met ‘zijn’ parachutisten het landingsgebied 
niet vinden. Tot verbazing van de ‘chaplain’ bevindt 
hij zich na het verlaten van het vliegtuig niet boven 
dat landingsveld, maar boven een groot gebouw, 
omgeven door grachten: Kasteel Heeswijk. Met 
hem hangen er zo’n 600 parachutisten in de lucht 
en met één van hen komt hij in aanraking. Samen 
plonzen ze in de - gelukkig - ondiepe kasteelgracht 
en kunnen elkaar daarna op het droge helpen. Fran-
cis Sampson ontmoet even later Jan de Visser, de 
beheerder van het verder lege kasteel. Hij leent een 
fiets van hem en begeeft zich met zijn manschappen 
richting Veghel. In de dagen die volgen is de aanwe-20 september 1944 Francis Sampson op zijn motortje

‘Door een noodlottige gebeurtenis kunnen 
de vliegtuigen met ‘zijn’ parachutisten

het landingsgebied niet vinden’
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zigheid van Francis Sampson in een zeer verspreid 
gebied vereist. Hij slaagt er in een klein motortje, 
een Simplex, te bemachtigen, dat met een van de 
zweefvliegtuigen is aangevoerd. Daarmee kan hij nu 
overal snel aanwezig zijn.

Na ‘Holland’ heeft de 101ste Airborne Divisie in de 
Ardennen zijn volgende ‘rendezvous with destiny’. 
De divisie wordt in december 1944 in Bastogne om-
singeld door Duitse troepen. Op weg naar gewonde 
soldaten wordt Father Francis Sampson gevangen 
genomen en zal hij de rest van de oorlog- tot april 
1945- in een Duits krijgsgevangenkamp doorbren-
gen.

Na de oorlog is hij betrokken bij de oorlogen in Ko-
rea en Vietnam. Aan het eind van zijn legercarrière 
bereikt hij tenslotte de hoogste rang: die van hoofd-
aalmoezenier van het Amerikaanse leger.

Francis Sampson zal Heeswijk en Veghel nooit ver-
geten. Hij is hier tot op hoge leeftijd veelvuldig aan-
wezig bij herdenkingen. Niet voor niets geeft hij het 

boek over zijn belevenissen de titel: Look out below! 
Het was de kreet waarmee hij de parachutist wilde 
waarschuwen met wie hij in aanraking kwam bo-
ven de gracht van het kasteel. Daar is nu nog een 
herdenkingsmonument en een Francis Sampson 
laan... en in museum Bevrijdende Vleugels staat nog 
steeds zijn motortje, waarmee iedere bezoeker hem 
nog steeds in gedachten in onze omgeving kan zien 
rondrijden…!

Tekst: Jos Korsten Foto’s: archief

Heeswijkse Brug



22

Tegen de middag moest ik van mijn vader een bood-
schap overbrengen naar Janus Evers, de kolenboer. 
Wij woonden er schuin tegenover. Mijn boodschap 
verteld hebbende, zag ik een oploopje bij bakker en 
kruidenier Martien Rijkers-Meulensteen, een vijftig-
tal meters verderop. Daar binnen was George Phil-
lips, een Amerikaanse soldaat. Ik liep ook naar de 
winkel van Rijkers en zag dat de belangstelling zich 
richtte op het keukenraam aan de westelijke zijge-
vel. Toen ik daar ook binnenkeek zag ik verschillen-
de mensen en de soldaat, zittend aan de keukenta-
fel. 

Inmiddels kwam er een vijftigtal gewapende Duitse 
soldaten aan. Zij liepen ordelijk in rijen van vier of 
vijf als compact geheel met een paar commandan-
ten naast de groep. Zwijgend gingen zij vanuit de 
richting Veghel in de richting Heeswijk. 

Waarschijnlijk is een van de aanwezige omstanders 
bij Rijkers naar binnen gegaan om het goedbedoel-
de, doch foute, bericht af te geven, dat er Duitse 
krijgsgevangenen aan kwamen. Een zestal perso-
nen was naar buiten gekomen en ging voor de win-
kel staan. Midden tussen hen in de Amerikaan. Ik 
stond er op tien of twaalf meter vandaan. 

Terwijl de soldatengroep zwijgend voorbij liep zon-
derden twee Duitsers zich van de groep af. De om-
standers verwachtten geen geweld, gezien de pas-
sieve houding van de Amerikaan tegenover de grote 
groep Duitsers. Een van de twee Duitsers kwam, 
met een vanuit de heup gericht geweer, van voren 
op de Amerikaan toe. De andere Duitser naderde 
de Amerikaan van opzij. Die moet toen al zeker ge-
weten hebben, dat deze Duitsers geen krijgsgevan-
genen van de Amerikanen waren. Terwijl de twee 
Duitsers hem naderden stond George Phillips als in 
de houding. Met zijn ene hand aan de riem van zijn 
geweer en met de andere achter de riem van zijn 

Maandag 18 september 1944 in de Schoolstraat in Dinther.

Een oorlogsmisdaad

Situatie Schoolstraat 18 september 1944

Amerikaanse militair in september 1944 in Heeswijk-Dinther
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zendtoestel. Hij had zijn helm met camouflagenetje 
op het hoofd. 

Toen de Duitser de Amerikaan van opzij op een me-
ter afstand was genaderd en de andere hem op een 
afstand van ongeveer drie meter onder schot hield, 
wilde de Amerikaan zijn geweer aan de Duitsers 
overgeven. Hiertoe zette hij een beweging in om de 
riem van zijn schouder te laten glijden. 

Op dat moment viel het schot, gelost door de voor 
hem staande vijand. De kogel moet hem in het 
hart hebben getroffen. De Amerikaan viel gestrekt 
achterover. De omstanders stonden aan de grond 
genageld en bleven vele tellen roerloos staan. Met 
mij zagen zij hoe zijn hoofd als laatste lichaamsbe-
weging opzij viel. Op het volgende moment greep 
de Duitster, die niet geschoten had, het zendtoestel 
van de Amerikaan. Met dit toestel en het geweer lie-
pen beide Duitsers naar de overkant van de straat 
in de richting van de kerk. 

Na ruim twintig meter gelopen te hebben legden de 
Duitsers het toestel en geweer onder de lage heg 
langs de weg vóór de boerderij van Jan van Zutp-
hen-van der Zanden en zetten het op een lopen. Zij 
liepen tot aan de smederij van Wim Kuipers, naast 
de boerderij en verscholen zich achter een groot 
voorwerp. Direct daarop volgde een harde knal 
met opspattende aarde, struiken en resten van het 
zendapparaat en geweer. Een handgranaat had zijn 

vernietigende werk gedaan. Het was allemaal bin-
nen een paar minuten gebeurd. De ontploffing riep 
iedereen in de werkelijkheid terug en allen zochten 
hals over kop een veilig heenkomen, niet wetende 
wat vervolgens zou kunnen gebeuren. 

Nadien heeft men de Amerikaan begraven op het 
kerkhof van Dinther. Dit voorval heeft bij mij een 
diepe indruk achtergelaten en zit vast in mijn ge-
heugen gegrift. Daar ik deze gebeurtenis vele ma-
len ten dele en soms verwarrend beschreven heb 
gezien, heb ik als ooggetuige dit feit en deze droeve 
misdaad uitvoerig willen weergeven. 

Mijn gedachten gaan uit naar de dood van George 
Phillips, 75 jaar geleden. Hij was 24 jaar oud, Mor-
moon, en viel voor onze bevrijding. 

Tekst: Jan van Gemert, Heeswijk-Dinther, 
augustus 2019 
N.B. Dit verslag is een verkorte versie van een 
eerdere publicatie in De Kroniek, het blad van 
Heemkundekring De Wojstap in Heeswijk-Dinther en 
Loosbroek. Het uitgebreide verslag is te vinden in de 
heemkamerbibliotheek, geopend iedere woensdag van 
14.00 tot 16.00 uur.

George Phillips

‘Op dat moment viel het schot,
gelost door de voor hem

staande vijand’

75 JAAR
BERNHEZE

HERDENKING
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Een noodlanding
Dat bewuste vliegtuig, opgestegen in midden Enge-
land, had als bestemming - in het kader van Ope-
ratie Market Garden - Groesbeek. Daar was het ge-
raakt door vijandelijk afweergeschut. Blijkbaar een 
vitaal deel dat de Amerikaanse bemanning noopte 
een noodlanding te maken. Dat was in de buurt 
van het ‘Zevenbergse Huis’ aan de Rijksweg Nijme-
gen/‘s-Hertogenbosch, waar nu verkeersknooppunt 
Paalgraven is gesitueerd.                    
De Duitse stadscommandant in Oss had al op zon-
dagmiddag slagvaardig gereageerd door controle-
posten te installeren op strategische plekken langs 
de Rijksweg onder andere bij dit ‘Huis’. 

Duitse wachten hadden dat toestel in nood zien lan-
den en waren toegesneld om de vierkoppige beman-
ning krijgsgevangen te maken. Kort daarna raasden 
viermotorige Amerikaanse bommenwerpers, die 
op boomtophoogte vlogen, over deze plek. Beman-
ningsleden hebben dat toestel waargenomen en de 
precieze coördinaten geregistreerd. Sterker nog, 
één bemanningslid heeft vanuit een schuttersluik 
een foto hiervan gemaakt. Het ‘thuisbrengen’ van 
deze historische foto vond onlangs plaats. *Bron 1. 

Na terugkeer van die bommenwerpers op hun ba-
ses in Engeland zal die waarneming over dat ge-
noodlande transporttoestel zijn doorgegeven. Dat 
het vrijwel onbeschadigd leek, dus met grote kans 
dat de bemanning het had overleefd. Radiografisch 
kunnen die bevindingen doorgeseind zijn naar het 
hoofdkwartier van de Amerikaanse 101e Airborne 
Divisie (HQ) in Veghel om ter plekke te gaan kijken 
en de bemanning te achterhalen.

Verkenningstocht naar vermisten              
Dinsdagochtend 19 september, bij het krieken van 
de dag, trokken de eerste Britse tanks, gevolgd door 
een lange colonne, over de zojuist aangelegde Bai-
ley (noodbrug over het Wilhelminakanaal bij Son). 
Zij bereikten in no-time Uden en daarna Grave. In 
hun voetspoor een jeep met Amerikaanse parachu-
tisten van dat HQ op zoek naar hun landgenoten. 
Immers, niet ver van deze geplande opmarsroute 
vond die noodlanding plaats. Bij Reek kwamen ze 
op de Rijksweg uit en stuurden naar het westen 
richting Heesch. Vervolgens stootten ze bij het ‘Ze-
venbergse Huis’ op die Duitse wachtpost, resulte-
rend in een vuurgevecht waarbij een Amerikaan en 
een Duitser sneuvelden. Er gaan geruchten dat die 
Duitser met een geweerkolf werd doodgeslagen. 
Mogelijk hebben de Amerikanen geprobeerd hem 
aan het praten te krijgen over de verblijfplaats van 
die bemanning.
Vergelijk eens de data van sneuvelen voor beiden. 
Waarschijnlijk hebben ze elkaar recht in de ogen ge-
keken bij het ‘Zevenbergse Huis’. De een (links) uit 
Mühlbach, Duitsland, ligt met meer dan 31.000 ka-
meraden onder evenzovele kruisen begraven in het 
Noord-Limburgse Ysselsteyn. De ander (rechts), een 
Amerikaan uit de Staat Iowa, tussen meer dan 8.000 
landgenoten en evenzovele kruisen/Davidsterren in 
het Zuid-Limburgse Margraten. Beiden slachtoffer 
uit een periode waar iets in Heesch en tot heel ver 
daarbuiten verschrikkelijk verkeerd ging.

Lot van die Amerikaanse bemanning               
Dezelfde ochtend maakte marechaussee eerste 
klasse, Joop Maertens, per fiets een inspectieron-
de door het centrum van Oss. Hij had bij de Spoor-

In mijn vorige bijdrage beschreef ik gebeurtenissen die op 16 en 18 september 
in uithoeken van deze gemeente plaatsvonden. Het terloops vermeldde, de 
noodlanding van een Amerikaans legertransporttoestel om precies te zijn op de 
Munsche heide, had verstrekkende gevolgen. Dit vond plaats maandagmiddag 
18 september. Dit was burgemeester Offermans ontgaan en zou hem uiteindelijk 
persoonlijk raken.

Ochtend van 19 september 1944, oorlogs-
handelingen nabij de Heesche gemeentegrens
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laan waargenomen dat op het station een groepje 
geallieerde militairen, waaronder officieren, door 
Duitsers hardhandig werd behandeld. Later in die 
ochtend werd hij naar Schaijk gestuurd om melk te 
halen voor patiënten in het St. Anna ziekenhuis. On-
derweg hoorde hij het knersen van rupsbanden uit 
de richting Reek... de langverwachte geallieerden? 
Hij verliet het transportgroepje dat hij vergezelde 
om zichzelf te gaan overtuigen. Dat bleek juist. Zijn 
uniform viel op en hij werd daardoor eruit gepikt 
om inlichtingen te verschaffen aan opperofficieren 
bij een mobiel Brits legerhoofdkwartier. De militaire 
situatie in Oss en speciaal rond het station had hun 
interesse. Snel daarna zag hij twee tanks richting 
Oss vertrekken...

Oss bevrijd
Helaas, die beschreven militairen troffen ze niet aan, 
maar hun spectaculaire verkenningstocht leverde 
andere resultaten op. Duitse militairen die in Oss 
verbleven, inclusief de stadscommandant, werden 
gevangen genomen en afgevoerd. Dat werd beves-
tigd door Wim van Kaathoven die aan de Osseweg 
in Heesch woonde, want hij had die namiddag - ge-
alarmeerd door merkwaardig motorgeluid - een ge-
allieerde vrachtwagen met Duitse gevangenen zien 
passeren. Verder ontdekten die verkenners dat er 
in fabrieken in het centrum aanzienlijke voorraden 
aan voedsel en drank lagen opgeslagen.  
                   
Na dat succesvolle Britse bliksembezoek bleef Oss 
achter in een militair en bestuurlijk vacuüm. Dat 
had Joop Maertens goed in de gaten toen hij tegen 
de avond in Oss terugkeerde. Hij zag dat de burge-

rij bewapend was en dook onder. Oss was dan wel 
bevrijd maar de beginselen van een rechtsstaat nog 
niet gegarandeerd.

Bestuurlijk vacuüm met persoonlijke gevolgen 
Pas de vrijdag daarna, in de avond, arriveerde een 
beperkte Britse legereenheid in Oss om permanent 
die voorraden af te schermen tegen Duitse plunde-
ringen. De tussenliggende woensdag en donderdag 
was er noch een civiel noch militair bestuur. Nu 
kreeg het recht van de sterkste - bewapende bur-
gers die zich tot de ‘illegalen’ rekenden - de over-
hand. Voor zo’n situatie was de ‘Orde Dienst’(O.D.) 
al enige tijd geleden in het leven geroepen met 
Gewestelijke- en Districtscommandanten. Oss en 
omgeving viel onder District V van Gewest 17 (Oost 
Noord-Brabant).

Op donderdag 21 september werd burgemeester 
J.W. Offermans die op zijn fiets op weg was naar 
Vinkel – om de diepbeproefde familie Ploegmakers 
te troosten? – door illegalen, die hem vanuit Oss per 
auto achterop waren gereden, staande gehouden 
en van zijn vrijheid beroofd. Zekerheden van een 
rechtsstaat hadden blijkbaar niet de hoogste priori-
teit bij de O.D. leiding van District V.

*Bronnen
1.  Een ‘Geluksvogel’ zij brachten het… Waarom werd 

Oss eerder bevrijd; Joop Thuring, Tussentijds, jrg. 24 
(2), 2018 een uitgave van de historische kring voor 
Oss, e.o.

Joop Thuring

Twee kruisen
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Werkbon en gereedschapskist
Op het vliegveld Benson, onder de rook van de 
Britse universiteitsstad Oxford gelegen ten oosten 
van Londen, schreef die dag de Staf van de Britse 
Luchtmacht (RAF) werkbonnen uit. Op minstens vier 

van die bonnen (missies) stond de opdracht om de 
toegangsroutes tot en het gebied rond Arnhem/
Nijmegen te fotograferen. Opdracht nr. 3001 ging 
naar F/O H.T. Herbert en kreeg daarbij als ‘gereed-
schapskist’ een modern éénpersoons jachtvliegtuig 
toegewezen; een Spitfire Mk XI. (bron 1). 
Deze was ontdaan van elke bewapening, maar in de 
romp achter de vliegerstoel bevonden zich twee uit 
de kluiten gewassen verticaal opgestelde camera’s. 
Van tevoren stelde hij met zijn collega’s een vlucht-
schema op. Hij verkoos de doorgaande routes in de 
provincie Noord-Brabant richting Nijmegen te foto-
graferen. Start: 10.35 uur lokale tijd.

Werkwijze
De snelheid, en vliegend op een hoogte van 4.000 
meter, waren optimaal om goede foto’s te maken 
en… de overlevingskansen te vergroten. Vliegend in 
oostelijke richting kwam hij na een uur boven ’s-Her-
togenbosch uit en stelde vanaf hier zijn camera’s in 
werking. Deze maakten met enkele tussensecon-

den overlappende foto’s tot aan Neerbosch onder 
Nijmegen toe. Het weer werkte mee en deed hem 
besluiten om nog enkele ommetjes te maken, onder 
andere naar het vliegveld Volkel met zijn bomkra-
ters. Na een vlucht van ruim drie uur keerde hij op 
zijn basis terug met ruim 100 foto’s. Ook met op-
names van Heesch, dat precies een week later een 
inferno over zich kreeg waarbij ruim 100 gebouwen 
in rook opgingen of zwaar beschadigd werden.

Bronnen
1. Detail of work carried out by No. 541 Squadron, 

RAF Benson for the month of September 1944, 
National Archive, Kew, U.K.

2. Ministry of Defence, Air Force Dept. Photograph, 
British Crown Copyright Reserved

Joop Thuring

De strijd om nazi-Duitsland snel op de knieën te dwingen dreigde langs de 
gemeentegrens af te glijden. Maar het geallieerde opperbevel wilde wel precies 
in de gaten houden wat de Duitsers in hun schild voerden op de flanken van de 
opmarsroute. Een moderne vorm van inlichtingen verzamelen, via een derde 
dimensie, werd hier in de strijd geworpen: Luchtfotografie.

‘Een moderne vorm van
inlichtingen verzamelen’

19 september 1944 rond het middaguur;
een ‘werkbon’ die de tijd vakkundig stilzette

Spitfire Mk XI PRU
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Oriëntatie. Boven: in witte letters/cijfers op een zwarte balk: gegevens van die bewuste werkbon. Ietsje onder het midden 
van links naar rechts: de Rijksweg ’s-Hertogenbosch-Nijmegen omzoomd door eikenbomen. Rechts boven een weg die naar 
beneden loopt en na het kruisen van de Rijksweg wat vager wordt en begint te kronkelen: Provinciale weg Oss-Uden. Rechts 
en links daarvan witte stipjes = schuttersputjes op Oss’ grondgebied die eindigen bij de gemeentegrens. Een web van witte 
lijnen doorsnijden de foto = zandwegen die met grind verhard zijn. In het hart van de foto staat het voormalig gemeentehuis. 
Vergelijk deze analoge foto anno 1944 met een digitale die je van het web (Google Earth) kunt plukken. Mij schiet dan altijd 
het lied te binnen van de Nistelrooise troubadour Ad de Laat: ‘Brabant ge verandert’. F/O H.T. Herbert overleefde de oorlog 
maar heeft misschien niet beseft wat voor een indringend objectief tijdsdocument hij achterliet van deze regio. (bron 2)
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Dinsdag 19 september 1944
Van Maandag op Dinsdag nacht geregelde Duitse 
actie op de Veghelse corridor.
In ons dorp is geen enkele Amerikaan meer te zien.
In de Laverdonk liggen nog vele Duitse soldaten. In 
de middag even naar Maria geweest. Vele vliegtui-
gen brengen meer nieuwe manschappen en mate-
riaal aan.
Honderden trekken er over ons dorp. Vanuit de La-
verdonk wordt er door de Duitsers op de vliegtuigen 
geschoten. En jammer genoeg schieten ze een vlieg-
tuig in brand ongeveer boven ons huis. Er springen 
reeds een vijftal parachutisten naar omlaag. Ik volg 
met grote spanning het brandende vliegtuig. Het 
vliegt ons huis voorbij. Plotseling zwenkt het echter, 
maakt een grote bocht en komt recht op ons huis 
aangevlogen. Ik roep tegen mijn ouders en zusters: 
Liggen, liggen! Zelf blijf ik op den dorpel van de deur 
staan, omdat ik voelde dat ik het ongeluk toch niet 
kon ontlopen. Maar ons uur was blijkbaar nog niet 
gekomen. Met een razend geweld kwam het vlieg-
tuig op ons af, maar opeens draaide het wat kor-

ter af en met donderend geweld viel het achter ons 
huis op het land van Bloks, Dekkers en van Doorn. 
Op ons land was het met de punt van de vleugel op 
den grond, gekomen en zo verder een diepe gleuf 
gemaakt door het land van Bloks, Dekkers en van 
Doorn, waar de moters zeker 1,5 m. diep in den 
grond drongen. Het hele vliegtuig vloog in duizende 
stukken verspreid over het land.
Het bleek een twee motorig transportvliegtuig te 
zijn. Er steeg een geweldige rookwolk op en hevi-
ge knallen gingen er de lucht in door het ontplof-
fen van de munitie die het vliegtuig vervoerde. Bang 
voor brand droegen we vlug veel van onze kleren en 
meubels naar buiten. Ook Dekkers en Bloks sleep-
ten hunne meubels naar buiten. Na een uur of an-
derhalf toen de ontploffingen wat waren afgelopen 
droegen we onze meubels weer naar binnen. Het 
grootste gevaar was voorbij.
En we waren Goddank voor ongelukken en brand 
gespaard. Het waren echter verschillende ogenblik-
ken. Hulp kwam er de eerste twee uren niet opda-
gen. Alleen een paar meisjes van Manders kwamen 

Dagboek
Dinsdag 19 

en woensdag 20 

september 
1944

1944 Netherlands, Heeswijk, 1-501 PIR drop at Heeswijk CastleKasteel 17 september 44, 13.15 uur na para landing
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ter hulp en hielpen ons met de meubels naar buiten 
brengen. Dat er niet meer hulp kwam opdagen was 
de schuld van enkele Duitsers die uit de Laverdonk 
waren gekomen en het publiek verboden verder te 
gaan. De mensen die langs de weg van Doorn tot 
Jan v.d. Ven woonde moesten allemaal met de han-
den in de hoogte gaan staan. De Duitsers waren ge-
woonweg woedend, omdat de parachutisten die uit 
het vliegtuig waren gesprongen hun ontsnapt wa-
ren. Deze parachutisten kwamen neer een 500 m. 
Beugt op en werden direct door een Engelsch wa-
gentje opgepikt en veilig naar Veghel gebracht.
Tegen den avond kwamen een groot partij Ameri-
kanen vanuit Veghel naar Dinther toe. Ze graafden 
zich in langs de Aa-kant, Dorp en aan de Heeswijk-
sche Brug. Iedereen verwachtte dat de zuivering van 
de Laverdonk zou beginnen. Er gebeurde ‘s nachts 
nog niets, maar wel slopen de Amerikanen zo dicht 
mogelijk bij de Duitsers.

Woensdag 20 september 1944
In de nacht van Dinsdag op Woensdag steeds Duits 
geschut in de Laverdonk op de Spoorwegbrug in 
Veghel gericht.
In de morgen begon ook de zuiveringsactie van de 
Amerikanen in de Laverdonk. Ook op den Dolfert 
werden ‘s middags een vijftal Duitsers krijgsgevan-

gen gemaakt. In de namiddag nog een 20 tal van 
uit de Laverdonk, wat later nog een 40 tal en om-
streeks acht uur tegen de avond was den strijd be-
slist. Een groep van ongeveer 170 Duitse soldaten 
marscheerden als krijgsgevangenen door Dinther, 
vergezeld van een zestal Amerikaanse soldaten met 
de wapens in de aanslag.
De krijgsgevangenen werden goed behandeld en 
vele kregen een sigaret van de Amerikanen. Ook 
werden er nog vele krijgsgevangenen langs de ka-
naal naar Veghel gevoerd. De Duitsers lieten vele 
dooden op het slagveld achter.
Het huis van H. v. Helvert in de Laverdonk werd in 
brand geschoten benevens enkele hooibergen en 
schuren. De mensen in Dinther voelden zich na 
deze bevrijdingsactie opgelucht en vrij.
Er werd reeds door een paar mensen gewerkt om 
de muziekinstrumenten in orde te brengen. Men 
moest echter officieel wachten op officieel bericht 
om te vlaggen en muziek te maken. De mensen 
droegen wel allemaal oranje strikjes enz. Er kwam 
echter toch nog weer een zekere klemming over de 
mensen toen er verteld werd dat er over het kanaal 
nog vele Duitsers lagen. Er werd echter gehoopt dat 
men geen Duitsers meer in Dinther zou zien.

Tekst: Dagboek Christ Habraken

V1 lanceerplaatsen in Overijssel met koers over onze streek naar Antwerpen
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Tussen 17 en 14 september 1944 zagen we in de 
Schoolstraat, ons thuisadres, steeds een wisseling 
van kleine, gewapende Duitse en Amerikaanse sol-
dateneenheden, die elkaar ontweken voor een on-
derlinge strijd. Mijn ouders besloten met hun vier 
kinderen per fiets te vluchten naar de ons beken-
de familie Van der Leest-Cleerdin in de Poststraat 
in Dinther. De grote buurgezinnen, Croonen en Van 
Houtum, waren ons al voorgegaan naar veiliger 
plaatsen.

Wij werden goed ontvangen. Mijn vader had al tij-
dens een voor hem gevaarlijke situatie in hun hooi-
berg een nacht doorgebracht. Er waren al enige 
vluchtelingen, zoals hun eigen hoogzwangere doch-
ter Emma, gehuwd met Harrie van Helvert, en hun 
onderduiker Wim Buskermolen uit Aalsmeer. Zij 
woonden langs de Zuid-Willemsvaart in de Laver-
donk, waar tweezijdige militaire activiteiten plaats 
hadden. 

Op 20 september hadden de Amerikaanse para’s de 
Laverdonk veroverd en was de boerderij van Har-
rie daarbij in vlammen opgegaan. Op 25 september 
was het rustiger in het gevechtsgebied. Wat was er 
over van de levende have en van de boerderij? De 
zorg voor het vee dwong tot een gevaarlijke tocht. 

De aanstaande vader mocht onder geen voorwaar-
de meegaan. Wim, broer van Emma van der Leest 
en de onderduiker Wim Buskermolen, waren be-
reid. Ik wilde hen vergezellen en kreeg toestemming 
om, op enige afstand, toe te kijken en bij een slechte 
afloop voor de Wimmen aan het thuisfront verslag 
te kunnen doen. 

Via de Aa-brug nabij De Kilsdonkse Molen en enige 
kleiweggetjes bereikten we de zichtsituatie van de 
rokende boerderijresten en de in de wei lopende, 
loeiende en lange tijd niet gemolken koeien. De var-
kens hoorden of zagen we niet; zij hadden de brand 

Het grensgebied van Dinther. In 1944 nog deel uitmakend van de gemeente Schijndel.

Zuivering van de Laverdonk

Duitse krijgsgevangenen op het kerkplein in Heeswijk 20 september 1944 
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in het achterdeel van de boerderij blijkbaar niet 
overleefd. 
Golven door jagers begeleide vliegtuigen vlogen 
laag boven onze hoofden en veroorzaakten een 
voortdurend angstgevoel. Twee stapels hulzen van 
kanonvuur duidden op beschietingen van de cor-
ridor ter hoogte van Eerde, de geallieerde trekroute 
naar Arnhem. De gesneuvelde Amerikanen, onge-
veer tien para’s, waren door hun kameraden opge-
haald. De ongeveer veertig gedode Duitsers waren 
op enige verzamelplaatsen door burgers begraven 
en op hun ligplaatsen stonden een paar eenvoudige 
kruisen. Ruim vierhonderd krijgsgevangenen, waar-
van een tiende deel gewond, waren afgevoerd naar  
Veghel. 

Ik bleef op de uitkijk staan terwijl de Wimmen voor-
zichtig de smeulende ruïne inspecteerden nabij de 
in de wei lopende koeien. We hoorden nog steeds 
de zware motorgeluiden van de overtrekkende 
vliegtuigen. Alles overheersend klonk plotseling 
een explosie aan de overkant van het kanaal, zestig 
meter van mij vandaan. De Wimmen kwamen be-
zorgd naar mij toegelopen. Aan de overkant van het 
kanaal waren de jongvolwassen broers Oomen op 
een landmijn gelopen. Vlakbij ons maakten angsti-
ge doodskreten de oorlogssituatie compleet. Hulp 
bieden was onmogelijk; het water scheidde ons. De 
Wimmen posteerden zich midden op de rijweg toen 
enige militaire voertuigen ons naderden. Door ge-
baren en aanwijzingen te geven, genoodzaakt door 
gebrek aan kennis van de Engelse taal, lukte het 
na een half uur door militairen gesteunde hulp ter 
plaatse te krijgen. Helaas voor Jan Oomen, 22 jaar 
oud, te laat. 

Vrezend voor landmijnen in onze omgeving, moes-
ten we de terugweg inslaan. Wij waren genoodzaakt 

hulp aan het vee te staken en de overgebleven 
huisraad achter te laten. Met droeve herinneringen 
fietsten we huiswaarts en het zichtbare oorlogster-
rein van enige dagen terug snel verlatend.

Thuisgekomen moesten we de gebeurtenis met de 
menselijke slachtoffers vele malen herhalen. Onze 
opdracht was helaas niet vervuld, doch we waren 
heelhuids teruggekeerd uit deze alleszins onver-
wachte oorlogssituatie. Voor de thuisblijvers was er 
blijdschap om het weerzien.

Tekst: Jan van Gemert, Heeswijk-Dinther, 
augustus 2019 

N.B. Dit verslag is een sterk verkorte versie van 
een eerdere publicatie in De Kroniek, het blad van 
Heemkundekring De Wojstap in Heeswijk-Dinther en 
Loosbroek. Het uitgebreide verslag is te vinden in de 
Heemkamerbibliotheek, geopend iedere woensdag 
van 14.00 tot 16.00 uur.

‘De aanstaande vader 
mocht onder geen

voorwaarde meegaan’

Duitse krijgsgevangenen in de Laverdonk op
20 september 1944

Duits kanonvuur vanuit de Laverdonk naar de Corridor
(Hells Highway) nabij Eerde
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Als op die onzalige 10e mei 1940 Duitse troepen volkomen onverwacht ons land 
binnen vallen, zullen maar weinig inwoners van Heeswijk en Dinther vermoeden 
dat ze de volgende dag al met de oorlog te maken zullen krijgen!

Heeswijk, Dinther en de oorlog
...drie keer ging het mis…

Nederlandse verdedigingsplannen om in Oost Bra-
bant de vijand enige tijd tegen te houden mislukken 
door een krijgslist van de Duitsers. Ze doorbreken 
de Peellinie bij Mill met een pantsertrein, waardoor 
die op slag nutteloos is. Er rest het Nederlandse op-
perbevel niets anders, dan de Nederlandse troepen 
terug te trekken naar de bruggen over de Zuid Wil-
lemsvaart. 
Het regiment, dat voor de verdediging van de Hees-
wijkse brug is bestemd, is er echter niet meer… Het 
is bij Mill betrokken geweest bij zware gevechten, 
waarbij de meeste Nederlandse soldaten zijn ge-
sneuveld, gewond of krijgsgevangen gemaakt. Duit-
se verkenners hebben snel door, dat de Heeswijk-
se brug daardoor onbewaakt is en kiezen de brug 
op 11 mei als richtpunt voor de oversteek van het 
kanaal. Voor de tweede keer in twee dagen is een 
verdedigingslinie doorbroken, waardoor andere 
bruggen in de buurt ook in Duitse handen komen. 
Nog op diezelfde dag wordt er bij Veghel een nood-
brug gebouwd, waarover al snel de eerste eenhe-
den van de Duitse 9e Pantserdivisie dieper Brabant 
intrekken. Daarna komt ook de hoofdmacht en zijn 
Veghel en ook Heeswijk en Dinther het toneel van 
grootscheepse troepenbewegingen. 

Na het onverwacht snelle oversteken van de Zuid 
Willemsvaart zijn Duitse troepen al op 12 mei bij 
Moerdijk en op 13 mei in Rotterdam. Na het ver-
woestende bombardement op deze stad op 14 mei, 
besluit de Nederlandse opperbevelhebber tot over-
gave. Voor Nederland en dus ook voor Heeswijk en 
Dinther het begin van 5 donkere jaren.
Veel van wat er plaatsvindt in die periode geldt ook 
voor onze gemeenten, maar het zijn vooral gebeur-
tenissen elders in Nederland, die de Duitse bezet-
ting doen gevoelen. Zo zijn in Heeswijk en Dinther 
veel onderduikers ondergebracht, die in hun eigen 
woonomgeving niet meer veilig zijn. Dat geldt ook 
voor tientallen Nederlanders, die uit hun huis zijn 

verjaagd of wiens huis door oorlogshandelingen is 
verwoest. Ook die vinden hier een tijdelijk verblijf 
en voor wat betreft de jodenvervolging: vanuit Ve-
ghel krijgt een Joods gezin in Dinther een geheim 
onderdak. 
Er is tijdens de bezetting echter geen permanente 
Duitse aanwezigheid in Heeswijk en Dinther, geen 
hongersnood en geen sfeer van verwoesting en 
terreur. Dat zal later tijdens de bevrijdingsperiode 
wel anders zijn. Wat wel voortdurend aanwezig is, 
is de angst- vooral onder jonge mannen- om voor 
gedwongen tewerkstelling in Duitsland te worden 
opgepakt. Dat gebeurt helaas met een aantal inwo-
ners, waarvan drie hun gedwongen verblijf elders 
niet zullen overleven.

Pas op 17 september 1944 komt de oorlog voor de 
tweede keer in zijn volle omvang naar Heeswijk en 
Dinther. Op die stralende zondag verschijnen boven 
Kasteel Heeswijk 42 transportvliegtuigen, waaruit 
meer dan 650 Amerikaanse parachutisten springen 
om even later als eerste bevrijders van ons land op 
Heeswijkse grond te staan. Ze moeten bruggen bij 
Veghel veroveren, maar ze zijn verkeerd. Ze hadden 
veel dichterbij moeten landen, bij kasteel Zwanen-
burg. De ‘padvinders’ die daar hun landingsplek 
hadden moeten markeren, zijn echter niet verder 
gekomen dan het Belgische Retie. Daar wordt hun 
vliegtuig neergeschoten, waardoor de piloten van 
de 42 transportvliegtuigen maar moeten raden 
waar ze moeten zijn en de parachutisten veel verder 
van hun doel terechtkomen.
Er is dus haast geboden na de landing. Met achterla-
ting van gewonden en ‘medics’ in de voorburcht van 
het kasteel vertrekken de verzamelde parachutisten 

‘Voor Nederland en dus ook voor Heeswijk 
en Dinther het begin van 5 donkere jaren’
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onder leiding van hun commandant Harry Kinnard 
te voet richting Veghel.
Ze ontmoeten weinig weerstand en bij hun door-
tocht door Heeswijk en Dinther worden ze enthou-
siast onthaald door inwoners. Die gaan er van uit 
dat ze nu vrij zijn !
Veel later dan oorspronkelijk gepland komen de 
Amerikanen in Veghel aan. Daar zijn de 4 bruggen 
over de Zuid Willemsvaart en de Aa inmiddels al ver-
overd door ‘collega’ parachutisten, die bij Eerde zijn 
geland.
In de dagen daarna zijn de ‘Screaming Eagles’ -zo ge-
noemd vanwege het arend embleem op hun mouw 
– voortdurend betrokken bij gevechten tegen Duit-
se troepen. De Amerikanen maken deel uit van een 
luchtlandingsleger, dat als taak heeft om een weg 
van België naar Arnhem open te houden voor Brit-
se gevechtseenheden. Die kunnen dan razendsnel 
oprukken en zo diep doordringen op Nederlands 
grondgebied. Het is voor de parachutisten dan ook 
van het grootste belang om Duitse aanvallers zo ver 
mogelijk van die weg af te houden, die ook dwars 
door Veghel loopt. Daarom zijn ze de eerste dagen 
ook voortdurend in Heeswijk en Dinther aanwezig. 
Daar voeren ze een zogenaamde “veger en blik’ ac-
tie uit in de Laverdonk met veel Duitse slachtoffers 
en krijgsgevangenen als resultaat

Maar dan keert het tij….
Tegen de verwachting in lukt het de Duitsers nieuwe 
versterkingen aan te voeren. Die slagen er in om op 
vrijdag 22 september tussen Uden en Veghel die o 
zo belangrijke weg naar Arnhem – de corridor- te 
doorbreken en tijdelijk af te sluiten. Ten gevolge 
daarvan zijn alle “Screaming Eagles’ nodig om die 
weer open te krijgen. De in Heeswijk en Dinther 
aanwezige Amerikanen worden ijlings naar Veghel 
terug geroepen, waardoor een soort niemandsland 
ontstaat. Daar maken de Duitsers gretig gebruik 
van. Op zondag 24 september worden Heeswijk 
en Dinther weer door hen ingenomen. Vanuit het 
laatstgenoemde dorp worden honderden zwaarbe-
wapende ‘Fallschirmjäger” naar het gebied bij Beugt 
en de Kilsdonkse molen gezonden in een poging om 
ook van daaruit de corridor – en de Veghelse brug-
gen!- te bereiken. 

Inmiddels zijn vanuit België aan beide zijden van de 
corridor Britse divisies opgerukt. De eersten daar-
van bereiken Veghel op maandag 25 september. 
Om het Duitse gevaar af te wenden wordt de dag 
erna, dinsdag 26 september, begonnen met het be-
schieten van het gebied bij de Kilsdonkse molen en 
Dinther zelf. Twee inwoners worden daarbij in de 
ochtend dodelijk getroffen.

De Kilsdonkse molen 1940
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Een tragisch begin van een dag, die de zwartste zal 
worden in de geschiedenis van Dinther.
Om een eind te maken aan de Duitse dreiging be-
sluiten de Britten ’s middags tot een luchtaanval met 
Typhoons, jachtvliegtuigen die op lage hoogte aan-
vallen kunnen uitvoeren met raketten. De piloten is 
voorafgaand aan hun vlucht verteld, dat ze Duitse 
troepenconcentraties moeten gaan aanvallen , die 
zich in de buurt van een molen tussen Dinther en 
Veghel bevinden: de Kilsdonkse molen.

Wanneer de vliegtuigen boven het doel arriveren 
gaat er voor de derde keer in de Heeswijk Dintherse 
oorlogsgeschiedenis iets mis. Na de onverdedigde 
brug op 10 mei 1940 en het verkeerde landingsge-
bied bij Kasteel Heeswijk begaan nu de piloten van 
de Typhoons een dramatische vergissing. Ze kie-
zen niet de Kilsdonkse molen, maar een andere als 
richtpunt. Die van van Eerd, midden in Dinther. De 
gevolgen zijn afschuwelijk. Binnen de kortste keren 
regent het raketten in de Schoolstraat en omgeving, 
die dood en verderf zaaien. Als de aanval voorbij is, 
liggen huizen in puin, is de St Servatius kerk zwaar 
beschadigd en het meest afschuwelijke: talloze ge-
wonden en zeven omgekomen inwoners. 

Het betekent wel, dat de Duitsers het voor gezien 
houden en over de Heeswijkse brug terugtrekken 
richting Schijndel, waarna de brug wordt opgebla-
zen. Tegelijkertijd vindt er in Heeswijk en Dinther 
een grote uittocht plaats van inwoners, die het oor-
logsgeweld willen ontvluchten. Velen van hen gaan 
in de richting van Loosbroek, waar ze gastvrij in 
boerderijen worden opgevangen. Zij missen, wat er 
de volgende dag , woensdag 27 september, gebeurt 
in hun woonplaats: opnieuw bevrijding! 
De Britten willen de Duitsers verder terugdringen, 
in een poging om de corridor voorgoed veilig te stel-
len. Dat betekent voor Heeswijk en Dinther Britse 
tanks en soldaten in de velden en op de straten. 
Het zijn Woestijnratten, militairen van de 7e Brit-
se pantserdivisie. Zij slagen erin om de frontlijn te 
verschuiven tot achter Kasteel Heeswijk tot op de 
grens met Middelrode. Verder lukt niet, omdat de 
Duitse tegenstand nog steeds onverwacht sterk is. 
Ook blijven er nog steeds Duitsers aan de overkant 
van het kanaal.

Dat is een situatie die daarna nog bijna een maand 
onveranderd zal blijven en er voor zal zorgen dat, 
helaas, van echte bevrijding nog steeds geen sprake 
is. De Duitsers beginnen namelijk op grote schaal 
met beschietingen van de Britse troepen, die zich 
in Heeswijk en Dinther bevinden. Het is daardoor 
buiten en soms in huis levensgevaarlijk . De mees-
te inwoners verblijven in deze periode dan ook in 
schuilkelders, thuis of in grote gebouwen, zoals het 
Theresiaklooster, de zuivelfabriek of de abdij, maar 
veelal ook in zelfgemaakte ondergrondse schuil-
plekken in de tuin. En zelfs die zijn niet veilig. Op 
28 september bv, valt er een granaat op de schuil-
kelder waarin Jaan Dortmans met haar kinderen zit. 
Het kost haar leven en dat van drie van haar kinde-
ren.
Het gevaar van de Duitse beschietingen is pas voor-
bij als op 22 oktober het front weer in beweging 
komt bij de aanval op ’s Hertogenbosch.
Eindelijk kan het leven in Heeswijk en Dinther lang-
zaam aan weer zijn gewone gang krijgen, alhoewel 
dat wel gebeurt met talloze gasten. Omdat eind 
november het front opnieuw tot stilstand komt, 
verblijven daarna wekenlang Schotse, Canadese 
en ook Franse soldaten in Heeswijk en Dinther. In 
openbare gebouwen, maar ook ingekwartierd bij 
particulieren. 
Samen met hen beleven de inwoners van beide 
gemeenten de laatste, maar wel zenuwslopende, 
stuiptrekking van het Duitse regime: de V1. Van-
af begin december 1944 komen deze onbemande 
vliegtuigjes over. Ze hebben een zware explosieve 
lading en worden gelanceerd in Overijssel. Ze zijn 
zo afgesteld, dat ze in Antwerpen moeten neerko-
men en zo de geallieerden het gebruik van de ha-
ven moeilijk maken. Maar soms gebeurt dat niet en 
vallen ze plotseling uit de lucht. Er komen er 5 neer 
in onze omgeving, met één dodelijk slachtoffer tot 
gevolg.

Pas eind maart 1945 is de V1 dreiging voorbij en 
kunnen de inwoners van Heeswijk en Dinther ein-
delijk echt zeggen: “We zijn vrij. 
Toen op 17 september 1944 de hemel boven Kas-
teel Heeswijk kleurde met talloze parachutes, had 
niemand kunnen vermoeden, dat het bevrijdingsge-
voel van die dag pas een half jaar later echt werke-
lijkheid zou worden.
Ten koste van het leven van 23 inwoners en tiental-
len geallieerde en Duitse soldaten.

Tekst: Jos Korsten  Foto’s: archief

‘Eindelijk kan het leven in Heeswijk
en Dinther langzaam aan weer zijn

gewone gang krijgen’
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Tekening gemaakt doorPuk van HeeswijkBasisschool Op Weg
in Vorstenbosch
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Dorpsleven
Geboortes horen bij het leven en die dag zagen vier 
kinderen het levenslicht om vervolgens in de pa-
rochiekerk ten doop te worden houden: Adrianus 
van Venrooij, Arnoldus Wingens, Johannes van der 
Heijden* en Johanna van Bergen*. Bron 1 

Dhr. G. ‘Fried’ van Rosmalen herinnerde zich dat 
hij overdag vanuit de Hoogstraat twee vrouwen elk 
met een boreling op de Rijksweg (thans ‘t Dorp) rich-
ting de Petrus Bandenkerk zag lopen, uitgedost in 
de gebruikelijke kledij. Bron 2 

De geboortehuizen van de met een sterretje aan-
geduide dopelingen stonden aan zijstraten van de 
Osseweg. Het waren de peettantes met deze baby’s, 
mag je na 75 jaar concluderen.

Osse Orde Dienst (O.D.) 
Hier beraamden ze plannen om dat kruispunt in 
Heesch kort na het middaguur te bezetten. Een na-
bij wonende boerenzoon, Piet van de Kamp, had 
rond die tijd verzetsmensen gezien - bekende Os-
senaren maar ook enkele vreemdelingen - gekleed 
in een blauwe overall met een oranje armband. Ze 
arriveerden met een met vlaggen opgetuigde auto 
en brachten zelfs een mitrailleur in stelling.

Duitse strijdplannen
Vanuit ’s-Hertogenbosch werd een juist gearri-
veerde legereenheid, teruggetrokken uit het Bel-
gisch-Franse kustgebied, bevolen naar het oosten 
op te trekken om de ‘Corridor’ (smalle opmarsroute 
van de geallieerden tussen Eindhoven en Nijmegen) 
te doorsnijden. Oss en Heesch moesten die middag 
worden bezet. Blijkbaar hadden ze geweervuur ge-
hoord toen ze Heesch naderden. Reden voor hen 
om in het gemeentehuis aan de Rijksweg enkele 
willekeurige personen op te pikken; onder andere 
de gemeentesecretaris de heer P.A.A. Gerrits en de 
toevallig aanwezige Piet van Herpen van de Hoge 
Wijst. Ze werden gedwongen om midden op de 
Rijksweg als een menselijk schild voor hen uit te lo-
pen richting het kruispunt.

Ze overleefden deze in alle opzichten zware tocht 
die eindigde bij de maalderij van Van Bakel aan de 

Maandag 25 september 1944 begon zonnig. Het dagelijks levensritme leek zich 
te hervatten. Voor huisvrouwen was het weer ‘wasdag’. Oorlogsgeweld bleef 
op afstand aanwezig, waardoor uit voorzorg scholen gesloten bleven. Sinds de 
luchtlandingen was in deze gemeente nog niemand een haar gekrenkt. Maar op 
hoofdkwartieren in Oss, ’s-Hertogenbosch en Uden wezen aanwijsstokken op 
stafkaarten van deze regio richting kruising Rijksweg ‘s-Hertogenbosch – Nijmegen 
met de Provinciale weg Oss – Uden; ter plekke aangeduid als ‘Het Kruispunt’.

Driedaagse ‘Slag om Heesch’ I, 25 september 1944,
een historisch keerpunt wordt ingeluid

Rijksweg, thans ’t Dorp, anno vijftiger jaren vorige eeuw en 
vergelijkbaar met de situatie in 1944. Je kijkt richting Grave. 
Links in het midden zie je het ANWB richtingsbord dat Het 
Kruispunt markeert. Destijds een hellegang voor dat door 
de Duitsers opgedreven ploegje.  Foto: BHIC
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Nistelrooiseweg (thans Stationsplein). Geruchten 
gaan dat eerder een Duitse arts gewond zou zijn ge-
raakt. Als tegenmaatregel staken de pas gearriveer-
de Duitsers drie boerderijen aan de Hoogstraat in 
brand; vanuit hun optiek een milde straf. 

Ook verdreven ze de O.D. uit Heesch, maar met 
persoonlijke gevolgen. De jeugdige A. ‘Nölleke’ van 
Dijk, geboren in Heesch maar in Oss woonachtig 
(Ruwaardstraat), was op weg naar die bovenge-
noemde maalderij. Aan de Osseweg heeft hij staan 
kijken naar de verrichtingen van de O.D., onwetend 
van de gevaren van de naderende Duitse soldaten. 
Een geweerschot trof hem dodelijk.

Die middag werd een gewonde O.D.-er het Osse St. 
Annaziekenhuis binnengebracht. Het betrof de in 
deze contreien ondergedoken Rotterdammer Gerrit 
Udo die zich recent bij de Osse O.D. had aangeslo-
ten. De volgende dag overleed hij. Bron 3.
 
Zaken die niet fijntjes verliepen hield de O.D. on-
der de pet. Omdat hierover verder niets bekend is, 
neem ik aan dat hij bij het kruispunt in Heesch ge-
wond raakte en de O.D. deed besluiten die onver-
antwoorde actie spoorslags af te blazen.

Geallieerde strijdplannen
In Uden was de Britse Guards divisie teruggekeerd 
om de door Duitse acties doorgesneden Corridor te 

helpen heropenen. Daarnaast werd verbreden van 
die Corridor als tegenactie overwogen. Een verken-
ningsploegje bestaande uit drie tanks werd via Nis-
telrode richting Oss gestuurd. In Heesch moesten 
ze na het nemen van een S-bocht de Rijksweg met 
dat kruispunt inspecteren. De Duitse voorhoede, 
die Heesch vanuit het westen binnentrok, beschik-
te over een anti-tank kanon. Dat werd aan de Osse 
kant van het kruispunt opgesteld en overzag het 
verkeer uit Nistelrode dat die S-bocht uitkwam. Dat 
militair tactisch inzicht werd de voorop rijdende ver-
kenningstank van de Grenadier Guards fataal. Deze 
werd aangeschoten en begon te branden. 

Daarbij sneuvelden twee inzittenden: Guardsmen 
Doug Rawson en Harry Robinson. De tankcomman-
dant, Lt. R. Edward-Collins, raakte daarbij zwaar 
gewond en werd onder het oog van Duitsers bij de 
brandende tank weggesleept door de hierboven 
genoemde Piet van de Kamp. In zijn ouderlijk huis 
kreeg de gewonde eerste hulp van de kordate huis-
houdster Bertha van Lith. Dit heldhaftig ingrijpen 
bleek succesvol. 47 Jaar later keerde deze officier 
terug in Heesch, kon Bertha en Piet die inmiddels 
met elkaar getrouwd waren, in zijn armen sluiten 
om vervolgens te assisteren bij de opening van de 
Grenadiersstraat.

Bronnen
1. Liber Baptizatorum, 12/6/1941 – 30/12/1955, 
 met dank aan de vz. van het kerkbestuur
2. De heer G. van Rosmalen, persoonlijke mededeling 

29/9/2019 
3. Osse ingezetenen geraakt door de Tweede Wereld-

oorlog; Bert Wattenberg, Ten Brink, Meppel 2014.

Joop Thuring

‘Ze werden gedwongen om midden op de 
Rijksweg als een menselijk schild voor hen 

uit te lopen richting het kruispunt’
Bertha en Piet van de Kamp voor hun boerderij, Lindenlaan 
1, anno 1973, destijds geïmproviseerde EHBO post voor die 
‘geallieerde soldaat’.
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Dinsdag 26 september 
Een klassieke aanval ging in de loop van de ochtend 
van start. Eerst een granaatvuur barrage met ka-
nonnen en mortieren gemunt op de Wijst en stap 
voor stap zuidwaarts verder afgewikkeld via ‘Klein 
Rotterdam’, nu Heelwijk, tot aan de Rijksweg en het 
Kruispunt in het bijzonder. Hierachter trokken van-
uit Nistelrode in slagorde Grenadier Guards-tanks 
op met tussen hen in Grenadier Guards infanteris-
ten. De Nistelrooiseweg en de Lage Wijst/Schoon-
straat vormden de begrenzing op de flanken. Be-
volking en behuizingen in dit omschreven gebied 
kregen de volle laag. Op de Wijst werd het gezin 
Van Herpen-van der Donk zwaar getroffen. Moeder 

en twee dochters kwamen daarbij om en hetzelfde 
overkwam ‘Kea’ van Zeeland, die aan de Rijksweg bij 
een gezin een betrekking had. 

Aan geallieerde kant sneuvelde Guardsman  
F. Cokayne. Wie die uren misschien het meest in zijn 
piepzak zat was de ervaringsdeskundige Lt. R. ‘Dick’ 
Luff van de Grenadier Guards. Zijn zwaardere tank 
was de vorige dag bij het Kruispunt ook buiten ge-
vecht gesteld, maar niet in brand gevlogen. De vijf 
inzittenden ontsnapten in alle richtingen en deze 
officier vluchtte een dichtbijstaande schoenmakerij 
in (nu het Stationsplein). Om de inwoners niet tot 
last te zijn zocht hij zijn heil op de hooizolder boven 

Heesch stond die dagen rood onderstreept op militaire stafkaarten. Voor de Duitse 
Wehrmacht een uitgangspunt om de geallieerde doorbraak af te remmen. Voor 
de Britse Army om de smalle aanvoerlijn richting Arnhem open te houden en te 
verbreden. Met de frontale aanval werd de Britse Guards Armoured (gepantserde) 
divisie belast.

Driedaagse ‘Slag om Heesch’ II, 26 en 27 september 1944,
diepe wonden, ravage, herdenken en beleven

Heesch, 5 mei 1985. Centraal de Britse veteraan R. ‘Dick’ Luff met in zijn linkerhand het ‘Bevrijdingsvuur’; door sportieve 
Heesche jongeren uit Wageningen opgehaald. Aan zijn linkerhand met ambtsketen: burgemeester Dr. J. Franssen en 
wethouder ‘André’ van der Stappen. Aan zijn rechterhand, Piet en Bertha van de Kamp-van Lith en wethouder ‘Lee’ Ceelen. 
 Foto: Antoon van der Stappen
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de geitenstal. Hij kende de wijze van opereren van 
zijn strijdmakkers en kwam pas uit zijn schuilplaats 
tevoorschijn toen alles rustig was. 
De schietgrage vingers van Guardsmen aan de 
frontlijn rustten dan niet meer op de trekkers van 
hun vuurwapens. Onder die omstandigheden bete-
kent dat: ‘eerst schieten dan vragen’.

Rook en vuur, een kroongetuige uit 
onverwachte hoek 
Ook vanuit de lucht werd geconstateerd dat een Ne-
derlands dorp in vuur en rook stond. Rond de eeuw-
wisseling kreeg ik een brief van een bemanningslid 
van een Amerikaans transportvliegtuig. 
Deze maakte eens deel uit van een luchtvloot van 
meer dan 200 toestellen die die middag op Keent 
landden en daarmee een huzarenstukje uitvoer-
den. Bij terugkeer leidde de luchtweg van Keent via 
Eindhoven over België naar hun bases in Engeland. 
Hij meldde daarin terloops dat ze onmiddellijk na 
opstijgen boven een brandend dorp vlogen en dat 
was hem als veteraan uit Texas, USA, meer dan een 
halve eeuw bijgebleven. Of ik dat wist te duiden? Per 
kerende post kon ik hem berichten dat ik al decen-
nia in dat bewuste dorp, Heesch, woonde. Dat er 
die dag vier dodelijke slachtoffers onder de burgers 
vielen en tientallen huizen in rook opgingen. Dat de 
volgende dag de andere helft van dit dorp hetzelfde 
lot onderging. Maar dat het dorp als een feniks uit 
haar as herrees en daarbij gestaag het agrarische 
karakter van zich afschudde en zich actief gericht 
had op uiteenlopende bedrijfsnijverheden. Een in 
alle opzichten welvarend dorp binnen de EU, ge-
baseerd op herwonnen democratische beginselen. 
Waar hij in de bloei van zijn jeugd met inzet van zijn 
leven een bijdrage aan leverde.

Woensdag 27 september
De aanval van de Grenadiers wordt doorgezet; de 
Osseweg als startlijn om Heesch aan de noordkant 
te omsingelen. Om via Meurs en Maas en Broek-
hoek bij De Groes op de Rijksweg uit te komen; hoge 
zandgrond, ideaal om met tanks te manoeuvreren. 
Ook de tactiek veranderde wat. Minimaal granaat-
vuur om de Duitsers op te drijven, maar lichtspoor-
munitie uit mitrailleurs boven op de tanks. Dat werd 
gericht op de strooien daken van de boerderijen die 
als een fakkel gingen branden. Dat had hetzelfde ef-
fect op de vijand maar burgers liepen daarbij wat 
minder risico, was de gedachte. Dat er toch nog 
op deze en de volgende dag zes dodelijke burger-
slachtoffers te betreuren vielen, was meer te wijten 

aan geweervuur. Of dat afkomstig was van vriend 
of vijand is moeilijk na te gaan. Bezoekers die na 
afloop van die Slag Heesch bezochten herinnerden 
zich vooral: overal glas en lege hulzen op de wegen, 
dode dieren in het veld en een heel karakteristieke: 
‘je kon er dwars doorheen kijken’.

Herdenken
Naast nationale rituelen op 4 en 5 mei, bestaan er 
in het centrum van het dorp gerichte verwijzingen 
naar deze meest hectische dagen in de historie van 
Heesch. Daarnaast, naar een aantoonbare inciden-
tele heldendaad die tot ver over de gemeente en 
landsgrenzen bekend raakte.

a. 1991: Opening Grenadiersstraat, tijdens de 
ambtsperiodes van de burgemeester A. Bus.

b. 1995: Opening Sergeant Thompsonstraat, tijdens de 
ambtsperiode van burgemeester mevr. J. van Gorp-
van der Ven.

c. 2013: Toevoegen namen burgerslachtoffers 
tijdens de Slag om Heesch aan het bestaande 
Herinneringsmonument op de Misse, tijdens de 
ambtsperiode van burgemeester W. van Beek.

Onlangs verscheen een brochure verzorgd door Theo 
en Jos Wingens. Daarin kun je meer details lezen over 
die ‘Slag’ en... je wordt uitgenodigd het te beleven.

Joop Thuring
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De nacht van maandag op dinsdag was heel rustig 
geweest. ‘s Morgens ging ik weer naar huis toe en 
mijn ouders ook. Toch was het nog niet vrij, want de 
Duitsers lagen nog op Beugt. Ook bij Jan van Hou-
tem, Piet Heerkens (café), Henricus van Doorn, Wij-
gergans, Dries Verhoeven en Johan van Zon waren 
Duitsers ingekwartierd. Ongeveer tien uur in de v.m. 
sloegen enkele Engelsche granaten in, o.a. bij Lan-
gemeijer, H. Verhagen en L. Dirks. De woningen van 
deze mensen liepen nog al wat schade op. Ernsti-
ger gevolgen had de granaat die op den weg terecht 
kwam in de omgeving van de Boterfabriek. Enkele 

mensen stonden te praten voor de woning van Jan 
Verheijen, onder wie ook Jan Verheijen en Leo Dirks. 
Leo Dirks werd door wegspringende granaatscher-
ven getroffen in het bovenbeen en de buik. Leo was 
spoedig dood. Wel jammer voor den jongen om zo 
plotseling uit het leven te worden weggerukt. De 
achtergeblevene familie Dirks verliest in Leo’s een 
krachtige levenslustige jongen die veel voor de toe-
komst beloofde. God heeft hen wel zwaar beproefd, 
maar zal de ouders ook de kracht geven om de be-
proeving weer boven te komen.

Jan Verheijen werd aan het been verwond en werd 
overgebracht naar de Abdij. Dr. Lebeau was spoe-
dig ter plaatse en verleende de eerste hulp. Pastoor 

Lathouwers diende beide gewonden het H. Oliesel 
toe.
Tegen twaalf uur komen er verschillende Engel-
sche jagers in de lucht. Opeens horen we een ge-
weldig schieten vanuit de vliegtuigen en uitwerpen 
van raketbommen. Wij vluchtten thuis allen in den 
kelder. Gelukkig zijn we allemaal bij elkaar. Het is 
gewoonweg ontzettend om aan te hooren, zo ge-
weldig wordt er geschoten en gebombardeerd. Is 

St. Servatius na 26 september

Dagboek
Dinsdag

26 september.

1944

Een verschrikkelijke dag

‘Het is gewoon ontzettend om te zien wat 
er in die enkele ogenblikken verwoest is’
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de eerste aanval een beetje over, loop ik even naar 
buiten. Langs de klinkerweg zie ik dat reeds vele 
huizen branden en verschillende zijn kapot gesla-
gen. Daar komen de vliegtuigen weer terug. Vlug 
weer de kelder in. Een geweldig vuur; overal vliegen 
kogels en raketbommen. Goddank wij allen blijven 
gespaard. Ons huis bekwam alleen veel glasschade. 
Is het weer even stil ga ik weer naar buiten. Overal 
brandt het. De soldaten van het Rode Kruis komen 
bij ons binnen geloopen. Deze verwachtten nog een 
nieuwe aanval. 
Deze blijft echter uit. Na nog ongeveer een kwartier 
gewacht te hebben, trek ik er op uit. Het is gewoon 
ontzettend om te zien wat er in die enkele ogen-
blikken verwoest is. Ik loop naar het huis van mijn 
broer. God zij dank allen leven nog en niemand van 
het gezin heeft verwondingen opgeloopen. 
Het huis ernaast van den Heer J. van Zon is radicaal 
kapot geslagen en uitgebrand. We slepen water 
aan om het huis van mijn broer vrij te houden van 
brand. Dit lukt ons. Het huis heeft echter veel scha-
de opgeloopen.

Toen ging ik op weg naar Maria. Onderweg lagen 
de straten vol puin. Zeer veel huizen ernstig bescha-
digd. Maar erger was het dat er ook mensenlevens 
waren te betreuren. Het geen aangezien het ge-
weldige vuur van de vliegtuigen en het inslaan van 
raketbommen niet kon uitblijven. De slachtoffers 
waren: H. van Ieperen, M. de Wit, Jan Nouwens, Jan 
Verhagen en twee kleine kindjes, een van Heijboer 
en een van de burgemeester uit Wanroy. Ernstig ge-
wond waren: Hendrika Nouwens en Harrie v.d. Ven 
en Mej. Ant Barten. De ruïne was vreselijk. Gezien 
de geweldige vernieling moeten we God danken dat 
er nog niet meer slachtoffers zijn te betreuren. De 
Duitsers hebben hier geen dooden of gewonden en 
ook weinig materiele schade.
Den aanval was absoluut mis gerekend en zodoen-
de dan ook geheel nutteloos. Bij Maria gekomen 
was de vreugde groot over elkaars weerzien en we 
waren blij dat we tot nu toe gespaard waren geble-
ven van het oorlogsgeweld.

Maria was tijdens den aanval in de schuilkelder. 
De vliegtuigaanval was daar niet zo zwaar geweest. 
Haar huis en de fabriek waren wel onder mitrail-
leur genomen en liepen verschillende kogelgaten 
op. Onze meubels die we reeds gekocht hadden 
waren licht beschadigd. Ik verbleef langen tijd in de 
schuilkelder om wat van den schrik te bekomen. 
Mijn ouders en zusters waren in tussen weer naar 
van Zutphen gegaan. Ik was ze in de n.m. neg even 
wezen opzoeken; toen ging ik weer terug naar de 
schuilkelder. In de schuilkelder waren ongeveer 75 
mensen onder gebracht.

Tekst: Dagboek Christ Habraken

Torenstraat 
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De situatie in Dinther
Het veldhospitaal in Dinther werd in de laatste week 
van september 1944 opgezet aan de zandweg van 
Dinther naar Vorstenbosch, direct rechts naast en 
enige meters achter de boerderij van de familie Go-
vert Buijs. Het was een grote tentconstructie met 
twee meter hoge verticale zijwanden en een vloeraf-
meting van naar schatting acht bij vijfentwintig me-
ter. 
Diverse militaire voertuigen brachten bijna iedere 
dag gewonden aan in het veldhospitaal. De mees-
te gewonden werden na de eerste verzorging naar 
een ziekenhuis gebracht. De gesneuvelden in ’t veld 
werden vrij vlug na hun dood ter plaatse begraven. 
We waren getuigen
Vanaf 24 september tot eind oktober woonde ons 
gezin op ons vluchtadres, tweehonderd meter recht 
tegenover het veldhospitaal, zonder zichtobsta-
kels. Het was de boerderij van Gerardus van der 
Leest-Cleerdin, het laatste huis in de Poststraat.

De gewonden werden aangevoerd vanuit de frontli-
nie op vier tot acht kilometer afstand. 
In een periode van twee weken werden er bij het 
noodhospitaal met Rode Kruistekens in totaal ne-
gen Britse en vier Duitse soldaten begraven, nadat 
zij daar waren gestorven. 

Het tijdelijke grafveld
Op een morgen werden weer enige graven door 
militairen gedolven in het bijzijn van een jonge aal-
moezenier. Jan van der Leest (G.zn.), de onderdui-
ker Wim Buskermolen uit Aalsmeer, de Bossche (En-
gelssprekende) onderduiker Peter van der Heijden 
en ik gingen naar de werkzaamheden kijken. Bij die 
gelegenheid vroeg de aalmoezenier ons met na-
druk om die namiddag om drie uur aanwezig te wil-
len zijn bij een begrafenis. Dat hebben we gedaan 
en twee Engelse en een Duitse soldaat werden ge-

wikkeld in een asgrauwe militaire deken daar in de 
Dintherse aarde begraven. De teraardebestelling 
was sober en vrij kort van duur. De aalmoezenier las 
voor uit een gebedenboek. Alle aanwezigen hebben 
gebeden voor de soldaten die hun leven gaven. We 
hebben ter plaatse gewacht tot de rustplaatsen ge-
sloten waren. Enkele vragen speelden nadien door 
mijn hoofd: ‘Werden we gevraagd om aanwezig te 
zijn om later van deze gebeurtenissen te kunnen ge-
tuigen?’ ‘Werden we door de aalmoezenier toegela-

Een veldhospitaal is een eenvoudige inrichting voor hulp aan gewonde militairen. 
Zo’n hospitaal is mobiel en verkast naar gelang het gevechtsfront verschuift. 
Het bevindt zich gewoonlijk enige kilometers achter het front om niet direct 
in het gevechtsgebied te komen liggen. In zo’n veldhospitaal, met beperkte 
mogelijkheden tot verzorging en operatie, is het stervensgetal hoog in vergelijking 
met behandeling in een ziekenhuis. In 1944 was het niet verwonderlijk dat menig 
ernstig gewonde soldaat aan de Vorstenbosseweg zijn levenseinde vond. 

‘De naamloze houten kruisen stonden 
jarenlang in een grond met wilde planten’

Het veldhospitaal te Dinther
‘Het veldhospitaal stond aan de Vorstenbosseweg’

De locatie van het veldhospitaal in 1944 in Dinther
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ten tot de ingang van de hospitaaltent om dezelfde 
redenen?’ ‘Moesten wij dit alles zien en horen om 
het later na te kunnen vertellen?’

De graven werden gedolven in een hoek van het 
weiland nabij de straat zuidelijk van de boerderij 
van Buijs. De plaats werd na enige weken eenvoudig 
afgerasterd met prikkeldraad, zoals het overige wei-
land. De Engelse soldaten werden na enige maan-
den, en de Duitse soldaten na ruim vier jaar, herbe-
graven op een groot militair kerkhof elders in het 
land. Het kerkhofje werd nauwelijks onderhouden. 
De naamloze houten kruisen stonden jarenlang in 
een grond met wilde planten. 

Het gevechtsgebied
De dagelijks wisselende frontlijn liep van de grens 
Heeswijk-Berlicum naar Vinkel-Heesch. Deze lijn lag 

hemelsbreed gemiddeld ongeveer zeven kilometer 
van het Dintherse veldhospitaal verwijderd. Gezien 
de frontomstandigheden en de afstand is het on-
waarschijnlijk dat korter bij de toenmalige frontlijn 
nog een veldhospitaal heeft gestaan. De sfeer in het 
voorliggende gebied was onrustig. Er werden regel-
matig schoten en doffe inslagen gehoord, waarbij 
ook slachtoffers vielen. 

Tekst: Jan van Gemert, Heeswijk-Dinther,
augustus 2019. 

N.B.: Dit verslag is een verkorte versie van een eerdere 
publicatie in De Kroniek, het blad van Heemkunde-
kring De Wojstap in Heeswijk-Dinther en Loosbroek. 
Het uitgebreide verslag is te vinden in de heemkamer-
bibliotheek, geopend iedere woensdag van 14.00 tot 
16.00 uur.

75 JAAR
BERNHEZE

HERDENKING

Woensdag 20 september 1944, rond het middaguur. 
Eerste Duitse tegenaanval op de provinciale weg juist ten 
zuiden van Son. We kijken richting Eindhoven. Vanaf dat 
moment krijgt dat traject tussen Eindhoven en Uden van de 
Amerikaanse Airbornes de bijnaam: ‘Hell’s Highway’Een hospitaalsoldaat verzorgt een gewonde
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Van vrijdag op zaterdag nacht is het vrij rustig ge-
weest. De pantserwagens bij de fabriek zijn weer 
opgetrokken. Er wordt een tankslag bij Schijndel 
verwacht. Af en toe geweldig geschut van de Engel-
schen, een beetje buiten Dinther. Verder is er sinds 
donderdagmiddag 5 uur niet veel gebeurd.
Er zijn vrijdagavond nog granaten gevallen bij Bloks 
op den akker. Vrijdag verloren de Engelschen 12 
dooden en 3 gewonden. De Duitsers verloren 200 
krijgsgevangenen en honderd doden. Er bestaat 
echter nog een hele tankdivisie.

Mijn ouders komen naar huis, het is echter nog niet 
veilig voor Duitse granaten. Er wordt Engelsch vuur 

geopend van achter ons huis. De kogels fluiten over, 
in de richting van Schijndel. Op mijn aanraden verla-
ten mijn ouders weer het huis en willen naar Govert 
Buis gaan aan de Leigraaf waar mijn broer met zijn 
gezin ook was. Ik ga weer terug naar de schuilkel-

der. Het hele dorp is na de vlucht na de luchtaan-
val van dinsdag geheel verlaten. De verlaten en ka-
pot geschoten huizen worden jammer genoeg nog 
geplunderd. Door wie het gebeurt is nog niet met 
zekerheid te zeggen. Maar het wordt door iedere 
mens als zeer laag en schoftachtig gevoeld. Jammer 
dat er in zulke noodtoestanden en in zulke tijden 

20 september 1944: Duitse krijgsgevangenen
café Geijbels Mgr. van Oorschotstraat

Dagboek
Woensdag

30 september

1944

’Mijn ouders komen naar huis,
het is echter nog niet veilig

voor Duitse granaten’

20 september 1944: Heeswijk kerkplein Duitse 
krijgsgevangenen

Krijgsgevangenen
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nog mensen zijn die op roof en plundering uitgaan.
Ik zie vele tanks naar Loosbroek rijden.

Men zegt dat de bedoeling is om de corridor te 
verbreeden vanaf Boxtel langs Den Bosch over de 
Graafsche weg tot Osch toe. In de n.m. om half drie 
passeren een twintigtal Duitse krijgsgevangenen 
met de handen op hun hoofd ons dorp. Ze komen 
uit de Schijndelsche bossen. Om zeven uur komt er 
bericht dat Henrica Nouwens (dochter van Jan Nou-
wens) die zwaar gewond was met de luchtaanval 

overleden is aan hare verwondingen. Dit huisgezin 
is wel zeer zwaar getroffen. De Engelsche soldaten 
zeggen dat Middelrode bijna geheel verwoest is. Het 
zware geschut beschiet van af Loosbroek de stad 
Zaltbommel. In de n.m van zaterdag is er een vlieg-
tuigaanval door Engelsche jagers op troepen van de 
Duitsers rondom Schijndel. Het is van hier af te zien. 
De pot in de schuilkelder verschaft ons ‘s avonds 
wortelenstamp.

Tekst: Dagboek Christ Habraken

20 september 1944: Duitse krijgsgevangenen bij St. Servatius Dinther

20 september 1944: Duitse krijgsgevangenen Mgr. van Oorschotstraat
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Wat te doen? Militair strategisch gezien              
Operatie Market Garden had niet opgeleverd wat 
beoogd werd: Het overdonderen van de professio-
nele Duitse generale Staf door die uitgedeelde ge-
allieerde hoekslag. Helaas, het liet zich ringeloren 
door Nazi-partijbonzen in Berlijn. Tegen beter we-
ten in de bloedige strijd met de moed der wanhoop 
te rekken bij de grenzen van hun vaderland. De ge-
allieerden konden hun troepen niet voor Kerstmis 
naar huis sturen. Bevoorrading moest aan deze si-
tuatie worden aangepast en daarbij vervulde de ha-
ven van Antwerpen en de Westerschelde een cruci-
ale rol. Bevrijding van de provincies Noord-Brabant 
en deels Zeeland werd topprioriteit voor de komen-
de weken.
In beide scholen aan de Rijksweg in Heesch werden 
militairen gelegerd – infanteristen van de ‘Rifle Bri-
gade’ - ingedeeld bij die pantserdivisie. Praktisch ge-
zien begon daarachter – in westelijke richting - het 
niemandsland dat ongeveer doorliep tot aan de ge-
meentegrens van Geffen en Nuland. Bijgaande foto 
illustreert dat fraai.

Wat te doen? Burgerij in nood
Tientallen woonhuizen en boerderijen waren ver-
nield. Wat wel overeind bleven staan waren kippen-
kooien. Die stonden los van de boerderij, pluimvee 
vereist immers een specifieke behuizing. Kippen 
eruit en schamele restanten hier naartoe gesleept. 
Het leven moest doorgaan maar… het werd kouder, 
de nood voor dekens en winterkleding werd groter. 

Na drie dagen van intensieve strijd ruimde de 712de Duitse Divisie van de 
‘Wehrmacht’ het veld voor de geallieerden. Zij droop af in westelijke richting, maar 
een zekere dreiging bleef bestaan. Zoals gebruikelijk bij de Britten verving men 
de fronttroepen, in dit geval de Grenadiers van de Guards Armoured Division, 
binnen enkele dagen na het bereiken van hun doelen. De militaire regie verplaatste 
hen naar het oosten, naar Grave, om daar in en om de generaal Bons kazerne te 
herstellen, maar ook om paraat te staan als de Duitsers de verkeersbrug aldaar 
wilden heroveren. Een andere Britse pantserdivisie, de 7de met de bijnaam ‘Desert 
Rats’ - woestijnratten - rolde op zaterdag 30 september vanuit Vinkel het centrum van 
Heesch binnen en trok deels door naar Oss. Een week later dan de bedoeling was.

Nasleep oorlogsstrijd in Heesch en...
een gedocumenteerd incident

De bewoners betrokken een nieuw pand: B28, in wezen 
de kippenkooi van buurman Hanegraaf

Leo van den Bergh, Oss, 1 oktober 1944, toen Rijksweg 
thans begin Bosschebaan
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De geïmproviseerde Overheid en Hulporganisaties 
probeerden gericht de ernstigste tekorten te dich-
ten. Over zo’n behandeling kreeg ik onlangs een 
document toegeschoven. Helaas, een foto van zo’n 
provisorisch bewoonde kippenkooi kwam nooit on-
der mijn ogen. Wel van een volgende behuizingsmo-
dus; ‘het noodwoningen tijdperk’. Dat bleef langer 
bestaan. Recentelijk werd een van de laatste afge-
broken.

Een ‘crash’ 
Eind vijftiger jaren vorige eeuw vertelde Jan Kluijtmans 
mij dat bij zijn ouderlijk huis, gelegen aan een zandweg, 
Haagstraat, oostzijde van de Osseweg, een Spitfire 
(geallieerd éénpersoons jachtvliegtuig) neerstortte. 
Nu is daar DFM gevestigd. Een vijftiental jaren later 

kwam ik hem weer tegen en ging dieper op dat 
voorval in. “Ja, de piloot kwam daarbij om en werd 
begraven bij het Kruispunt. Op zijn veldgraf stond 
een wit houten kruis met de woorden ‘Unknown 
British Spitfire Pilot’. Dit vond plaats op een zondag 
kort na de bevrijding van Heesch.”

1 Oktober 1944 komt dan in beeld en de Historische 
Sectie van de Britse Luchtmacht (RAF) plaatste daar 
een naam bij: de Canadese piloot D. E. Reiber van 
412 RCAF Squadron. Buurtonderzoek destijds lever-
de op dat de familie Lieverloo, in die periode, militai-
ren met een in een deken gewikkeld lijk richting het 
Kruispunt hadden zien lopen.
Wim van Kaathoven maakte hiervan een impres-
sie, geholpen door zijn fotografisch geheugen. De 
schets is gemaakt ter hoogte van de parkeerplaats 
bij ‘Hoppenbrouwers’ en kijkend in de richting Gra-
ve. Links het veldgraf van Reiber en rechts de op 25 
september uitgeschakelde tank van Lt. R. Luff; over 
zo’n 100 meter naar deze plek gesleept. In de lucht 
opstijgende Spitfires gestationeerd op vliegveld 
B.88 Heesch (Hooge Vorssel) bemand door Canade-
se piloten waaronder 412 RCAF Squadron.
Een Britse onderzoeker stuurde mij onlangs een 
krantenberichtje toe uit die tijd. Eindelijk, deze pi-
loot die nu begraven ligt op het Canadese Oorlogs-
kerkhof in Groesbeek, kreeg hiermee een gezicht.

Joop Thuring

‘Op zijn veldgraf stond een
wit houten kruis met de woorden 

‘Unknown British Spitfire Pilot’

Jan en Jaantje Lieverloo bij hun boerderij aan de Osseweg
 Foto: BHIC

Reiber, D.E. via John Holmes

W. van Kaathoven, schets 1992



48

Bevrijding
Ook op Den Dolvert werden de Amerikaanse para-
chutisten met vreugde begroet. Niet in het minst 
door de ondergedoken Joodse familie en Frits Phi-
lips uit Eindhoven. Maar helaas, de bevrijding was 
nog niet definitief. De beschieting van de kom van 
Dinther op 26 september met meerdere dodelijke 
slachtoffers en veel huizenschade, was de bewoners 
van Den Dolvert bespaard gebleven. De ramp zou 
op 28 september nog komen voor de familie Dort-
mans-van der Heijden en hun zeven kinderen, waar-
bij de moeder en drie kinderen omkwamen door de 
beschietingen. Een beschrijving hiervan vindt men 
in het boek ‘Herinnering aan de burgerslachtoffers 

1940-1945’. Het boek behoort bij het monument 
voor de 29 slachtoffers, geplaatst naast het bevrij-
dingsmonument aan de Mgr. Van Oorschotstraat in 
Heeswijk. 

Op onderzoek uit
Wij waren met ons gezin op zondagmiddag 24 sep-
tember hals over kop per fiets gevlucht voor te voor-
ziene gevechtssituaties in de kom van Dinther. De 
familie Van der Leest in de Poststraat in Den Doden-
hoek was ons toevluchtsoord. Twee van hun doch-
ters werkten om beurten een dag in de week bij ons 
thuis. Na de beschietingen van 26 september wisten 
we dat ons huis er nog stond. Hoe de toestand was 
in huis, in de hof en van de dieren, wisten we niet. 
Ik werd door mijn moeder eropuit gestuurd om dat 
te verkennen en zo veel mogelijk kleine spullen op 
te halen.

Het huis was een militaire basis geworden. De Des-
sert Rats of de woestijnratten waren de bewoners. 
Op de speelplaats van de jongensschool stond het 
vol met auto’s. Op enige afstand viel een aantal gra-
naten waardoor ik niet veel kon doen; het werd een 
kort huisbezoek. 

Gevaarlijke situatie
Op de terugtocht over Den Dolvert hoorde ik weer 
enige fluitende granaten overvliegen die ten noor-
den van Den Dolvert ontploften. Deze werden van-
uit de richting Schijndel afgeschoten. Fietsende voor 
de boerderij van Dortmans knetterde een ontplof-

De oorlogsgebeurtenissen in de bezettingstijd hadden geen bijzondere eisen 
gesteld aan Den Dolvert. Het Heilig Hartbeeld was ongeschonden gebleven en 
Joodse onderduikers, bestaande uit een echtpaar met een opgroeiend dochtertje, 
hadden de bescherming gekregen van een dapper echtpaar dat daar woonde.

’In een oogwenk was ik van mijn
fiets en zocht, zo kort mogelijk

bij een huis, dekking’

Ramp op Den Dolvert

Kaart van Den Dolvert in 1944
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fende granaat in mijn directe omgeving. Door het 
oorverdovende geluid kon ik niet bepalen waar de 
inslag was. In een oogwenk was ik van mijn fiets en 
zocht, zo kort mogelijk bij een huis, dekking. Ineen-
gedoken vond ik een schuilplaats op het oude ge-
metselde trapje van de ingang van het oude nota-
riskantoor, even voorbij de boerderij van Dortmans. 
Later bleek de granaat te zijn ingeslagen in de ach-
terkant van het dak van Dortmans. 

Toen het even stil was en ik weer redelijk kon den-
ken was mijn fiets weer gauw gevonden en reed ik 
in allerijl richting Beugt en weg van het getroffen 
gebied. Maar na een honderd meter gefietst te heb-
ben ontplofte achter me weer een granaat met een 
doffe inslag. Deze, zo bleek later, was gevallen op de 
schuilkelder schuin achter de boerderij. Deze knal 
kon me niet tegenhouden in de vaart naar ons tijde-
lijke thuis in de Poststraat. Weer zat een engeltje op 
mijn schouder. 

Opmerking
Mijn vader had in het dorp geen politiedienst, maar 
wel in het buitengebied en in Loosbroek. Hij sprak 
geen Engels. Het zou niet verstandig geweest zijn 
om in politie-uniform, maar ook niet in burgerkle-
ding als volwassene een huis te doorzoeken waar 
geallieerde militairen een commandopost hadden 
gevestigd. 

Herinnering
Nooit heb ik de eerste inslag in mijn onmiddellijke 
nabijheid kunnen vergeten. Ten eerste vanwege 
het extreme geluid en ten tweede, in het bijzonder, 
door de gevolgen van die explosies voor het gezin 
Dortmans-van der Heijden. Het gezin was mij goed 
bekend. Zij woonden in de buurt en waren oom en 
tante, neefjes en nichtjes van mijn vriend Nico van 
der Heijden. 

Tekst: Jan van Gemert, Heeswijk-Dinther, 
augustus 2019

Jaan en Mari Dortmans

Johannes Bergmans deed aangifte van het overlijden van 
Jaan Dortmans-Van der Heijden

75 JAAR
BERNHEZE

HERDENKING
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Om Duitse aanvoer van materieel te verhinderen 
waren de geallieerden continu bezig met het vernie-
len van Duitse infrastructuur en vliegvelden. Telkens 
wanneer het vliegveld in Volkel weer eens gebom-
bardeerd was, kwamen de Duitsers overal werkvolk 
ophalen om de boel te herstellen. De meeste jonge-
mannen uit die tijd probeerden dan zo snel mogelijk 
onder te duiken. De mannen uit de buurt van Piet 
liepen dan naar Gerardus van Dinther aan de Rijks-
weg in Heesch. Dit is een van de huisjes die nu nog 
voor het Bomenpark staan. 

Piet is een grote paardenliefhebber. Er kwam een 
Duitse verordening dat alle boeren in die tijd hun 
trekpaarden moesten inleveren. Dit was een zwaar 
gelag, want hier kregen ze dan in het beste geval 
een klein aftands paardje voor terug. Ook alle ra-
dio’s moesten worden ingeleverd om het luisteren 
naar Radio Oranje te verhinderen. De ouders van 
Piet hebben hun radio keurig ingeleverd. 

Er werd stellig beloofd dat ze deze radio in ieder 
geval terug zouden krijgen. Maar helaas hebben ze 
hun radio nooit meer teruggezien. Heel spijtig ei-
genlijk, want er was op de boerderij plek genoeg om 
dat ding te verstoppen. Elders in Nistelrode werden 
wel radio’s verstopt in bijvoorbeeld de hooimijt. Zo ook de radio van Jas van Rooij die nu gerestaureerd 

en wel in het bezit van HKK Nistelvorst is. 

Bijna alle boeren teelden naast hun gewassen ook 
tabak. Zo ook bij de familie Hanegraaf. Dat was be-
kend bij meester van der Meer, bij wie Piet in de klas 
zat. Meester van der Meer kwam dan bij leerlingen 
thuis over hun prestaties praten. Hij wist dan wel 
bij verschillende ouders een aantal distributiebon-
nen voor zijn grote gezin en wat gele tabaksblade-
ren los te peuteren. Die bladeren werden dan in de 
handkar van Januske van der Wielen verzameld en 
bezorgd. Als dank voor deze leveringen las meester 
van der Meer dan de hele middag mooie verhalen 
voor uit de geschiedenisboeken. 

Na het verhaal over het Arbeidskamp in Nistelrode vertelt Piet verder over zijn 
ervaringen tijdens de bezetting en de bevrijding van Nistelrode.

75 Jaar bevrijding in Nistelrode;
Piet Hanegraaf deel 2

De radio van Jas van Rooij die in de hooimijt verstopt werd

Plattegrond van B-88, met de startbaan die over de A50 lag. 
 Foto: HKK Nistelvorst
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In oktober 1944, na de bevrijding, werden in het 
Arbeidskamp Engelse en Canadese soldaten ge-
legerd. Er moesten barakken bijgebouwd worden, 
want er kwamen heel veel manschappen. Tege-
lijkertijd werd er aangevangen met de aanleg van 
het vliegveld B-88 Heesch. Het vliegveld werd aan-
gelegd aan de overkant van de Berghemseweg, 
toen nog de Zevenbergseweg. Dus aan de oostkant, 
richting Schaijk, met de landingsbaan precies daar 
waar nu de A-50 ligt. Waarom het vliegveld ‘B-88 
Heesch’ genoemd werd, terwijl het in Nistelrode 
lag, was waarschijnlijk omdat Nistelrode voor een 
Engelstalig persoon lastiger is uit te spreken dan  
Heesch. 

De familie Hanegraaf woonde nu dus midden in het 
militaire gebied. Aan de ene kant was het legerkamp 
en aan de andere kant van de weg werd het vlieg-
veld aangelegd. Gelukkig werden ze niet geëvacu-
eerd, maar hun overburen moesten wel vertrekken. 
Schuin tegenover Piet, richting dorp, woonde de 
familie van Lanen en die weigerde absoluut te ver-
trekken. Zij mochten overigens blijven.

Er kwamen van die hele grote bulldozers, draglines 
en kiepwagens, die hopen zand konden verplaat-
sen en egaliseren. Met grote betonmolens werd 
er in een hele korte tijd een betonweg aangelegd. 
Het hele terrein werd vol gelegd met geperforeer-
de rijplaten. Deze rijplaten zie je nog steeds her en 
der op het platteland liggen. Ook werden er een 
aantal Nissen hutten en een simpele verkeersto-
ren opgericht. In december 1944 was het vliegveld 
al operationeel. Er konden nu door de piloten van 
de 126ste Wing Royal Canadian Air Force vluchten 
boven vijandelijk gebied uitgevoerd worden. Tijdens 
deze missies was het hoofddoel om zoveel mogelijk 
Duitse infrastructuur te beschadigen. 

De jongens uit de buurt kregen steeds meer contact 
met de bevrijders op het vliegveld. Daarom moch-
ten ze er vaak meehelpen. Bijvoorbeeld door mee 
te rijden op een van de vleugels van een Spitfire en 
daar de piloot aanwijzingen te geven om in de juis-
te richting te kunnen taxiën. Dit was nodig omdat 
de piloot niet over de enorme vliegtuigmotor kon 
heenkijken. 

Die Canadese soldaten hadden een Frans jongetje 
uit Frankrijk meegenomen. Waarom, weet Piet ook 
niet. Maar ze konden in ieder geval mooi met dat 
jongetje spelen. De taal was daarbij geen enkel pro-
bleem.

‘Alle radio’s moesten worden ingeleverd 
om het luisteren naar Radio Oranje te 

verhinderen’

Embleem 126 Wing RCAF (J.Thuring, Heesch)

De klaproos (door Mieke Schouten-Duterloo) als symbool 
van vergankelijkheid. Geplaatst in het Oorlogsmonumentje 
in Nistelrode ter nagedachtenis aan de gesneuvelde piloten 
op B-88 Foto: Henk Geurts
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Bij de aanleg van het vliegveld waren er grote poe-
len ontstaan die vol met water stonden. Op een hele 
warme dag trok dat Franse jongetje al zijn kleren uit 
en sprong zo in het water. Dat was me toch wat; Piet 
weet niet meer of er ook meiden bij waren.

De jongens hadden op het vliegveld van de Cana-
dezen een brandstoftank van een Spitfire gekregen. 
Ze hadden bedacht dat deze tank mooi kon dienen 
als roeiboot indien ze hem omgedraaid in het wa-
ter van een van die poelen legden. Het roeien ging 
natuurlijk veel te wild zodat menigeen een nat pak 
had. Dat moest dan eerst drogen voordat je naar 
huis ging, anders zwaaide er bij moeders wat. Piet 
vertelde dat Cor van Lanen bijna verdronken was 
toen hij omsloeg.

Achter het huis van de familie Hanegraaf stond een 
kapot vliegtuig. De hele buurt mocht er naar har-
tenlust in spelen. Maar er werd ook met munitie 
gespeeld. Heel gevaarlijk, zo gevaarlijk zelfs dat de 
zoon van Driekske Bôn zijn hand verloor.

In dat vliegtuig vonden ze allemaal pakjes met bal-
lonnen die ze konden opblazen en daarna aan de 
omheining ophangen. Dit bleken later condooms te 
zijn die iedere soldaat bij zich had. Natuurlijk had-
den ze geen idee waarvoor die ballonnen eigenlijk 
waren, maar het was wel een mooi gezicht. Vlieg-
veld B-88 was operationeel van december 1944 tot 
april 1945.

P.S. Heemkundekring Nistelvorst zal op 5 mei 2020 
uitgebreid aandacht besteden aan het vliegveld 
B-88. Dit vliegveld was operationeel van december 
1944 tot april 1945. 

Tekst: Henk Geurts, december 2019.

Spitfire op B-88 met loods, taxiënd op rijplaten Foto: HKK Nistelvorst, bewerking: Henk Geurts
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Hallo ik ben Lars en ik ga jullie iets vertellen over de 
bevrijding van Heeswijk van de bezetting door Duitsland. 

Eerst ga ik jullie vertellen wat ik er al allemaal van te 
voren van wist. Ik woon tegenover dit monument voor het 
herdenken van de slachtoffers. Ik kom hier van jongs af aan al 
iedere dag langs en ik vroeg mij altijd al af wat er allemaal in 
de oorlog is gebeurd. 

De herdenking van de oorlog is ieder jaar in september, 
omdat we in september bevrijd zijn. Om de vijf jaar komen de 
Amerikanen met legertrucs en jeeps. Mijn broer Matthijs heeft 
een keer mee mogen rijden in zo’n jeep. 

Nu ga ik jullie uitleggen hoe Heeswijk bevrijd is. 
Op 21 september 1944 zijn er parachutisten van het 501ste 
parachute infantry regiment, die onderdeel waren van Market 
Garden, in Heeswijk geland. 
Dat was een grote fout ze hadden eigenlijk in Nijmegen 
moeten landen om de brug te veroveren. Daarom zijn wij 
al in 1944 door de Amerikanen bevrijd. Als gevolg van de 
gevechten tussen de parachutisten en de Duitsers zijn er 
ongeveer 14 Heeswijkse inwoners om het leven gekomen. 

Ik vind dat heel erg en heel moeilijk om het me voor te stellen. 
De vrijheid en vrede die wij nu hebben is aan hen te danken. 
Ik vind het daarom ook goed dat we dit ieder jaar blijven 
herdenken om de mensen die voor ons hebben gestreden en 
de slachtoffers niet te vergeten.

Dit was mijn verhaal over de bevrijding van Heeswijk ik vond 
het heel leuk om er over mogen te vertellen

Lars Diesveld, 

Groep 8 van basisschool het Mozaiëk

in Heeswijk-Dinther
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Dortmund-Eemskanaal (D)
Dit kanaal verbindt de Oostzee met eerder genoemd 
industriegebied. Binnenvaartschepen vervoerden 
deze Zweedse delfstoffen die verderop tot duivelse 
wapens werden omgesmeed. Ruim honderd vier-
motorige RAF bommenwerpers werden aangewe-
zen om op Nieuwjaarsdag, bij het ochtendgloren, 
deze aanvoerroute op een kwetsbare plek uit te 
schakelen. Meer dan 700 bemanningsleden werden 
op diverse RAF bases in midden-Engeland bij oud-
jaarsavondfeestjes weggeroepen om zich op deze 
missie voor te bereiden. Een niet al te zware, want 
hun doel lag, vanuit hun optiek gezien, vooraan in 
Duitsland. En die kwetsbare plek? Juist daar waar 
het riviertje de Glane onder een vernuftige aqua-
ductconstructie westwaarts stroomt, bij de plaats 
Ladbergen, 45 kilometer ten oosten van Enschede.

RAF-basis Bardney (UK)
Hier werden tien viermotorige zware bommenwer-
pers van het type Lancaster van IX RAF Squadron 
(Sq) aangewezen om deel te nemen aan die missie. 
Ook hier een sneeuwlaag op de velden, dus ook op 
de toestellen die buiten stonden opgesteld. Sneeuw 
moest van de vleugels worden verwijderd en dat 
bij nacht op een verduisterde basis. Dat gebeurde 
niet even zorgvuldig, waardoor bij de start al enke-
le vliegtuigen in serieuze problemen kwamen. De 
Lancaster met code WS (duidend op IX Sq) U (indi-

viduele radio oproepletter), op beide kanten van de 
romp in forse afmetingen aangebracht, had hiervan 
gelukkig geen last. De piloot van dit toestel, Flying 
Officer Harry Denton, kwam na drie uur vliegen bij 
het afwerpen van zijn bommenlast in moeilijkheden 
door het trefzekere Duitse afweergeschut. Huid-
platen doorzeefd, ramen eruit geslagen en lekke 
olieleidingen. De olie verspreidde zich al smeulend 
door het toestel. Voorin zat de bemanning in de ijzi-
ge wind; de schutters achterin in de bijtende rook 
van de brandende olie.

Flight Sergeant George Thompson,
‘Signaler’ oftewel radiotelegrafist
Deze kortverband vrijwilliger uit Schotland knut-
selde graag aan radio’s. Een nieuwe ontwikkeling 
waaraan grote behoefte bestond, ook bij de RAF. 
Na wat omzwervingen werd hij geselecteerd om 
deel uit te maken van de bemanning van zo’n zwa-
re bommenwerper. Zijn positie bevond zich op een 
verhoging achterin de cockpit en kon zo het toestel 
aan de bovenzijde goed overzien. Hij rapporteerde 
dan ook aan zijn skipper, Harry Denton, dat beide 
geschutskoepels vol rook stonden en de schutters 
ogenschijnlijk bewusteloos daarin lagen. Hij stelde 
voor ze uit hun benarde posities te bevrijden door 
ze naar voren te slepen. In een aangeschoten insta-
biel vliegtuig vol gaten, scheuren, gierende wind, 
rook en duizend uitsteeksels, kruipend en tas-

Een dunne laag sneeuw lag als een deken over Heesch en de verre omtrek. Het leek 
of de oorlogsgoden zich schaamden voor het leed dat zij hier hadden aangericht 
en daarom collega weergoden inschakelden om dit met een soort ‘mantel der 
liefde’ toe te dekken. Een noodoplossing met betrekking tot het humane leed 
(tien omgekomen burgers) en de gedeeltelijke of totale verwoesting van 113 
huizen en één (witte) molen tijdens de ‘Driedaagse Slag om Heesch’. Daarnaast, de 
oorlogsmachine draaide onverminderd door, ook in nazi-Duitsland. De productie 
van oorlogswapens in het Duitse Roergebied stokte nauwelijks, omdat de aanvoer 
van ijzererts uit Zweden gestaag doorging. Met vuurwerk moest dat worden 
verhinderd, maar dan wel van een ander kaliber dan waarmee tegenwoordig het 
nieuwe jaar wordt ingeluid.

Heesch, Nieuwjaarsochtend 1945;
nog tastbaar aanwezig
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tend over een loopplank boven een gapende bom-
menruimte is dat geen sinecure. Hij voerde deze hel-
letocht tweemaal uit. Eerst om rugkoepelschutter, 
Sergeant Potts, te bevrijden, vervolgens een tweede 
en langere tocht door een nog nauwere kruipruimte 
om de staartschutter, Sergeant Price, wiens kleding 
in brand stond, te redden. Nadat hij zijn kameraad-
schappelijke plichten had volbracht meldde hij zich 
bij zijn skipper voor in de cockpit, die hem vanwege 
zijn zwartgeblakerde gezicht nauwelijks herkende.

Laatste minuten van Lancaster WS-U
Bemanningsleden uit andere Lancasters rappor-
teerden dat zij een rokende collega naar het zui-
den hadden zien afbuigen. Harry Denton zal wel 
met de navigator, Flight Sergeant Kneebone, heb-
ben overlegd dat gezien hun situatie de terugtocht 
over de Noordzee geen optie was. In plaats daarvan 
maar pogen om achter de frontlijn hulp te zoeken. 
Harry vertelde mij in 1995: ‘dat hij eerst nog een 
zwerm Duitse jachtvliegtuigen was tegengekomen 
die hen gelukkig ongemoeid lieten. Dat hij steeds 

meer hoogte verloor door verlies aan motorvermo-
gen en tijdens de laatste minuten vergezeld werd 
door een gevleugelde vriend - een ‘Spitfire’ naar 
zijn zeggen - die vreemde bewegingen maakte als-
of hij wilde aangeven: pas op vriend voor je staan 
obstakels, probeer je vliegtuig wat op te tillen’. Op 
een besneeuwde wei aan de Vosbergstraat in het 
buitengebied van Heesch werd vakkundig een buik- 
landing uitgevoerd.

Tastbare herinneringen
Binnen enkele weken bezweken twee inzittenden. 
Potts overleed de volgende dag in een ziekenhuis in 
Eindhoven. Thompson werd via Eindhoven naar een 
hospitaal in Brussel overgebracht, maar stierf twee 
weken later aan de opgelopen longschade. Maar er 
is meer. De vijf overlevende bemanningsleden arri-
veerden weer snel in hun thuisland en vertelden hun 
schokkende ervaringen inclusief de heldendaden van 
hun medebemanningslid aan iedereen die het ho-
ren wilde. Dat bericht bereikte zelfs de Britse koning. 
Dit leidde tot de toekenning – helaas postuum – van 
de hoogste Britse militaire onderscheiding: het Vic- 
toria Cross (V.C.) – relatief zeldzamer dan onze mi-
litaire Willemsorde. Bedenk dat de RAF 60.000 ge-
sneuvelden telde tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Uiteindelijk verloren zij hun jonge leven voor onze 
vrijheid. Er werden 31 V.C.’s aan vliegtuigbemannin-
gen toegekend.

75 JAAR
BERNHEZE

HERDENKING

F/Sgt George Thompson, met rechts zijn ‘Wing’ die de 
functie van ‘Signaler’ aangeeft. Links hangt een fluitje aan 
zijn kraag zodat de bemanning elkaar kon vinden als ze 
voortijdig in het donker een noodlanding moesten maken

Lancaster WS-U in zijn laatste fase. Met dank aan Chris 
Sheehan (U.K.) die tot deze creatie geïnspireerd werd door 
de heldendaad van zijn landgenoot en mij schriftelijk 
toestemming gaf dit aan het artikel toe te voegen
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Sgt. Thompsonstraat
Flight Sergeant George Thompson VC
Begin negentiger jaren vorige eeuw werd het pas 
duidelijk wat zich hier op 1 januari 1945 richting ‘t 
Grolder had afgespeeld. Heesch was nog een zelf-
standige gemeente, maar wel in de nadagen. De 
toenmalige gemeenteraad en college van B&W 
konden groots en tot ver over gemeente en lands-
grenzen denken. Zij grepen de 50ste Nationale Be-
vrijdingsdag in 1995 aan om een nieuw aangelegde 
straat in het centrum van het dorp naar deze ware 
held met een gemiddelde rang te vernoemen. Beide 
zussen van George Thompson, de vijf overlevende 
bemanningsleden en een delegatie van IX RAF Squa-
dron, dat in Duitsland gestationeerd was, mochten 
hiervan getuige zijn. Na 50 jaar en goede samen-
werking binnen de EU van partijen die eens streden 
op leven en dood, een geslaagd markeringspunt.

Joop Thuring, december 2019.

Een merkwaardige constructie in Vinkel (hoek 
Bleekeseweg-Watergat) die eens dienst deed als 
elektriciteitsmast. Deze maakte destijds onderdeel uit 
van de stroomvoorziening vanuit de PNEM centrale in 
Geertruidenberg naar Eindhoven, via ’s-Hertogenbosch en 
Uden. Dit werd in 1972 afgebroken. De lokale vogelclub had 
deze mast verduurzaamd tot een nestgelegenheid voor 
ooievaars. Het moet deze hoogspanningslijn zijn geweest 
waar die eenzame jachtvlieger zijn grote broer in nood op 
attent maakte       

Foto: Paul Spanjaard, Oss. 
Met dank aan Monique Dampha, Klantcontactcentrum Bernheze

Feestelijke opening van de Sgt Thompsonstraat op 3 mei 1995. V.l.n.r.: ‘Taffy’ Price, ‘Wilf’ Hartshorn, ‘Ron’ Goebel,
‘Harry’ Denton, ‘Ted’ Kneebone, de zussen Jessie en Joan Thompson en burgemeester mevr. J. van Gorp-van der Ven      

Foto: Antoon van der Stappen
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Tekening gemaakt doorZosia Strzykowska Groep 7, Basisschool De Kiem
in Heesch
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Het is rond het middaguur op 27 september 1944, als een paar grote tanks in 
het buitengebied van Dinther verschijnen. Als ze even later het dorp in rijden 
en stoppen, wagen een aantal inwoners het er op om contact te maken met de 
tankbemanningen. Het zijn Engelsen! Eindelijk, de bevrijders!

Woestijnratten

Op de romp van hun tanks is het teken van hun 
eenheid geschilderd: een rood vierkant met in het 
midden een witte cirkel en daarin het rode silhouet 
van een diertje met lange achterpoten en een nog 
langere staart. De samengestroomde Dinthenaren 
weten het nog niet, maar ze zijn zojuist bevrijd door 
‘Desert Rats’- woestijnratten! Dat is de bijnaam voor 
de manschappen van een van de beroemdste Britse 
legereenheden, de 7th Armoured Division. 

De eenheid is in het begin van de oorlog, in 1940, 
in Egypte gestationeerd en krijgt tijdens het verblijf 
daar zijn naam. Als onderdeel van generaal Mont-
gomery’s leger speelt de divisie in Noord-Afrika een 
belangrijke rol in de strijd tegen de Duitsers. Nadat 
die zich hebben overgegeven zetten de Woestijnrat-
ten de strijd voort in Italië, waar Napels wordt ver-
overd. Daarna keren ze terug naar Engeland, om in 
de namiddag van D-Day, 6 juni 1944, bij Arroman-
ches in Normandië aan land te gaan. Als het Duitse 
front is doorbroken, volgt de razendsnelle opmars 

door Frankrijk en België. Begin september besluit 
Montgomery om zijn favoriete divisie ook deel te la-
ten nemen aan Operatie Market Garden.

In het plan van Montgomery moet de eenheid aan 
de linkerkant van de ‘weg naar Arnhem’ oprukken 
om de strook bevrijd gebied zo snel mogelijk te ver-
breden. Dat zal Duitse aanvallen op de opmarsroute 
bemoeilijken. Montgomery verwacht, dat de divisie 
in enkele dagen de omgeving van Heeswijk Dinther 
zal hebben bereikt.

Daar komt dus niks van terecht. Dat is niet de schuld 
van de Woestijnratten, maar van een van de Britse 
commandanten. Die heeft namelijk verzuimd, na de 

‘De samengestroomde Dinthenaren weten 
het nog niet, maar ze zijn zojuist bevrijd 

door ‘Desert Rats’- woestijnratten!’

British gun, oktober 1944
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inname van Antwerpen, zijn leger nog even verder 
te laten gaan en de toegang tot de Zeeuwse eilan-
den af te sluiten.
Daardoor zijn in België ingesloten Duitse troepen 
nog in staat te ontsnappen. Die stromen via Goes 
alsnog Brabant binnen. Het zijn deze gevechtseen-
heden, die onmiddellijk worden ingezet als op 17 
september Market Garden begint. De opmars van 
de Woestijnratten verloopt dan ook moeizaam en 
in plaats van de geplande ‘enkele dagen’ duurt het 
nu 10 dagen voordat ze ook onze omgeving kunnen 
bevrijden.

Na 27 september blijft de frontlijn nog wekenlang 
vlakbij. Inwoners van onze gemeenten zijn dan wel 
bevrijd, maar nog niet vrij. Het is nog steeds levens-
gevaarlijk, doordat Duitsers van over het kanaal en 
vanuit Berlicum voortdurend beschietingen uitvoe-
ren. Dat kost niet alleen het leven van aantal inwo-
ners maar ook van ’ Woestijnratten ‘.

Pas op 22 oktober komt het front weer in beweging. 
Samen met de 53e Welsh Divisie rukken de ‘Desert 
Rats’ dan op via Berlicum richting ’s Hertogenbosch. 
Heeswijk, Dinther en Loosbroek zijn dan geen front-
gebied meer. De Woestijnratten vervolgen hun 
strijdroute door Nederland en Noord Duitsland om 
uiteindelijk in april 1945 bij Hamburg hun lange reis 
voor de vrijheid vanuit het verre Egypte te beëindi-
gen.

Tekst: Jos Korsten Foto’s: archief

Den Bosch watertoren, 24 oktober 1944British gun, oktober 1944

‘De opmars van de Woestijnratten
verloopt dan moeizaam’

British gun, oktober 1944
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De tanks die gisteravond in De Laverdonk zijn ge-
trokken hebben vannacht met tussenpozen flink ge-
vuurd. Zo ook nu nog, donderdag v.m. In de morgen 
naar huis geweest waar vader ook was. Verder in de 
v.m. aardappelen en nieuw strooi wezen halen voor 
de schuilkelder. ‘s Middags in de keuken spruiten-
stamp. Verder is hier tot nu toe ’s middags weinig 
nieuws.

Ik heb zo precies van v. Ieperen een bidprentje van 
zijn zoon Harrie gekregen. Die is op 26 september 
met de vliegtuigaanval op Dinther overleden.
Volgens berichten is de terreur die de Duitsers uit-
oefenen op en in de Hollandsche steden verschrik-
kelijk. Men zegt dat er 8000 groene polizei in Am-

sterdam is gekomen om razia’s te houden onder de 
mensen. En 3000 man (speciaal vernietigingstroe-
pen) om de havenwerken van Rotterdam te vernieti-
gen. In de namiddag omstreeks half vijf ging ik even 
met Jan Kuypers het dorp in. Het was heel rustig en 
er was den hele dag hier nog niets gebeurd. We gin-
gen den heuvel op om naar het Engelsch materiaal 
te gaan kijken.

Op den heuvel gekomen opeens een hevige knal 
en een rookwolk op slechts honderd meter van ons 
verwijderd. Er sloeg een granaat in. Toch waren we 
niet erg geschrokken, want we reden kalm langs de 
dominee over het dorp naar huis. In het dorp geko-
men floten er plotseling weer een groot aantal gra-
naten over ons heen. Kuypers en ik vluchtten onder 
het raadhuis, eveneens de Engelsche Rode kruissol-
daten die daar weer gevestigd waren met de Rode 
kruispost. 
Een paar Engelsche soldaten die nog buiten waren 
hoorden hulp geroep. Tini Kuypers kwam naar het 
raadhuis gelopen en zei dat er op het land naast 
hun huis hulp werd geroepen. Direct gingen er een 
paar Rode Kruissoldaten met de auto er naar toe. 
Er bleek een zwaar gewonde te zijn. Ik vermoedde 
reeds wie het was, omdat ik gezien had dat daar 
mensen op het land aardappelen aan het rooien 
waren. De landbouwers waren Adrianus en Johan 
Juinen, de knecht en ik geloof nog iemand. Mijn ver-
moeden was juist. De landbouwer Johan Juinen was 
zwaar gewond door granaatscherven. Een scherf in Familie van Daal uit de Fokkershoek brood voor evacues

Dagboek
Donderdag 

12 oktober

1944

Gewonde burgerslachtoffers
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de rug en voor eruit, en een wond aan zijn hals. On-
der het raadhuis werd Juinen verbonden door een 
Engelsche Rode Kruis-dokter. Juinen hield zich vrij 
goed, ondanks de hevige pijnen en was geregeld 
bij kennis. De vrouw van Juinen die intussen was 
gewaarschuwd schreide hevig en was geheel over-
stuur. 

Twee Witheren van de Abdij die met deze dagen in 
Dinther in het klooster vertoefde, om in geval van 
nood op te treden waren spoedig aanwezig. Het wa-
ren de Heren Kempenaars en Veerman. Voor zij het 
kamertje binnen gingen waar de gewonde lag, had 
ik de gelegenheid om de geestelijken te waarschu-
wen, dat de man protestant was. Zo dat de Heren 
geestelijken direct konden oordelen en helpen voor 
zo ver het hun mogelijk was. De Heren geestelijken 
hebben gebid en gedaan wat mogelijk was en verge-
ving gegeven van zijn zonden op voorwaarden dat 
de gewonde een goed berouw had. Na verbonden 
te zijn werd de gewonde per Rode Kruisauto van de 
Engelschen naar het ziekenhuis te Veghel vervoerd. 

Na een goed half uur onder het raadhuis te hebben 
doorgebracht, waagden wij het weer om vlug naar 
de schuilkelder terug te gaan. Hetgeen ons God-
dank zonder ongelukken gelukte. Maria was weer 
blij dat ik het er zonder ongelukken afgebracht had. 
Gezien er nog veel gevaar dreigde werd besloten 
om de ramen van de voorste schuilkelder die als 
keuken gebruikt werd, af te schermen met zakken 
zand. 
Met man en macht werd er aan gewerkt en spoedig 
was er een zandbarricade voor de ramen opgewor-
pen. Toen boterhammen eten en verder den avond 
doorgebracht in de schuilkelder. In het donker van 
den avond kon men in de richting Rosmalen weer 
een hevige brand zien. De ellende en de verwoes-
ting van den oorlog zijn vandaag weer diep tot me 
doorgedrongen.

Tekst: Dagboek Christ Habraken

Staand: Jan van Oorschot, zittend: Elsi, Corry, Tonny, 
Mieke van Oorschot. Naast Amerikaan Riek van Rixtel ‘De ellende en de verwoesting

van den oorlog zijn vandaag 
weer diep tot

me doorgedrongen’

Kelderperiode abdij accordeon Clemens van de Berg
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Van vrijdag op zaterdag vrij rustig. In de morgen 
meer activiteit in de Wijbosche bossen. Ik ben even 
naar huis geweest waar vader en zuster ook waren. 
Bij mijn ontwaken vanmorgen werd ik hartelijk ge-
feliciteerd door Maria op mijn verjaardag. Daar Ma-
ria en ook ik zelf meende dat ik vandaag jarig was. 
Maar thuis gekomen maakte mijn zuster me wijzer 
en zei dat ik zondag, dus morgen, pas verjaarde 

want het is vandaag pas de 14 oktober i.p.v. de 15 
oktober zoals ik en Maria meende. We moesten er 
beide om lachen, toen ik het tegen Maria vertelde. 
Dus ik had mijn verjaardag nog te goed. De pot ver-
schafte vandaag erwtensoep. In de middag vielen er 
in de omgeving nog granaten. Om ongeveer vijf uur 
werd Johannes v.d. Zangen (den Baltus) en Wim van 
Erp, beide uit Heeswijk nog door granaatscherven 

Bidprocessie bij noodkerk L. van Roosmalen

Dagboek
Zaterdag

14 oktober

1944

Tijdelijke kerken
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gewond. Van der Zangen werd naar het ziekenhuis 
in Veghel vervoerd. De verwondingen zijn mij onbe-
kend. Van Erp werd licht gewond aan het hoofd. De 
gewonde van donderdag Johan Juinen leeft ook nog. 
Er werd met den Eerwaarde Heer Kempenaars be-
sloten om morgen (zondag) in de Boterkamer v.d. 
fabriek een H. Mis op te dragen.

Die dan kon bijgewoond worden door de bewoners 
van de schuilkelder en andere gelovigen. Ook wer-
den er H. Missen opgedragen in de kloosterkapel 
en bij Adr. v.d. Heijden (Beugtse Barrier). Onze R.K. 

kerk werd bij de vliegtuigaanval van 26 september 
zodanig verwoest, dat er in lange tijd geen dienst 
kan worden gedaan.

Direct heb ik mede het lokaal schoon gemaakt en in 
orde gebracht. De benodigdheden voor de H. Mis 
werden bijeen gehaald en spoedig was de boter-
kamer omgetoverd in een mooi kapelletje. Meneer 
Pastoor was er uiterst over tevreden. Om vier uur 
werd op het kantoor van de fabriek biecht gehoord, 
waar ook Maria en ik gingen biechten om morgen 
onder de H. Mis de communie te ontvangen. Bij-
na alle kelderbewoners gingen biechten. Ook de 
zieken werden gebiecht. Dokter Lebeau bracht te-
gen de avond ook een bezoek aan de schuilkelder 
voor de zieke vrouwen, o.a. vrouw Verkuilen en 
vrouw Oosterhout. Volgens geruchten zou gisteren  
H. Hommeles afgebrand zijn. Maar dat is niet zo. 
Wel is gisteren het huis van Willem van Zutphen in 
de Laverdonk afgebrand. Deze boerderij is in brand 
geschoten.

Tekst: Dagboek Christ Habraken

‘De benodigdheden voor de H. Mis 
werden bijeen gehaald en spoedig was de 

boterkamer omgetoverd
in een mooi kapelletje’

J.R.M Lebeau

Kelderperiode in de Abdij met abt Milo Ondersteijn
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Dagboek
Maandag 

16 oktober

1944

Diefstal

Kijk naar de linker bovenarm van die schutter. Daar zie je een geborduurde witte kop van een arend = ‘Screaming Eagle’;
het symbool voor Amerikaanse paratroopers die deel uitmaken van de 101e US Airborne Divisie
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Van zondag op maandagnacht flink met zwaar ge-
schut geschoten. Er zijn op den dag nog een paar 
granaten gevallen bij Jan van Zutphen (in het dorp) 
achter het huis.
Ik hoor vanmorgen vertellen dat Johan Juinen aan 
zijn verwondingen is overleden. Van morgen even 
naar huis geweest waar vader, broer en zuster ook 
waren. Bij het huis gekomen ontdekte ik al vlug dat 

er ongenodigde gasten in huis geweest waren. We 
misten vijf konijnen, gereedschappenkist openge-
broken, mijn broer zijn spullen, die bij ons lagen 
werden overhoop gehaald en door gesnuffeld. Hij 
mist verschillende dingen, o.a. zeep, lucifers een 
uurwerk(wekker) enz. Twee konijnen hadden ze 

echter laten zitten, o.a. nog een met jongen. Deze 
konijnen bracht ik toen naar Jan Barten even eens 
ons varken. Jan Barten bleef ‘s nachts in zijn huis. 
Het is wel jammer dat in deze tijd van nood nog 
mensen zijn die op roof uit gaan. De daders zijn ech-
ter wel voor 99% bekend, om reden dat het kleine 
hondje ook was weg genomen, en dat werd door 
mijn vader van een zekere plaats teruggehaald.
Eveneens ontdekte we de plaats waar de konijnen 
werden geslacht. De naam van de daders zal ik, la-
ter invullen.

We hebben nog het een en ander naar onze verblijf-
plaats medegenomen om te bewaren. Bij de Weert 
waren gisterenavond nog vele granaten rondom het 
huis gevallen die niet ontplofte. Een granaat kwam 
terecht door het dak in den schoorsteen en viel on-
der op de kolen. Goddank ontplofte deze niet. Het 
gezin van de Weert is vandaag ook in de schuilkel-
der gekomen. Verder is er weinig nieuws. Ongeveer 
8 uur ‘s avonds geweldig mitrailleurvuur in de rich-
ting Wijbosch. Er worden vele lichtkogels afgescho-
ten. Misschien dat nu de zuivering voorgoed begint?

Tekst: Dagboek Christ Habraken

In de bogaard van van Rixtel

‘Een granaat kwam terecht door 
het dak in den schoorsteen en 

viel onder op de kolen. Goddank 
ontplofte deze niet’
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Ons vluchtadres
We waren op zondag 24 september per fiets met 
vader, moeder en de vier kinderen gevlucht naar 
de boerderij van de familie Gerardus (Graris) van 
der Leest in de Poststraat, een zijstraat van de Do-
denhoeksestraat. Vanuit die boerderij hadden we al 
eens verder moeten vluchten naar de familie Van 
Kessel op de Dintherse Hoek. Ook hadden we van-
af dezelfde plaats de raketbeschieting gezien op de 
kom van Dinther. Wij zouden er zes weken verblij-
ven totdat dat de Woestijnratten, de Dessert Rats, 
onze woning als stafonderkomen hadden verlaten. 

Militaire buren
Het was ongeveer half oktober toen er meer mili-
taire activiteit in de buurt plaatsvond. We wisten 
niet wat hiervan de bedoeling was, maar begrepen 
dat de Geallieerden hier een vaste plek uitkozen. 
Steeds meer militaire voorzieningen, zoals tenten 
en vrachtauto’s kregen een vaste plek. De militairen 
waren al gauw vertrouwd op het erf, in het leeg-

staande deel van het kippenhok en in de woonkeu-
ken. Dit zou duren tot de aanval op Den Bosch en 
Schijndel op 24 oktober 1944 begon.

De kanonnen bulderden een paar dagen; ze ston-
den vlak achter de boerderij. Na een week waren de 
bevrijders weggetrokken richting Den Bosch; alleen 
grote koperen hulzen wezen nog enige weken de 
plaats van de ongeveer 400 kanonnen aan. 

Granaatvuur
Het Militair Gezag regelde in de bevrijde gebieden 
alles op het terrein van militaire zaken en ook op het 
gebied van politiezaken. Mijn vader deed zijn werk 

Eind september waren we bevrijd van de Duitse bezetter. Ook Veghel en de route 
van Eindhoven naar Nijmegen was bevrijd gebied. Maar de Duitsers zaten nog in 
Schijndel en verder in die richting. Het gevolg was dat onze dorpen regelmatig 
werden beschoten met kanonvuur. Dat had al vele slachtoffers geëist, zowel van 
onze bevrijders alsook van burgers en het vee.

‘Er waren ook granaten gevallen nabij het 
Veghels Brugske op Dinthers grondgebied. 

Daarbij waren twee koeien van 
Piet Hanegraaf gedood ’

Koeien begraven

Cromwell tank van de Woestijnratten De huidige boerderij van de familie Hanegraaf
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in burgerkleding in Loosbroek en het buitengebied 
van Dinther. Dinther werd meermalen beschoten 
door de Duitse kanonnen vanuit Schijndel. Er waren 
ook granaten gevallen nabij het Veghels Brugske op 
Dinthers grondgebied. Daarbij waren twee koeien 
van Piet Hanegraaf gedood. Deze moesten, zoals 
altijd, onder politietoezicht begraven en overgoten 
worden met creoline om het clandestien verhande-
len van het vlees te voorkomen. 

Koeien begraven
Op een mooie dag eind september mocht ik met 
mijn vader mee naar het begraven van twee koei-
en. Ze lagen in een weiland ten westen van de Ha-
zelbergsestraat, grenzend aan de Provincialeweg. 
Met burenhulp waren gaten in het weiland gegra-
ven en in ons bijzijn werden de koeien, elk apart, in 
een diep gat gerold en overgoten met de vloeistof. 
Daarna konden de graven dicht gemaakt worden. 
De karkassen waren amper bedekt toen we het 
fluitend geluid van granaten hoorden, die een paar 
honderd meter in noordelijke richting op de grond 
tot ontploffing kwamen. 

Reactie
Als op commando viel alle werk stil en rende ieder 
voor zich naar de beschuttende boerderij. Het was 
maar honderd meter lopen. De tien werkende en 

toeziende mannen renden naar de achterdeur. 
Mijn vader en ik er achteraan naar de voordeur. De 
boerderij had al door eerdere beschietingen averij 
opgelopen. De voordeur stond los van het kozijn, 
deze ingang provisorisch afsluitend. Waarschijnlijk 
is mijn vader deze situatie eerder opgevallen. Hij 
nam de deur en zette deze opzij zodat we direct de 
gang in konden lopen. Omdat er meer granaten vie-
len snelden de meeste mannen naar de koeienstal. 
Onder het dikke pak hooi vond men daar een veilige 
schuilplaats.

Wij liepen door de gang naar de kelder van de in 
1934 gebouwde boerderij. Daar troffen we vader 
en moeder Hanegraaf en enige van hun kinderen. 
Moeder Hanegraaf bad op haar knieën met luide 
stem het ene na het andere gebed. 

Afloop
Na een tiental minuten besloot mijn vader de vlucht-
plek te verlaten. Er vielen geen granaten meer. Het 
dichten van de kuilen werd aan de werkers over-
gelaten. Onze fietsen die tegen de zijgevel van het 
woongedeelte stonden waren vlug bestegen om de 
thuisrit te beginnen. Wij en de thuisblijvers waren 
weer blij ongedeerd te samen te zijn. 

Tekst: Jan van Gemert, Heeswijk-Dinther, 
augustus 2019.

75 JAAR
BERNHEZE

HERDENKING

Woestijnratten
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Aankomst
Op 5 november 1944 kwamen zij ’s morgens met 
grote, overdekte vrachtauto’s in Dinther aan. Zij be-
hoorden bij de ‘23ième Groupe de Transport’. Het 
was een verzameling van ongeveer 350 mannen 
met een vijftigtal vrachtauto’s.

Ze hadden hier als taak levensmiddelen over te 
brengen van het militaire vliegveld bij Eindho-
ven naar opslagplaatsen in Den Bosch en Oss. Ze 
werden ook ingekwartierd bij de burgerbevol-
king in Dinther en Heeswijk. Bij ons thuis werden 
twee chauffeurs ondergebracht. Het waren André 
Mèheux, 20 jaar, en een wat oudere getrouwde sol-
daat, luisterend naar de naam Jean. 

Belevenissen
André nodigde mij uit om met hem mee naar Eind-

hoven te rijden. Daar moest ik buiten het vliegveld 
wachten totdat zijn vrachtauto beladen was om ver-
volgens de rit naar de veemarkt in Den Bosch te be-
ginnen. Hij zette me af tegenover de ingang op een 
breed straatplein. De tijd verstreek met wat heen en 
weer lopen totdat ik het al bekende fluiten van gra-
naten, komend van even over de Maas, herkende 
van soortgelijke Dintherse gebeurtenissen. Ik ver-
school me gehurkt zittend in een portiek van een 
huizencomplex tegenover de veemarkt. Een vijftal 
granaten viel op het marktterrein.

Na de beschieting verliet André als de zoveelste 
vrachtauto het marktterrein waarbij hij mij met een 
blij gezicht direct oppikte. Door de taalbarrière kon-
den we elkaar weinig vertellen, maar het was duide-
lijk dat het de eerste en de laatste keer was dat ik 
met André mocht meerijden. 

Het was 4 november 1944 toen burgemeester Van de Veerdonk persoonlijk ter 
plaatse kwam aankondigen dat de meisjesschool in Dinther de volgende morgen 
beschikbaar moest zijn voor inkwartiering van Franse soldaten. 

Franse soldaten als expediteurs

Franse soldaten op de begraafplaats van de Dintherse kerk in november 1944. Een offi  cier knielt bij een graf
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Onderhoud bewapening
Aan het onderhouden van het vuurwapen, in hun 
auto aanwezig, besteedden de Fransen weinig of 
geen tijd. Wel gingen sommigen met hagelgeweren 
in het veld op hazen jagen. Op andere momenten 
gingen ze met geweer of stengun op conserven-
blikjes schieten, die ik in het water van de Aa moest 
gooien. 

Tijdelijk vertrek naar het zuiden
Op 16 december 1944 viel het Duitse leger onder 
leiding van generaal Von Rundstedt onverwachts 
de Belgische Ardennen binnen. Daardoor brak in 
Dinther op diezelfde dag onder de Franse soldaten 
paniek uit. Zij verlieten in grote haast ons dorp. Na 
de geallieerde overwinning in de slag om de Arden-
nen keerden zij enige weken later weer op dezelfde 
plaatsen en in hun onderkomens terug. Zij verlieten 
ons dorp definitief op 30 april 1945, dit tot verdriet 
van vele dorpsbewoners.

Noodlot
Lambert van der Wielen, een zoontje van Piet van 
der Wielen en wonende langs de Zuid-Willemsvaart, 
werd op 6 februari 1945 slachtoffer van een onge-
luk. Hij ging als 10-jarige met zijn oudere zus Toos 
achter op de fiets naar de kerkdienst in het paro-
chiehuis in Dinther om als misdienaar in de dage-
lijkse mis zijn vrijwilligerswerk te doen. Hij kwam 
op het dorpsplein met zijn hoofd tussen twee daar 

manoeuvrerende auto’s klem te zitten en stierf ter 
plekke. Hij werd bij de kloosterzusters opgebaard 
en op 9 februari in het bijzijn van een twintigtal 
Fransen op het Dintherse kerkhof begraven. 

Kroningsdag
Op 4 september 1948, de dag van de kroning van 
prinses Juliana tot koningin, fietsten Jan de Beer, 
mijn latere zwager, en ik in de Ardennen. In het cen-
trum van Bastogne zagen we, hoog geplaatst op het 
centrale stadsplein, een Amerikaanse tank staan als 
bevrijdingsmonument. Het zien hiervan was voor 
mij een herinnering aan de bevrijding van Dinther 
enige jaren terug.

De Amerikaanse Sherman tank in het centrum van Bastogne

Burgemeester Van de Veerdonk 1934 - 1957
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Mijn tante  Pie Geurts
Op bezoek bij tante  Pie, de jongste zus van mijn 
vader Jan Geurts. Hun ouders, mijn grootouders, 
waren Marte Geurts en Enrika Geurts-van Steenber-
gen. Het grote gezin met twaalf kinderen woonde 
op Weijen 28. Acht jongens en vier meisjes. On-
danks dat het na de oorlog wegens een gaslek een 
tweede keer is afgebrand, staat het grote huis er nu 
nog steeds. Marte Geurts had daar een boerenbe-
drijf en een meelhandel. Dit is nu nog te zien aan de 
grote deuren in de aanbouw van het huis. De meel-
handel werd later overgenomen door zoon Christ, 
terwijl mijn vader in 1950 mulder werd op de Witte  
Molen in Heesch.
Mijn vader was in 1943 getrouwd met Anna van de 
Rakt en zij woonden toen in het huis van Johannes 
van der Heijden en zus Antonia van der Heijden. Dit 
huis stond naast het klooster, ongeveer op de plek 
waar tegenwoordig Laarstede staat.
’s Avonds stonden mijn ouders samen met zuster 
overste Zr. Christiani (Geerdina Ploegmakers uit 
Heesch) naar de overvliegende mortieren te kijken. 
Deze werden vanaf Bedaf in de richting Heesch af-
geschoten. Er zijn daardoor in Heesch destijds be-
hoorlijk wat gebouwen kapotgeschoten. Ook onder 
andere de Witte Molen, waarvan de bovenste ver-
dieping er compleet af geschoten werd.
Net voor de bevrijding van Nistelrode werd in dit 
huis naast het klooster mijn oudste broer geboren. 
Als mijn tante na de bevrijding van Nistelrode bij 
mijn ouders en haar eerste neefje op bezoek was 
geweest, ging ze langs de jongensschool via Laar en 

Weijen naar huis. Eigenlijk mocht ze dat niet, maar 
die puber deed het toch. In de jongensschool waren 
namelijk Engelse militairen ondergebracht. Ze had 
‘groote skrik’ als zij langs al die Engelse militairen 
moest, waardoor ze zo hard ze kon naar huis op 
Weijen liep. 
Bij mijn grootouders hadden ze in de oorlog, net als 
overal in de buurt, een schuilkelder aangelegd. Deze 
schuilkelder was door de broers Christ en Grad uit-
gegraven en was geheel ondergronds. Het plafond 
bestond uit balken en planken met zand erover-
heen. Hij lag vlakbij het huis van de buren Lagarde. 
Als het luchtalarm afging moesten ze onmiddellijk 
naar deze kelder toe om te schuilen. Ook ’s nachts 
werd iedereen uit bed getrommeld om daarna zo 
snel mogelijk in de schuilkelder te zitten. Dat waren 
altijd hele angstige momenten. Dat kwam ook om-
dat het huis in de dertiger jaren door vonken uit de 

Mijn tante vertelt, deel I

Het huis op Weijen 28 in oude staat Foto: archief fam. Geurts

Bevrijder Dave in 1944 Foto: archief fam. Geurts

De kolonel met Tineke. Achter An, Tiny, Cor Geurts
 Foto: archief fam. Geurts
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stoomtram al een keer tot de grond toe afgebrand 
was. Als er geen vliegtuigmotoren meer te horen 
waren mochten ze weer uit hun schuilplaats.
Er waren in die tijd wel zeven vliegtuigen in Nistel-
rode neergekomen. Tante weet dat er in de buurt 
achter hun huis een vliegtuig was neergestort, maar 
ze kon zich geen verdere details herinneren. Alleen 
dat het blijkbaar ergens bij Has Timmers in de buurt 
was. Ook angstig was het moment dat broer Grad 
op ‘t Kantje nagezeten werd door een Duitse militair 
met een geweer. Na keihard door de velden gerend 
te hebben, kwam hij bibberend van angst thuis aan. 
Hij was in Uden ergens op bezoek geweest, maar 
kwam op de terugweg naar Nistelrode op een plek 
terecht waar hij blijkbaar niet mocht komen. Waar-
schijnlijk was het de plek op ’t Kantje waar een ge-
allieerde bommenwerper terechtgekomen was en 
waar de Duitsers geen pottenkijkers bij wilden heb-
ben. In september 1944 werd er in het dorp rond-
gebazuind dat er Engelse soldaten met tanks vanaf 
Uden aangereden kwamen. Veel mensen fietsten 
of liepen deze Engelse bevrijders alvast tegemoet. 
Sommige van deze blije en uitgelaten mensen 
mochten bovenop de tanks meerijden richting Nis-
telrode. Het werd voor iedereen een groot feest in 
Nistelrode. Ook omdat er nauwelijks strijd geleverd 
was en er daardoor geen bloed vergoten was. 

Op heel veel plaatsen in Nistelrode werden er daar-
na Engelse officieren ingekwartierd, zo ook bij mijn 
grootouders. Zij kregen er wel een geringe vergoe-
ding voor. Er kwam in dat grote huis op Weijen een 
officiersmess. Boven was er één kamertje vrij en die 
werd gevorderd door een kolonel. Kolonel Bornett, 
dacht mijn tante. Ook zijn hond lag op deze kamer. 
Op de deur van die kamer kwam een schild met de 

naam van de kolonel. Zowel de kolonel als zijn hond 
sliepen in deze kamer. Vanuit dit kamertje werden 
vele zaken geregeld en was het een komen en gaan 
van officieren. Onder hen waren dat Dave, de knap-
ste, Bill en Bob. De oudste zonen Geurts die nog niet 
getrouwd waren, hadden een soort ruilhandeltje 
met de Engelsen opgezet. Vooral sigaretten en cho-
colade werden tegen van alles ‘gesjeensd’. Tabak 
was er alleen van eigen lokale teelt en kon niet tip-
pen aan de kwaliteit van de tabak van de militairen.
De jongste kinderen Geurts liepen dan vaak te pes-
ten door bij de voordeur aan te bellen. De oudsten 
dachten dan dat het Engelsen waren die wat kwa-
men handelen. Ze zochten dan eieren en appels 
en gingen dan tevergeefs openmaken. Dan was er 
weer volop hilariteit in de familie.

Alle oudere jongens rookten toen al sigaretten. Maar 
de Engelse soldaten hadden ook de oudere meiden 
‘leren’ roken. Alleen mijn tante was toen nog te jong 
en mocht van opa niet roken. Roken werd toen ech-
ter helemaal niet als ongezond gezien. 
Een andere tante heeft mijn broer ooit verteld dat 
ze met een paar meiden de soldaten dol gemaakt 
hadden. Dit door een laken uit het slaapkamerraam 
naar beneden te laten hangen. Als er een soldaat 
naar begon te springen om het laken te grijpen, 
trokken ze het laken net op tijd omhoog, zodat de 
man misgreep. Waarschijnlijk hebben hun ouders 
dit nooit geweten... 

Christ Geurts had in die tijd verkering met zijn latere 
vrouw Jaan Schouten in Middelrode. Toen hij daar 
op een zondag met de fiets naar toe wilde gaan, 
kwam hij bij Heeswijk midden in een groep Engelse 
parachutisten terecht. Die waren echter verkeerd 
geland en waren zich aan het oriënteren. Zwaar be-
wapend kwamen zij allemaal om Christ heen staan 
en vroegen de weg. Hij kon een klein beetje Engels 
om ze de weg te wijzen. Maar hij had wel heel veel 
schrik gehad. De parachutes bleven in het veld ach-
ter en ’s avonds kwam de lokale bevolking deze op-
halen. Dit was echter zeer risicovol. Deze parachu-
tes waren enorme nylon lappen stof die uitstekend 
gebruikt konden worden om kleding van te naaien. 
Zodoende kon Jaan als naaister voor heel veel men-
sen kleding in elkaar naaien, want daar was een 
groot gebrek aan.

Wordt vervolgd...

Tekst: Henk Geurts, Nistelrode, 5 februari 2020. 

Erfgoed Brabant, Biesbosch Museum Eiland Werkendam
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‘s Morgens rustig. Naar huis geweest vader en broer 
ook. Er zijn weer vele soldaten in Dinther gekomen. 
Ook zwaar geschut komt aan bij Govert Buis. Men 
zegt dat den grote aanval op Den Bosch zal begin-
nen.
Er worden ook weer soldaten ingekwartierd bij Ma-
ria’s thuis. ‘s Middags krijgen we in de keuken hete 

bliksem. Na het eten met v.d. Meijden even het dorp 
in geweest. Om ongeveer half zes vallen er nog een 
paar granaten achter het fabriek en langs de Aa. 
Men zegt dat er in Den Bosch de zwarte vlag op den 
toren staat. Langs de Aa en in de velden achter het 
fabriek graven Engelsche soldaten zich in. De zwarte 
vlag is het teken van de hongersnood.

Dagboek
Donderdag 

19 oktober

1944

Sabotage

Neergekomen V1 Zandstraat, Dinther
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Dit is wel heel erg als het waar is. Ik hoop dan ook 
dat Den Bosch spoedig bevrijd is. Volgens de ge-
ruchten zouden er in de St. Janskerk 99 soldaten 
zitten en de kerk zou vandaag omsingeld zijn door 
Engelsche tanks. Ik zelf geloof van deze verhalen 
echter weinig.

Laatste nieuws: De granaat die Zondag bij de Weert 
in de schouw terecht is gekomen en niet ontplofte is 
onder het raadhuis gedemonteerd. Er bleek zand in 
te zitten i.p.v. van springstof, bovendien een briefje 
van een Hollandsche jongen uit Duitsland. Wel een 
bewijs van sabotage.

Tekst: Dagboek Christ Habraken

‘Langs de Aa en in de velden achter het 
fabriek graven Engelsche soldaten zich in’

Dhr. van des Sande met twee dochters bij de Willemsbrug in ‘s-Hertogenbosch. Door granaatvuur verdreven uit de 
Lombokwijk richting centrum kwam het gezin letterlijk klem te zitten tussen twee vuren
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Zondag 22 oktober

In de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 
13 uur wordt er een geweldig artillerievuur geopend 
door de diverse stukken geschut die hier in de om-
geving zijn opgesteld. Het duurt tot in den morgen 
voort. Even is het stil en dan begint het weer. Het 
bonkt geweldig. Honderden granaten worden weg-
gestuurd in de richting Den Bosch. Een Engelsche 
soldaat zegt dat de grote aanval op Den Bosch is 
begonnen.

Ongelukkig de burgerbevolking in Den Bosch wan-
neer er zulk een granatenregen op neer komt. De 
soldaten die in de omgeving van het fabriek zijn in-
gekwartierd zijn vanmorgen vroeg vertrokken. Om 
negen uur werd in de boterkamer van de fabriek 
weer een H. Mis opgedragen voor de slachtoffers 
van Dinther. De priester was den Eerw. Heer Vol-
lenbrecht van de Abdij. Vele aanwezigen ontvingen 
de H. Communie, ook Maria en ik v.d. Heijden uit 
Veghel en Nella Verhagen uit Dinther kregen onder 
deze H. Mis de eerste huwelijksafkondiging.

Tijdens de H. Mis bulderde het geschut hevig. Om-
streeks 10 uur werd het kalmer. Ik ga voorlopig nog 
niet naar huis om te voeren. Om een uur naar de 
nieuwsberichten geluisterd, bij Antoon v.d. Heijden. 
Het voornaamste nieuws luidde als volgt:
Vroeg in de morgen twee grote aanvallen. Een ten 
Noorden van Nijmegen en een in de richting van ‘s-Her-
togenbosch. De Engelschen zijn reeds 1,5 km opgerukt. 
Canadeezen ten N. v. Antwerpen hebben het kanaal 

van Roozendaal bereikt. In Zeeuws-Vlaanderen rukt het 
eerste Canadeeze leger ondanks terreinmoeilijkheden 
steeds op.
Het Griekse eiland Lemnos voor den ingang van de Dar-
danellen is door de Engelschen veroverd. Op het eiland 
Teide hebben de Amerikanen reeds meer dan 100.000 
man aan boord gezet: tot zo ver.

Het zware geschut achter ons huis werkt ook. Met 
kleine tussenpoozen geregeld granaatvuur op Den 
Bosch en omgeving. In de namiddag vallen Ty-
foonsvliegtuigen de troepen aan in het Wijbosch en 
Schijndel. Men kan het hier zien en horen. Vandaag 
niet naar huis geweest. Als het avond is zie ik in de 
richting Den Bosch grote branden. De verschrikkin-
gen van de oorlog.

Laatste nieuws: Jan van Zutphen (v.d. Zanden) is aan 
zijn verwondingen overleden. Het slachtoffer laat een 
vrouw en 8 kinderen na. Van Zutphen was met een gra-
naatscherf in het hart getroffen, hij vertoefde op het 
ogenblik binnenshuis.

Dagboek
22, 23 en 

24 oktober

1944

Zwaar geschut DB bevrijdt

‘Van alle kanten spuwt het
zware geschut hare granaten 

naar de vijandelijke linies 
richting Den Bosch’
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Maandag 23 oktober

In de nacht van zondag op maandag omstreeks half 
1 tot half 2 geweldig artillerievuur van het Engelsch 
geschut dat hier in de omgeving is opgesteld. Het 
is een helsch lawaai. De lucht is een vuur. Van alle 
kanten spuwt het zware geschut hare granaten naar 
de vijandelijke linies richting Den Bosch. De grana-
ten suizen door de lucht met razende snelheid en 
akelig gefluit. Het is een oorverdovend lawaai. Alles 
trilt en beeft. 
In de morgen van half 7 tot half 8 komt het zware 
geschut opnieuw in werking. Volgens het gefluit te 
hooren van de granaten gaan er vele in de richting 
Wijbosch. 0ok hoort men in die richting tankge-
schut. Om ongeveer half negen naar huis geweest, 
waar vader en zuster ook waren. Het is nu tamelijk 
rustig. Af en toe werkt hier en daar nog het zware 
geschut.
Men zegt dat er in den loop van den morgen nog 
Duitse granaten zijn gevallen bij Jan van Kleef in het 
Zand.
Vlug het varken en de konijnen gevoerd en weer 
terug naar de schuilkelder. ’s Middags boerenkool-
stamp.

In de namiddag een tijdje gekaart. Men zegt dat een 
gedeelte van het Wijbosch is bevrijd. De genie van 
de Engelschen hebben vannacht onder dekking van 
artillerievuur een brug over het kanaal geslagen. 
Vanmorgen moeten de Engelsche tanks vanuit Veg-
hel door de Wijbosche bossen gekomen zijn en een 
gedeelte van Schijndel gezuiverd.

Er zijn ongeveer 600 krijgsgevangen gemaakt van 
de Duitsers. In Schijndel zat de 59ste Pantser-divisie 
van de Duitse S.S. Hier werkt nu nog met tussen-
poozen het zware geschut. Na de middag is Jan van 
Zutphen die zaterdagavond door granaatscherven 
is gedood, hier op het kerkhof gezonken. Den Eerw. 
Heer Veerman van de Abdij verrichtte de absoute. 
Het slachtoffer werd door een paar leden van het 
Rode Kruis begraven.

Dinsdag 24 oktober

In de nacht van maandag op dinsdag is het artil-
lerievuur van de Engelschen met tussenpoozen in 
werking. Ik hoor vertellen dat er in de afgelopen  
2 dagen 14.000 granaten naar de vijandelijke linies 
zijn gestuurd.

Britse tank (Woestijnratten) in Steen en Stokstraat bij Bram Buijs (rechts) en Harrie Manders (links)
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Schijndel en Wijbosch is nu vrij. Dat wil zeggen dat wij 
hier in Dinther nu ook pas vrij zijn van granaten. Wij 
durven ons nu voort geruster buiten de schuilkelder 
te begeven. In Schijndel zijn ongeveer 60 dooden en 
100 gewonden onder de burgerbevolking. Vanmor-
gen naar huis geweest waar vader, broer en zuster 
ook waren. Mijn zuster Maria, die in Veghel is, is ziek, 
zwaar verkouden. Af en toe in de voormiddag werkt 

nog het zware geschut. ‘s Middags krijgen we snert 
in de keuken voor de laatste keer. Vannacht slapen 
we nog in de schuilkelder maar eten voort thuis. Om 
ongeveer 2 uur in de n.m. breekt het zware geschut 
hier op. Het is een voortdurend voorbij trekken van 
tanks, vrachtauto’s en zwaar geschut. Het gaat alle-
maal verder op richting Den Bosch.

Men zegt dat Den Bosch is vrijgegeven, maar volgens 
radio berichten die we vandaag voor het eerst in de 
schuilkelder kunnen beluisteren, zijn de Engelsche 
troepen in de straten van ‘s-Hertogenbosch aan het 

vechten. Volgens berichten zijn er over het gehele 
front in Nederland gisteren 14.000 krijgsgevange-
nen gemaakt. In de n.m. heb ik de keuken van de 
schuilkelder uitgeruimd en morgen moeten we het 
fabriek uitpoetsen want het plan is om Donderdag 
weer in de fabriek beginnen te werken. Het is nog 
steeds trekken vanaf vanmiddag twee uur tot nu toe 
ongeveer acht uur in den avond. Allemaal materiaal 
dat verder wordt opgesteld voor nieuwe gevechten. 
Hier volgen nog de nieuwsberichten van vanavond 
tien uur. Het tweede Britsche lager heeft in zuidelij-
ke richting een nieuwe aanval ingezet op Den Bosch. 
De dorpen Best en Oirschot werden hierbij geno-
men. Andere Britsche troepen zijn binnengedron-
gen in de N.O. wijken van ‘s-Hertogenbosch. Ten W. 
v. St. Michielsgestel trekken Schotsche troepen de 
Dommel over. De Krekaksche dam en Breskens zijn 
thans definitief in Geallieerde handen.

De R.A.F. deed in de afgelopen nacht een hevige 
aanval op Essen. Er zijn vliegende bommen versche-
nen boven Belgie. In Griekenland veroverde de Brit-
sche troepen Samija op ongeveer 150 km ten N. van 
Athene.

Tekst: Dagboek Christ Habraken Foto’s: archief

24 oktober De Vliert, Den Bosch

‘Vannacht slapen we nog
in de schuilkelder

maar eten voort thuis’
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Tekening gemaakt doorLieke WillekensGroep 8, Basisschool De Kiemin Heesch
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We noemen het tegenwoordig een ‘kruisraket’ of ‘cruise missile’. De Amerikanen 
noemden het een ‘buzz-bomb’, de Britten een ‘doodlebug’ en wij hier in Nederland 
gewoon een ’vliegende bom’ : de V1, het terreurwapen waarmee Hitler op het eind 
van de oorlog het tij nog dacht te kunnen keren.

Onze lieve vrouwke,
gift ‘m nog een douwke…

De V1 was in feite een onbemand vliegtuigje met 
een primitieve straalmotor op de romp en een bom 
in de neus. Het was ruim 7 meter lang, had een 
spanwijdte van 5 meter en werd ‘gelanceerd’ op een 
46 meter lange hellende rail. Daarna ging het toe-
stel op een vooraf ingestelde koers op zijn doel af.

Het waren die geheimzinnige lanceerhellingen, die 
voor het eerst eind mei 1944 op luchtfoto’s versche-
nen, als Britse verkenningsvliegtuigen boven Noord 
Frankrijk actief waren geweest. Inwoners van Lon-

den zouden weldra weten, waar ze voor dienden, 
want vanaf begin juni kwamen de eerste V1’s met 
een dagelijkse regelmaat neer op Londen. Het zou-
den er uiteindelijk duizenden zijn, totdat begin sep-
tember de lanceerinrichtingen in Noord Frankrijk 
door de geallieerde opmars moesten worden afge-
broken. Het betekende niet het einde van de inzet 
van V1’s. In de weken erna werden in grote haast 
door de Duitsers nieuwe lanceerhellingen gebouwd 
in Overijssel. In de driehoek Deventer, Almelo, En-
schede verschenen maar liefst 21 lanceerhellingen. 

V1 lanceerinrichting
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Het zouden de vanaf hier gelanceerde V1’s zijn, 
waarmee de inwoners in Heeswijk, Dinther en Loos-
broek te maken zouden krijgen.

In deze gemeenten was juist een begin gemaakt 
met de wederopbouw, na de definitieve bevrijding 
op 27 september en de schuilkelderperiode daarna, 
toen het vanwege Duitse beschietingen nog weken-
lang levensgevaarlijk was.

Op 16 december 1944 werd de uiteindelijk verkre-
gen rust ruw verstoord door een raadselachtig ge-
luid. Het hield het midden tussen het geluid van een 
brommertje en een koffiemolen en werd veroor-
zaakt door een klein vliegtuigje. Het had een soort 
buis bovenop de romp, waaruit vlammen kwamen, 

vloog nogal laag voor een vliegtuig en zo te zien 
sneller dan de gewone vliegtuigen die men gewend 
was. Het was de eerste kennismaking van de inwo-
ners met een V1! 
Maandenlang, tot eind maart 1945, zou het een 
bijna dagelijks terugkerend verschijnsel worden. 
De in Overijssel gelanceerde V1’s hadden allemaal 
hetzelfde doel: de haven van Antwerpen. De Duit-
sers wilden verhinderen, dat die door de geallieer-
den kon worden gebruikt voor hun aanvoer. De lijn 
vanaf Overijssel naar Antwerpen lag recht over onze 
streek en dat betekende, dat regelmatig het leven 
tot stilstand kwam.
Want dat deed het. Beschietingen met granaten was 
vreselijk, maar een V1 was anders. Je kon het ding 
zien, het maakte een akelig geluid en je wist dat dat 
gebrom ineens op kon houden, want dat gebeurde 
nogal eens voortijdig. Iedereen verstijfde dan ook 
als er een V1 overkwam en haalde opgelucht adem 
als hij verder vloog. Een V1 was zo afgesteld, dat hij 
loodrecht naar beneden kwam, als de ‘motor’ stop-
te. De verwoesting, die zo’n neerkomende V1 aan-
richtte was enorm. In bebouwde gebieden kon een 
hele straat worden verwoest. Geen wonder, dat dit 
terreurwapen grote angst veroorzaakte. 

Het is deze periode dan ook, dat in het bedreig-
de deel van Brabant allerlei spreuken ontstonden, 
die werden gebeden als er weer eens een V1 over-
kwam. “Onze lieve vrouwke, gift ‘m nog een douw-
ke” was een van de bekendste en daar werden dan 
vaak plaatselijk nog enige zinnen aan toe gevoegd. 
Er zijn hier tussen december 1944 en eind maart 
1945 4 V1’s neergekomen, allemaal in Dinther. 
Gelukkig in het buitengebied met vooral veel glas-
schade in het dorp tot gevolg. Helaas is bij het 
neerkomen van één V1 een slachtoffer gevallen: de 
66-jarige Willen van Kessel, die op 16 februari 1945 
na de zondagse hoogmis op weg was naar huis.

Tekst: Jos Korsten Foto’s: archief.

‘De verwoesting,
die zo’n neerkomende V1

aanrichtte was enorm’

Spotprent uit Den Bosch over V1



80

Vreemd geluid
Op zaterdagavond 16 december 1944 zat ons hele 
gezin (van Antoon van Gemert en Cor Smeekens) 
gezamenlijk boterhammen te eten toen plotseling 
een vreemd stotterend motorgeluid uit het lucht-
ruim tot onze keuken doordrong. 

Het geluid was zo sterk en zo vreemd dat direct 
gedacht werd aan groot gevaar. Vader vloog naar 
buiten en ik er achteraan. Ik dacht meteen aan een 
brandend, aangeschoten vliegtuig vanwege het zien 
van een vlammend, laag overkomend vliegtuig. We 
konden de vorm van het voortbewegende gevaar-
te in de donkere avond niet zien. Maar de volgende 
ogenblikken maakten duidelijk dat het een nieuwe 
vinding in de luchtoorlog was. Binnen een minuut 
was het nog steeds vuurspuwende ‘vliegtuig’ bij ons 
uit het oog verdwenen. 

Moederlijke zorg
Moeder had de andere, angstige kinderen binnen-
gehouden. We wisten niet of het een eenmalige 
gebeurtenis zou zijn en wat de betekenis van het 
gevaarte zou zijn. Volgden er direct nog meer exem-
plaren? Wel was in de kranten geschreven, dat een 
nieuw wapen aan de Franse kust was ingezet om 
Londen te bestoken. Wat we niet wisten was, dat de 
lanceerplaatsen met het terugtrekken van de Duitse 
legers ook in Nederland waren opgesteld. 

Een van de vele projectielen
Regelmatig hoorden we de vliegende bommen over-
komen. Engelse jachtvliegtuigen schoten er zo veel 
mogelijk uit de lucht. Ook in Dinther waren er in de 
loop van de winter een paar in het open terrein ge-
vallen waar ze niet veel schade hebben aangericht. 
In de kranten stond meer informatie met betrekking 
tot de V-1. 

Een ideale gedachte en uitvoering
Hoe meer V-1 ‘s in onze open contreien werden 
neergeschoten, des te meer werden elders men-
senlevens, huizen en oorlogsmaterialen gespaard. 
Mijn oudere 18-jarige vriend, lid van de Ordedienst 

Eind 1944 werd in Overijssel een aantal lanceerinstallaties voor de V-1 raket in 
gebruik genomen. De vliegende bommen, die daar werden gelanceerd, waren 
bedoeld voor de toen al bevrijde, voor de geallieerden zeer belangrijke, havenstad 
Antwerpen. Deze stad was een grote aanvoerplaats voor het materieel voor de 
aanvallende, geallieerde troepen in België en Zuid-Nederland. 

‘Het geluid was zo sterk
en zo vreemd dat 

direct gedacht werd
aan groot gevaar’

V-1 in Dinther

Lanceerinstallatie V1 V1 neergestort in de Zandstraat in Dinther
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(OD) en wachtlopend aan de Heeswijk-Schijndelse 
brug, was in het bezit van twee geweren en een 
vrachtje aan kogels. Met de boven beschreven ken-
nis van het doel der V-1 ‘s bedacht hij het plan om ze 
hier te beschieten en in het wijde Schijndels Broek 
neer te laten komen. Hij vroeg me mee te doen en ik 
stemde met enthousiasme daarmee in.

Zo was het ongeveer eind december, dat we ge-
zamenlijk, beiden gewapend met geweer en vol-
doende kogels, de Aa-brug in de Avesteinstraat als 
schietplaats kozen. We wisten uit ervaring van de 
laatste weken dat de vliegende bommen even na de 
middag bij deze plaats over kwamen. De hoogte van 
ongeveer tweehonderd meter was een bereikbare 
afstand. 

Jeugdige overmoed
Daar er in die tijd overdag op veel plaatsen gescho-
ten werd en omdat de O.D.er in uniform was (en ik 
uiteraard niet) konden we ongehinderd zeker een 
stuk of zes pogingen doen. We beschoten de stotte-
rende vuurspuwers en onze zesde kogel raakte een 
staart.

Londen of Antwerpen hebben we niet kunnen red-
den van zelfs maar één projectiel. Onze bedoeling 
was goed en de nuttig bedoelde schietoefeningen 
niet onaangenaam.

N.B. Informatie waar ik later achter kwam
- V-1 is een Duitse afkorting van 

Vergeltungswaffen.
- Het was een onbemand straalvliegtuig.
- Afmetingen: 8 meter lang en 5 meter breed.
- Op het toestel bevond zich een 

voortstuwingsbuis.
- Er zijn 8.000 stuks afgeschoten, waarvan er
 2.200 in Nederland zijn gevallen.
- Zij vlogen van noord naar zuid vanaf 16 

december 1944 tot einde april 1945. 

Tekst: Jan van Gemert, augustus 2019.

75 JAAR
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HERDENKING

V1

V1 lanceringen vanuit Overijssel
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Verleidelijk materiaal
Met wat poetsen kon men vaak een aantrekkelijk 
en schietvaardig geweer in eigen bezit krijgen. De 
meeste geweerbezitters hadden kort na de bezet-
ting door de Duitsers hun jachtwapen moeten inle-
veren. De doodstraf of naar een concentratiekamp 
gezonden worden lag bij ontdekking in het verschiet. 
Nu de bevrijding de mogelijkheid bood om zo’n ge-
liefd bezit gratis in handen te krijgen, werd van die 
gelegenheid gebruikgemaakt.

In verkeerde handen
In december 1944 werd er in een bosje een Duits 

geweer gevonden. Het werd bij ons thuis ingeleverd, 
waarschijnlijk omdat het door roest en vuil onbruik-
baar was geworden. In onze tuin stond een houten 
werkverschaffingskeet, die diende voor tuingereed-
schap. Daar werd het geweer opgeborgen.

Mijn vader moet ervan overtuigd zijn geweest, dat 
het geweer voor niemand interessant was. Hij re-
kende echter niet op de belangstelling van zoon 
Jan. Met een luchtbuks schieten was leuk, maar niet 
meer uitdagend. Daarom ging mijn belangstelling 
uit naar dit wapen. Als mijn vader in uniform vertrok 
en mijn moeder de keet links liet liggen, was mijn 

Na de bevrijding van de Laverdonk door de Amerikanen op 20 september 1944 
bleef er veel materiaal ter plaatse liggen. Op 21 september verzamelden de 
Amerikanen daar allerlei wapens en brachten die naar het gebouw van de Eierbond 
in Dinther. Diezelfde dag kon men burgers met geweren en patronen per fiets de 
Laverdonk uit zien komen. De Amerikaanse zoekactie was niet grondig gebeurd. 
Bospercelen waren niet afgezocht. 

Duits geweer functioneel gemaakt

Duitse soldaten moeten hun wapentuig inleveren
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tijd gekomen om te proberen het geweer klaar te 
maken voor gebruik. 

Stuk roest
Ik vond dat het stuk roest gebruiksklaar gemaakt 
moest kunnen worden zonder dat iemand het wist. 
Het stond immers in vaders werkkeet. Het eerste 
stuk gereedschap was een timmermanshamer. Na 
veel geklop tegen de grendel kwam er beweging in 

en door volhouden kwam de open kamer in zicht. 
De Duitser had het binnenwerk blijkbaar goed on-
derhouden want de grendel kon gebruikt worden.
Maar bruikbaar was het nog niet, want de loop was 
vuil en roestig. Ook hier had ik wat op gevonden. 
Een stuk wasdraad als pompstok. Een echte pomp-
stok moet elk stofje uit een geweerloop verwijderen 
om deze daarna te oliën. ‘In tijd van nood’ kon het 
nu eenvoudiger. Door aanhoudend rakelen met de 
draad kwamen vuil en roest volgens plan naar bui-
ten. In de loop werden de trekken en velden zicht-
baar. De aanhouder wint en ik overwoog het geweer 
te gaan gebruiken. Kogels waren er nog genoeg en 
ze pasten in het wapen. Het ontroesten gebeurde in 
etappes en steeds zette ik het geweer op de vaste 
plaats en in dezelfde positie. Meermalen een drup-
peltje olie in de loop en alles zou vlot verlopen. 

Het moment was gunstig
Toen vader in Loosbroek dienst had en moeder met 
de kinderen naar haar thuis in Berlicum was, stond 
niets meer in de weg om het geweer dienst te laten 
doen. Achter onze tuin lag een open landschap van 
honderden meters. Er lagen laatste sneeuwresten 
op het veld en daarop zat een ekster haar kostje te 
zoeken. Het was koud en geen mens buiten te zien 
of te horen. Wat wilde ik nog meer voor gunstige 
omstandigheden?

Met het geweer in een aardappelzak gedraaid ging 
ik de tuin in. Bij een dichte meidoornheg knielde ik 
en steunde de loop op een dikke hegtak, de ekster 
in het vizier en nu kon het gebeuren. Ik wist hoe de 
terugslag aanvoelde, zette me schrap en haalde de 
trekker over. Het gevolg was een grote pluim roest-
stof, die met de kogel de loop verliet en een knal die 
harder was dan verwacht. Toen besefte ik dat het 
ook anders had kunnen aflopen. Of de ekster het 
schot heeft overleefd ben ik niet nagegaan. Geluk-
kig zat er weer een engeltje op mijn schouder.

Mijn vader had al spoedig gemerkt wat er was ge-
beurd en ik kreeg een flink standje. Gelukkig had 
hij niet gezien wat met de kogel de loop verliet. Die 
had ook open kunnen barsten. Ik meende later dat 
vader besefte niet voorzichtig genoeg met dit stuk 
roest te zijn omgegaan. Het geweer bleef nog een 
tijdje op zijn plek staan, maar de grendel was ver-
dwenen.

Tekst: Jan van Gemert, augustus 2019.

‘Het geluid was zo ster
en zo vreemd dat direct gedacht werd

aan groot gevaar’

Sev20
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De familie Geurts was erg muzikaal; zowat iedereen 
van de familie speelde harmonium en piano of zong 
in het kerkkoor. Mijn vader Jan, en later Christ Geurts 
zijn heel lang organist in de kerk geweest. Ook het 
gemengde koor bestond veelal uit de broers en zus-
sen Geurts en Van der Wielen.

Tijdens de oorlog werd het vliegveld Volkel door de 
geallieerden vaak gebombardeerd en beschadigd. 
Zoals ik ook van anderen gehoord heb, werden er 
hier in Nistelrode dan razzia’s gehouden om jonge 
mannen te rekruteren. Die jongens werden dan 
gedwongen om op dat vliegveld met de schop de 
bomkraters te dichten. Maar ook moesten ze beton 
maken om de startbanen te repareren. 

Zo ook een keer toen mijn vader in de kerk op het 
harmonium aan het repeteren was. Zijn broers Kees 
(Knillis), Christ en Grad kwamen hem achter het har-
monium uithalen om hals over kop naar Kaathoven 

te vluchten. Daar zijn ze ergens in de bossen bij een 
boerderij ondergedoken. (Bij de familie Verkuijlen?) 

Op de plek waar nu de parkeerplaats bij het Kruid-
vat in Nistelrode is, stond vroeger een café/smede-
rij, ‘De Drie Linden’. Deze was destijds eigendom van 
Simon van Steenbergen. Simon was een broer van 
mijn oma. Hij was groot en heel stevig gebouwd, 
had een enorme hangsnor en was blijkbaar voor 
den duvel niet bang. Dat blijkt uit de volgende anek-
dote: Tijdens de oorlog kwamen Duitse officieren 
vaak bij hem ’s avonds in het café bier drinken. Maar 
zij konden alleen bier krijgen nadat ze hun revolvers 
en ander wapentuig bij Simon ingeleverd hadden. 
Deden ze dat niet, dan kwam er geen bier op tafel. 
En dat werd met enige tegenzin uiteraard wel op-
gevolgd. Pas als ze betaald hadden en weer wilden 
vertrekken, kregen ze hun wapen weer terug. 

Mijn tante, toen 13 jaar oud, zat in Veghel op 

Ik was weer op bezoek bij mijn tante Pie (Petronella). Zoals in het vorige interview 
vermeld werd, is zij de jongste zus van mijn vader Jan Geurts. Hun ouders, mijn 
grootouders, waren Marte Geurts en Enrika Geurts-van Steenbergen. Het grote 
gezin met twaalf kinderen woonde op Weijen 28. 

Mijn tante vertelt, deel 2

Café Simon van Steenbergen, later Henst  Foto: archief fam. Geurts Insigne British Grenadiers
 Foto: Peter van den Broek, Heesch
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school. Zij zat daar samen met haar vriendinnetje, 
Jaantje van de Rakt. Dit was nu weer de jongste zus 
van mijn moeder, An van de Rakt, dus mijn tante 
Jaantje. Jaantje zat daar in Veghel intern, terwijl Pie 
iedere dag op en neer fietste. Waarom? Dat kan 
tante Pie zich niet meer herinneren. Er was op die 
school gebrek aan alles, dus ook aan eten. Daarom 
moest tante Pie iedere morgen bij de familie van 
de Rakt langs om een grote zak boterhammen voor 
Jaantje op te halen. Maar op een gegeven moment 
werd die school wegens nog grotere gebreken he-
lemaal gesloten. Daarmee waren de dames de hele 
dag vrij en konden er allerlei klusjes opgeknapt wor-
den. Zo zaten er op de uniformen van de officieren 
insignes en die moesten apart gewassen worden. 

Die kwetsbare insignes moesten er door de officie-
ren zelf met de hand afgehaald worden. Na het was-
sen werden ze er weer handmatig opgenaaid. En 
dat was nu een mooi klusje voor die jonge meiden. 
Als dank kregen ze er enorme repen chocolade voor 
en zodoende konden ze de hele dag zoveel snoepen 
als ze maar wilden. Natuurlijk vonden zij zelf dat dit 
dik verdiend was. 

Bij mijn grootouders hadden ze een harmonium 
en ook een oude bruine piano. Deze piano kon niet 

meer gestemd worden en was daarom aan vervan-
ging toe. Vrij snel na de bevrijding werd er in Den 
Bosch een andere gekocht. Deze is door de Engel-
se militairen naar Nistelrode gebracht. Mijn tante 
mocht mee om die piano op te halen terwijl volgens 
haar de kogels hen om de oren floten. Volgens haar 
moet die oude bruine piano nu nog steeds ergens in 
het Parochiehuis staan. 

Onder deze Engelse officieren waren er ook bij die 
heel goed piano konden spelen. Echter, de muziek 
die zij speelden was van een heel ander kaliber dan 
wat er normaal in huize Geurts gespeeld werd. Dat 
was vrolijke dansmuziek en jazz. De piano stond in 
de hele grote keuken. Zodoende gebeurde het dat 
’s avonds de tafel opzijgeschoven werd en er volop 
gedanst en gezongen werd op deze moderne mu-
ziek. Opa hield dan steeds een streng oogje in het 
zeil, want zijn dochters waren aantrekkelijke jonge-
dames. Daar was hij heel erg zuinig op, vooral als er 

‘Hij was groot en heel stevig gebouwd, 
had een enorme hangsnor en was 
blijkbaar voor den duvel niet bang’

Quatre mains: Op de voorgrond Pie en daarachter An Geurts
 Foto: archief fam. Geurts

Vriendinnen Pie Geurts en Jaantje van de Rakt 
 Foto: archief fam. Geurts

75 JAAR
BERNHEZE

HERDENKING
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goedkeurende blikken door die militairen geworpen 
werden met de tekst: “nice, but daddie looks too 
much.”
Op zondagmorgen liepen de dames te voet naar 
de kerk om naar de mis te gaan. Onderweg bij de 
jongensschool en bij de oude pastorie zaten dan 
Engelse soldaten langs de weg op hun brandertjes 
koffie te zetten. Zodra de dames passeerden werd 
er steeds “An, An, An” geroepen. Die was populair bij 
de soldaten, maar volgens mijn tante deed het haar 
niet veel, omdat ze tenslotte ‘nog maar’ achttien jaar 
oud was. Ze was erg verlegen.
Tenslotte vertelde mijn tante over Meester Mineur, 
de onderwijzer, die bij de bombardementen van Nij-
megen twee broers had verloren. Dat was een hele 
nare consternatie in het hele dorp. 

Schuin tegenover de familie Geurts woonde de fami-
lie Antoon en Kee van Steenbergen-van den Broek. 
Antoon, een andere broer van mijn oma, was smid 
en had daar de smederij en hoefstal. (Dat is het 
grote pand aan Weijen waar tegenwoordig een kap-
perszaak gevestigd is.) Kort na de bevrijding kreeg 
dochter Miet serieuze verkering met een Engelse 
soldaat. Zij waren smoorverliefd op elkaar. Echter 
die jongen was helaas geen katholiek, maar angli-
caan. Dat was volgens pa van Steenbergen een on-
mogelijke relatie; twee geloven op één kussen, daar 
slaapt den duvel tussen. Daarom moest dochterlief 
de verkering beëindigen. Die arme Miet is later altijd 
vrijgezel gebleven. 

Laatst had ik telefonisch contact met Gerard van 
den Broek uit Venlo. Tante Pie kent hem goed. Ge-
rard van den Broek is een neef van de familie An-
toon en Kee van Steenbergen-van den Broek. Ge-
rard kwam destijds wel eens vanuit Venlo op de 
fiets naar Nistelrode om te logeren bij de familie van 
Steenbergen. Zo ook in september 1944. Er was in 
Venlo destijds zo’n groot tekort aan van alles, dat 
ook de scholen gesloten werden. Op 17 septem-
ber is het de St. Lambertusfeestdag en rond die tijd 
was ook de aardappeloogst. Dus in tegenstelling tot 
Venlo was er hier genoeg te eten.

Bovendien kon hij hier ook naar hartenlust op het 
harmonium en op de piano van de familie Geurts 
spelen. Daar hoefde hij alleen maar de straat voor 
over te steken. Antoon vertelde aan Gerard dat het 
geallieerde front snel naderde en dat het hier wel 
eens kon gaan knetteren. Gerard mocht gerust lan-
ger blijven, maar Antoon raadde hem aan om toch 
maar te vertrekken. Daarom besloot Gerard naar 
huis in Venlo te fietsen. 

Drie dagen later hoorde hij via de illegale radio dat 
Nistelrode zonder slag of stoot bevrijd was. Venlo 
daarentegen werd pas op 1 maart 1945 bevrijd na 
een ellendige en lange winter. Gerard vertelde dat 
hij er nu nog steeds spijt van heeft dat hij toen te-
ruggefietst was. 

Tekst: Henk Geurts

Familie van Steenbergen: Dina, Antoon, Nellie, Kee, Jaantje, Martina, Cor, Lien, Tonnie en Miet  Foto: archief fam. Geurts



87

75 jaar vrijheid, 
en geen oorlog meer in de stad.

75 jaar blijheid,
en vrede op ons pad.

75 jaar bevrijd, 
iedereen is gelijk.

75 jaar gerechtigheid,
wie je ook bent arm of rijk.

Ik vind dat we erbij stil moeten staan,
wat mensen voor ons doen, 
en wat ze hebben gedaan,
mensen zoals de regering en het leger in het groen.
Mensen hebben ook veel meegemaakt, 
ze waren bang en zaten misschien wel vast.
Dat heeft ze diep in hun hart geraakt,
en het is ze vaak nog steeds tot last.
Het zal me altijd blijven raken wat er is gebeurd, 
n wat iedereen heeft ervaren,
maar nu respecteren we elkaar: joods, homo of gekleurd, 
en respecteren vind ik een van de mooiste gebaren.
Toen en nu, het is allemaal aan de gang, 
ik weet niet wat ik erger vind, 
toen en nu iedereen is en was bang,
volwassen of kind.
De 2e Wereldoorlog heeft veel gesloopt, 
gebouw en mens, 
maar dat iedereen weer leeft en loopt, 
 is mijn grootste wens!

Jouke Steenbakkers

Basisischool Op Weg

in Vorstenbosch
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Jeanne Hoevenaars schreef boek over 
onderduikers in Heeswijk 

Tekst: Liseth Kuijs Foto: Annerieke van de Broek

‘Het was altijd 
een Taboe geweest  
om over de oorlog  
te praten’
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Op het moment dat de onderduikers bij hen in huis 
kwamen, bestond het gezin uit vader, moeder en 
drie kinderen. Jeanne was toen 1 jaar oud. “We had-
den het niet breed, maar leden geen honger. We 
waren zelfvoorzienend; we hadden varkens, kippen, 
een geit, een eigen moestuin en fruitbomen vertelt 
Jeanne.” Haar vader verkocht landbouwgereed-
schappen en houten regentonnen en haar moeder 
runde de kleine Jaminwinkel aan huis. Achter deze 
winkel verbleef het Joodse echtpaar, in een kleine, 
geblindeerde slaapkamer. Niemand wist van hun 
verblijf, ook naaste familieleden niet. Overdag hiel-
den de onderduikers zich stil, ’s avonds zaten ze bij 
het gezin in de woonkamer. Ze beleefden angstige 
momenten met elkaar. Bijvoorbeeld toen twee Duit-
se soldaten het huis binnenkwamen en de hele bo-
venverdieping doorzochten, op zoek naar onderdui-
kers. “Het is een wonder dat ze niet ontdekt werden. 
De soldaten verwachtten waarschijnlijk niet dat er 
onderduikers op de begane grond zaten.” Maar ook 
gebeurtenissen zoals het schuilen in de kelder en de 
uiteindelijke vlucht naar de familie Van Grinsven op 
de Hommelsedijk, waren spannend. 

Chique, stadse mensen
Niet alleen gedurende de onderduikperiode, maar 
ook daarna deelden de families lief en leed met 
elkaar. “Na de oorlog kwamen Herman en Leny re-
gelmatig naar Heeswijk en bij bijzondere gebeurte-
nissen in onze familie waren zij altijd aanwezig. We 
beschouwden elkaar als familie, wij spraken hen ook 
aan met ‘oom’ en ‘tante’.” Jeanne vindt het best bij-
zonder dat het zo goed klikte tussen de twee fami-
lies. “Zij waren chique, stadse mensen en wij waren 
hele eenvoudige dorpelingen. Toen we kort na de 
oorlog bij hen op bezoek gingen, zagen we die ver-
schillen pas goed. Als ze naar Heeswijk kwamen, wa-
ren ze echt een bezienswaardigheid in de buurt. Zij 
hadden namelijk al een auto, dat had hier nog bijna 
niemand in die tijd. Ook hadden ze al een fotocame-
ra; daarom hebben we foto’s uit die tijd, die allemaal 
zijn gemaakt met de camera van ome Herman.” 

A4-tje werd boek
De verschillen tussen de families stonden een le-
venslange band echter niet in de weg. “Herman en 
Leny bleven mijn ouders hun hele leven dankbaar.” 
Ook nadat het gezin Van Dijk emigreerde naar Brazi-
lië, bleef het contact intens. Verschillende familiele-
den trotseerden de vele kilometers om elkaar op te 
kunnen zoeken. 
Vorig jaar mei waren de dochter en schoonzoon van 
de voormalige onderduikers nog in Nederland. Zij 
vroegen Jeanne of zij enkele herinneringen aan de 
onderduikperiode op wilde schrijven. “Zij wisten niet 
zoveel uit die tijd, want het was altijd een taboe ge-
weest om over de oorlog te praten. Jeanne moest 
er even over nadenken maar begon uiteindelijk in 
december toch met schrijven. “Wat bedoeld was 
als een paar A4-tjes, mondde uit in een echt boek, 
geïllustreerd met diverse foto’s en brieven en ook 
enkele kaarten uit Westerbork.” Toen Jeanne een-
maal begon, kwamen er steeds meer herinneringen 
naar boven. “Het uitzoeken van alle documenten en 
schrijven van het boek was heel leuk, maar ook heel 
intensief. Ik was er dag en nacht mee bezig en heb 
ook veel gehuild. Toen het boek klaar was, viel er een 
last van mijn schouders. Eigenlijk is het boek niet ge-
schreven voor een groot publiek, maar nu ik zoveel 
mooie reacties krijg, denk ik dat het voor mensen uit 
Heeswijk-Dinther misschien ook wel leuk is om te le-
zen,” lacht ze bescheiden.

Toen aan Marinus en Anna Voets-de Laat in de Tweede Wereldoorlog gevraagd 
werd of ze onderdak wilden bieden aan een Joods echtpaar, reageerden ze daar 
positief op. Zo kwamen in 1942 de Amsterdamse Leny en Herman van Dijk-Cohen 
bij hen in huis. Daar, aan de Dorpsstraat A 142 (nu Hoofdstraat 26) in Heeswijk, 
hebben zij tot 1945 ondergedoken gezeten. Jeanne Hoevenaars-Voets, een dochter 
van Marinus en Anna, schreef een boek over deze bijzondere periode en over het 
warme contact dat sindsdien tussen de beide families bestaat. 

LINKS
Jeanne Hoevenaars verteld over de onder-
duikers in de kruidenierszaak van haar ouders

Klik op de logo’s voor de link

https://www.dnhadeejer.nl/HaDeejers/2016/BW_Hadeejer_december/files/assets/basic-html/page41.html
https://vimeo.com/411337971
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Het grote gezin van Van Gestel bestond uit vader 
Frans en moeder Victoria van Gestel-van de Rakt 
en hun twaalf kinderen. Zes jongens en zes meis-
jes. Eén jongen, Victor, is in 1946 in Oss in het oude 
ziekenhuis aan hersenvliesontsteking overleden. De 
militairen hadden nog penicilline gebracht maar het 
was helaas te laat. Dit medicijn was in die tijd heel 
erg schaars.

De voornaam van Broer is eigenlijk Frans, maar zijn 
twee oudere zusjes noemden hem broertje. Dat is 
later Broer geworden en altijd zo gebleven. 
Broer was ten tijde van de bevrijding ongeveer 11 
jaar oud. In 1939 is het gezin verhuisd naar het pand 
aan de overkant van de weg, waar de Edahwinkel 
voortgezet werd. In dit pand had Broer later jaren-
lang een interieur- en meubelwinkel. Als laatste was 
er in dit pand een kapsalon gevestigd. Het karakte-
ristieke pand is helaas onlangs gesloopt. 
Broer zit vol mooie verhalen. Dat blijkt vooral tijdens 
zijn hilarische presentaties bij HKK Nistelvorst waar 
hij steeds heel veel publiek vermaakt. Als hij begint 
te vertellen ga er dan maar gerust voor zitten. 

De familie Van Gestel woonde destijds in het pand aan Laar. Dit is het huis waar 
later de Sparwinkel en het Chinese restaurant in gevestigd waren. Pa van Gestel 
was er vanuit Oss een Edah kruidenierswinkel begonnen. In dit huis is Broer als het 
derde kind geboren. 

75 Jaar bevrijding in Nistelrode;
Broer van Gestel

Het huis waar Broer geboren is Foto: HKK Nistelvorst 

Knecht Wijdeven met Broer Foto: HKK Nistelvorst 

Edahwinkel van de familie Van Gestel Foto: HKK Nistelvorst 
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Tijdens de mobilisatie was er bij de familie Van Ge-
stel ene kapitein Hooijer ingekwartierd. Deze man 
had voor de familie een kinderfietsje geregeld en 
werd daarom kapitein Fietske genoemd. Onlangs 
vond Broer een lijstje op zolder met een foto van 
de Maasbrug in Rotterdam. Achterop stond heel 
klein, alleen met een loep leesbaar geschreven: “Ter 
herinnering aan mijn inkwartiering in Nistelrode, 
….1938 tot februari 1939. Kapitein Hooijer.” 
Broer vertelde dat destijds hun huis is beschoten en 
dat was na de oorlog nog steeds goed te zien. Er zat 
nog een kogelgat bij het raam. Ook kwam er een ko-
gel dwars door het dak gevlogen, maar die ketste af 
tegen een muur. Hierdoor hadden zijn ouders, die 
lagen te slapen, alle geluk van de wereld dat ze niet 
geraakt werden. 

Als het vliegveld in Volkel weer eens door de gealli-
eerden gebombardeerd was, dan hielden de Duit-
sers en/of de NSB’ers een razzia om werklui op te 
trommelen.

Ook pa van Gestel kon dan gedwongen worden om 
met de ‘Arbeidsdienst’ op Volkel te moeten werken. 
Om daaraan te kunnen ontsnappen was er naast 
de ouderslaapkamer een luik in de vloer gemaakt. 
Op de benedenverdieping stond precies onder dat 
luik een kast. Deze kast was tot aan het plafond ver-
hoogd. In geval van een razzia kon pa van Gestel 
door dat luik kruipen en boven in die verhoogde 

kast gaan zitten schuilen. En als tweede ontsnap-
pingsmogelijkheid zat er in die ruimte in de boven-
kant van die kast ook weer een luik dat dan weer 
in de kast uitkwam. Door nu uit die kast te kruipen 
kon pa verder de tuin in om zich daar alsnog te ver-
bergen. 

Bij hun buren, in het huisje van Leonard van den 
Broek en Dina van Delst, lag in de voorkamer een 
kindje te slapen. Dat was aan de kant van Van Ge-
stel. Er vloog een kogel door het raam en die knalde 
tegen een schilderij dat boven het kinderbedje hing. 
Het hele bedje lag vol glas, maar het kind was won-
der boven wonder ongedeerd.

Achter dit huisje bevond zich een enorme afgedekte 
regenput. Bovenop deze put was een snijtafel ge-
maakt om vlees uit te benen en te snijden. In hun 
Edahwinkel kwamen de militairen dit vlees ophalen. 
Broer is nu nog verwonderd over de enorme hoe-
veelheden vlees die daar verorberd werden. 

Aan de achterkant van de jongensschool lagen mi-
litairen ingekwartierd. Onder hen ook ene Pico en 
een Ferdinand. Pico was een klein manneke en Fer-
dinand was enorm groot van postuur. Zij wilden dat 
Broer elke dag even bij hun langskwam, want zij 
hadden allebei een zoontje dat ongeveer even groot 
was als Broer. Over deze Pico vertelde Broer nog 
het volgende: “Na de oorlog was Mien van Lith naar 
Canada geëmigreerd. In dat grote Canada kwam ze 
toevallig ene Pico tegen en die vertelde tegen Mien 
dat hij in Nistelrode ingekwartierd was geweest. 
Dit verhaal had Mien naar de zus van Broer, Els ge-
schreven. En dat in het enorm grote Canada!”

Zoals alle kinderen moest broer voor zover mogelijk 
gewoon naar school. Maar doordat ruimtes steeds 

‘Er vloog een kogel door het raam en die 
knalde tegen een schilderij dat boven het 

kinderbedje hing’

Nederlandse militairen tijdens de mobilisatie in Nistelrode
 Foto: HKK Nistelvorst 

Huisje van Van den Broek, hier staat nu een kapperszaak
 Foto: HKK Nistelvorst 
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door de militairen gevorderd werden, moest de 
school nogal eens verplaatst worden. Ze hebben 
les gehad op het toneel en in de kleedkamer van 
het parochiehuis. Maar ook waren er noodklasjes 
gehuisvest in D’n Eiermijn in de Lindenstraat. Broer 
zat bij mister Mineur op de ‘Eierschool’. Verder had-
den ze vaak les in de open lucht op de wei van Bert 
Pennings bij de (oude) begraafplaats. 

Maar vaak was er in de zomer weinig tot geen school 
omdat er niet genoeg leerlingen aanwezig waren. 
De kinderen konden gewoon thuisgehouden wor-
den om mee te helpen met de oogst. Rogge maaien, 
hooien, aardappelen rapen en meer van dat werk. 
Broer kreeg hier echter nooit vrij voor, want thuis 
hadden ze een kruidenierswinkel.

In het archief van HKK Nistelvorst vond ik een hand-
geschreven brief van meester Van der Zanden aan-
gaande de jongensschool uit die tijd.

Citaat: “In 1944 moesten veel mannen naar het 
vliegveld in Volkel om gaan werken. Ook mees-
ter Broekman werd achter ons huis (Weijen A1, bij 
G.v.Dommelen) gearresteerd. Twee Duitsers achter 
hem met het geweer in zijn rug kwamen langs de 

school. Achter het hek schalden de schooljongens: 
“Hé rotmoffen, laat onze mister los.” Meester Broek-
man dook onder en kwam later terug.” 

De overbuurvrouw van de familie Van Gestel was 
hoogzwanger. In Nijmegen was een vrouw die een 
complete babyuitzet wilde verkopen, maar voor-
al om te ruilen voor eten. Nijmegen was een week 
tevoren platgebombardeerd. Aangezien er in deze 
omgeving geen babyuitzet te vergaren was, werd 
besloten om die op te gaan halen. Broer wist die 
mensen te wonen en kon enigszins de weg wijzen.

Na de bevrijding kwam er op een avond een V-1 
overvliegen en die begon te sputteren. Broer stond 
boven bij het raam te kijken en te bidden: “Och Lief 
Vrouwke, gift ‘m nog een douwke”. Daarna sloeg de 
V-1 bij de familie Wim van den Broek op de Achter-
straat in. 

Tekst: Henk Geurts.

De Eiermijn aan de Lindenstaat Foto: HKK Nistelvorst 
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Alle kinderen kregen destijds wekelijks godsdienst-
les van Pastoor Groenen. Maar in de oorlog was er 
vanwege allerlei gebrek geen ruimte voor dit onder-
wijs. Het werd slechts om de drie weken in het pa-
rochiehuis gegeven. Toen de pastoor aan Piet vroeg 
om een Weesgegroetje te bidden was hij dit gebed-
je tot zijn grote verdriet helemaal vergeten. En hij 
kreeg daarvoor ook nog een fikse uitbrander van de 
pastoor. 

Zoals heel veel mensen in het Nistelrode van toen, 
hadden ze bij Piet thuis een boerderij. Ze kwamen 
dus eigenlijk niet veel tekort, maar toch kreeg ieder-
een een distributiestamkaart voor het bonnensys-
teem. Je kon hiermee iedere maand op het distri-
butiekantoor bonnen ophalen voor eten, kleren, 
schoenen en andere artikelen. Aan de hand van 
de grootte van een gezin werd het aantal bonnen 
bepaald. Bij die bonnen moest uiteraard wel met 
contant geld betaald worden. Soms was er wel geld, 
maar geen bonnen. Of omgekeerd. Aangezien er bij 
Piet thuis aan weinig gebrek was, werden er andere 
mensen met deze bonnen vooruitgeholpen. 

Als er bijvoorbeeld een varken geslacht werd, be-
paalde deze dienst hoeveel je zelf mocht houden 
en hoeveel er voor de distributie gereserveerd 
diende te worden. Dit was ook weer afhanke-
lijk van de grootte van het gezin van de varkens- 

Na het verhaal over het Arbeidskamp in Nistelrode vertelt Piet verder over zijn 
ervaringen tijdens de bezetting en de bevrijding van Nistelrode.

75 Jaar bevrijding in Nistelrode;
Piet Hanegraaf deel 3

Pastoor Groenen Foto: HKK Nistelvorst

Distributiebonnen  Foto: HKK Nistelvorst



94

eigenaar. Vaak kwamen de vleeskeurmeesters al 
keuren voordat de distributiemannen verschenen. 
Het vlees werd gestempeld en kreeg het overtollige 
gewicht al een bestemming voordat het naar de dis-
tributie ging.

Ook pasgeboren biggen gingen op de bon, maar er 
werden er ook onderhands verkocht. Het liefst had 
men een gecastreerde beer omdat die beter smaak-
te en veel groter werd. Op een dag kwam de kok van 
het Arbeidskamp bij vader Bertus Hanegraaf voor 
een speenvarken. Pa wilde eerst niet meewerken; 
toegeven was heulen met de Duitsers en weigeren 
kon weleens andere consequenties hebben. Uitein-
delijk werd Bertus overtuigd. De papieren werden 
in orde gemaakt en de man nam het speenvarken 
mee voor de Duitse officieren. Die zorgden dus wel 
goed voor zichzelf. 

Piet vervolgt zijn verhaal met de latere bouw van 
zijn huis aan de Blauwesteenweg. Hij had de grond 
gekocht van Dorus van Zandvoort, die op Weijen 
woonde. Toen dit huis uitgegraven werd kwamen er 
allemaal onderdelen van een vliegtuig naar boven. 
Aluminium delen zoals een stuk van de romp en 
stukken van de vleugel. Verder lag er een hoop geel 
poeder, misschien wel springstof. De bouwvakkers 

zeiden dat het spul maar vlug weg moest en om er 
vooral geen ruchtbaarheid aan geven. Dit om een 
hoop gedoe en de daaruit voortkomende vertraging 
te voorkomen. Het huis werd destijds aan de rand 
van het dorp gebouwd. Het Kerkveld bestond zelfs 
helemaal nog niet en de Blauwesteenweg was nog 
een zand-/puinweg, die verderop in het bos dood-
liep. 
Piet bedacht zich bij deze vondst dat dit wel eens 
het vliegtuig kon zijn waarvan er een motor in het 
bos bij de Slotenseweg (golfterrein, bij het trans-
formatorhuisje) terecht was gekomen. Volgens Piet 
groeide er daarna op die plek jaren niets meer. Een 
andere motor was rechts van de Berghemseweg 
aan de kant van Schaijk terechtgekomen. 

Blauwesteenweg  Foto: HKK Nistelvorst

Distributiestamkaart
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‘Aan de hand van de grootte van een gezin 
werd het aantal bonnen bepaald. Bij die 

bonnen moest uiteraard wel met contant 
geld betaald worden’

Proces verbaal G.M. van de Ven Voor de gehele versie zie www.nistelvorst.nl – 75jaar bevrijding

Hier lagen twee korenveldjes, één van de familie Ha-
negraaf en één van Jan van Dijk. Toen men op deze 
veldjes ging kijken werd er tot grote ontzetting van 
de aanwezigen het lijk van een vliegenier gevonden. 
De parachute lag in het aangrenzende bos. 

In het archief van HKK Nistelvorst vond ik het pro-
ces-verbaal gedateerd 9 april 1943, van de toen-
malige burgemeester van Nistelrode, Martinus van 
den Hurk. Het gaat hierin over de rapportage van 
het neerstorten van een viermotorige Engelse bom-
menwerper. Vermoedelijk had die bij het neerstor-
ten zijn lading bommen nog bij zich. Het vliegtuig 
zou in de lucht geëxplodeerd zijn, want er lagen 
wrakstukken van het vliegtuig verspreid over een 
strook van anderhalve kilometer breed en wel vier 
á vijf kilometer lang. De twee motoren lagen onge-
veer een kilometer ten noorden van het wrak, bij 
het kamp van de N.A.D. te Nistelrode. In het vlieg-
tuigwrak zaten volgens het rapport vijf doden. 

Van Harrie van Grinsven ontving ik daar over ook 
nog de volgende informatie uit het boek van W.F.J. 
Boeijen ‘Vliegen en vechten bij de Maas 1940 -1945’:

In de avond van 9 april 1943 werd om 23.34 uur 
de viermotorige RAF Lancaster MK 111 ED806 met 
registratie WS-L van het 9de Squadron RAF door 
nachtjagers neergeschoten. De Lancaster was om 
20.45 uur opgestegen van het Engelse vliegveld 
Waddington. Dit toestel werd door de Duitse Ma-
joor Werner Streib neergehaald. Alle slachtoffers 
liggen op de erebegraafplaats van Uden begraven.
Ook andere Nistelrodenaren vertellen over een 
neergestorte Engelse bommenwerper. Die viel vol-
gens deze mensen achter Weijen op de Blauwes-
teenweg in de korenvelden. Volgens hun verklarin-
gen mocht er van de Duitsers niemand gaan kijken, 
blijkbaar zaten er nog overleden bemanningsleden 
in het wrak. Ook werden er in de buurt nog laarzen 
gevonden. 

Na dit verhaal gehoord te hebben herinnerde ik me 
dat bij de bouw van ons huis in 1977 aan de Blau-
westeenweg tijdens het uitgraven ook verschillende 
metalen voorwerpen naar boven kwamen. We had-
den wel een vermoeden dat het iets met de oorlog 
of het vliegveld B-88 te maken had. We hadden ech-
ter nooit gedacht dat er zich hier in onze buurt des-
tijds zo’n dramatische gebeurtenis voltrokken had. 
Wie weet wat er hier nog meer in de grond zit. 

Tekst: Henk Geurts.
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Tijdens de mobilisatie in 1939 werden er in de grote 
boerderij maandenlang een aantal Nederlandse of-
ficieren ingekwartierd. Eén van hen was Cor Gerels, 
waarmee de familie na de oorlog nog lang in contact 
is gebleven. Cor was boer in de Noordoostpolder 
en heeft de familie van der Heijden tijdens de dro-
ge zomer van 1947 aan groene suikerbietkoppen 
als voer voor het vee geholpen. Een andere naam 
die Bernhard zich herinnert is Henk van Werke uit 
Schoonhoven. Zowel Cor als Henk zaten veel in de 
‘goei kamer’. Bernhard weet niet zeker meer of Cor 
en Henk ook allebei in de bedstee sliepen. 
Achter de boerderij, in de karschuur, stonden tij-

dens de mobilisatie enkele Nederlandse militaire 
voertuigen geparkeerd. Die stonden hier verdekt 
opgesteld. Maar de jongelui van der Heijden, onder 
leiding van Maricus, wilden wel eens zien of zij één 
van die voertuigen gestart konden krijgen. Dat luk-
te zonder probleem, maar de paniek ontstond toen 
dat voertuig pardoes begon te rijden. Met als gevolg 
dat de hele deur met een stuk muur eruit werd ge-
reden. 
Na de Duitse aanval op Nederland en de bezetting 
die daar in mei 1940 op volgde, zag Bernhard dat 
een aantal Duitse militairen met paard en wagen 
vanaf de Brobbelbies, via de Tramstraat en het  

Bernhard van der Heijden (d’n Brouwer) is in 1932 geboren als tiende van de twaalf 
kinderen van Toontje en Mieke van der Heijden-Ruijs. Bernhard woonde tot zijn 
trouwen in het stamhuis ‘De Brouwerij’, de latere Brouwershoeve. In 1960 trouwde 
Bernhard met Fien van de Ven uit Vinkel. Samen kregen ze vier kinderen. Bernhard 
en Fien wonen nu in de Veerstraat te Nistelrode.

Bernhard van der Heijden

Het grote gezin van der Heijden-Ruijs bij het huwelijk van Jan: Staand v.l.n.r.: Harrie, Toon jr., Miet, Maricus, An, Bernhard, 
Mien, Wim, Piet, Jan. Zittend v.l.n.r.: Jos, moeder Mieke, vader Toon en Martien Foto: archief HKK Nistelvorst, bewerkt HG
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Fabrieksstraatje in de richting van Veghel trok. Was 
Nistelrode hiermee bezet gebied geworden? Er was 
geen slag of stoot geleverd en geen schot gevallen. 
Tijdens de oorlog was er in Nistelrode helemaal niets 
te beleven en werd er niets georganiseerd. Daarom 
had broer Maricus bedacht om met een paar man, 
waaronder Sjef Leenhouwers en Jan van Dijk, op de 
fiets naar Boxtel te gaan. Hier werd een concours 

hippique gehouden en daar wilden ze graag bij zijn. 
Echter tijdens dit concours werd er door de Duit-
sers een razzia gehouden om jongemannen zon-
der identificatiebewijs op te pakken. Maricus en de 
andere jongens hadden dit gezien, sprongen over 
de sloot en gingen er vandoor. Alleen Jan van Dijk 
durfde niet te springen en werd opgepakt en afge-
voerd. Hij werd naar een boer in Duitsland gestuurd 
om voor te werken. Jan kwam pas na drie jaar weer 
terug in Nistelrode. Daarna is hij nog een tijdje in 
Nistelrode gebleven om vervolgens naar Australië 
te emigreren. Samen met Harrie van den Bogaard 
waren zij de eerste twee Nistelrodenaren die naar 
Australië vertrokken. 

Bij Bernhard thuis hadden ze een paar mooie Bel-
gische trekpaarden. Deze hengsten bleven echter 
voor de Duitsers in de stal verborgen omdat die 
anders wel eens gevorderd konden worden. Dit ge-
heim werd echter door Köbuske van D. verraden. 
Vrij snel daarop kwamen de Duitsers bij moeder van 
der Heijden op de stoep om deze mooie Belgische 
paarden in beslag te komen nemen. Maar moeder 
was bepaald niet op haar mondje gevallen, waar-
door de paarden mooi op stal bleven staan. Moe-
der stuurde de Duitsers naar de brandweerkazerne 
en daar hebben ze in plaats van de trekpaarden, de 
brandweerauto maar meegenomen.

Na de hooitijd lag de hooizolder tot de nok toe vol 
met vers hooi. Echter na verloop van tijd zakte dit 

’Tijdens de oorlog was er in Nistelrode 
helemaal niets te beleven en werd er

niets georganiseerd’

75 JAAR
BERNHEZE

HERDENKING

Schietoefening van Nederlandse soldaten tijdens de 
mobilisatie 1939. Achter de Berg te Nistelrode met 
burgemeester van Hout als toeschouwer 
 Foto: archief HKK Nistelvorst, bewerkt HG

'De Brouwerij' nog als boerderij. Daarnaast de winkel van 
Sjef Wouters, nu ’t Pumpke
 Foto: archief HKK Nistelvorst, bewerkt HG

Voorgevel van 'De Brouwerij'
 Foto: archief HKK Nistelvorst, bewerkt HG
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hooi flink in zodat er in de nok van de boerderij dan 
een lege ruimte ontstond. Tijdens de Duitse razzia’s 
klommen de oudere broers van Bernhard in deze 
lege ruimte om te schuilen. Ze konden dan stiekem 
tussen de pannen door kijken of de kust weer veilig 
was. De broers hebben hier echter heel lang onder-
gedoken gezeten. 

Als er luchtalarm was moest de hele familie uit bed. 
Dat was vaak ’s nachts, als de geallieerde bom-
menwerpers kwamen overgevlogen. Die gingen 
wel met zo’n vijftig toestellen tegelijkertijd richting 
Duitsland. De Duitse jagers gingen hier achteraan 
en schoten dan vaak een achterblijver uit de lucht. 
Zo ging er tijdens een nacht weer het luchtalarm 
en werd iedereen uit bed getrommeld om te gaan 
schuilen. Deze keer werd er boven Nistelrode een 
geallieerde bommenwerper aangeschoten, terwijl 
iedereen alweer richting bed aan het gaan was. Er 
werd geschreeuwd: “Eruit, eruit”, zodat er veel men-
sen in hun nachtkleding weer buiten stonden. Het 
brandende toestel viel gelukkig ergens op ’t Kant-

je in een lege wei. Wat was iedereen bang geweest 
dat dit vliegtuig boven op zijn dak zou neerstorten. 
Later kwamen er ook nog V1-bommen (onbemand 
vliegende Duitse bommen) overgevlogen. Maar van 
één daarvan hield de motor er boven Nistelrode 
mee op. Dat was om 8.00 uur ’s morgens, Bernhard 
weet het nog precies. Grote schrik alom; de V1 viel 
bij Wip van den Broek op de Achterstraat. Gelukkig 
geen gewonden, alleen een heel groot en diep gat 
in de grond. 
Tegen het eind van de oorlog was er naast de twaalf 
kinderen Van der Heijden steeds plaats voor evacu-
ees uit Heesch, Vinkel, Nuland en Empel. Volgens 
Bernhard verbleven er wel eens 65 mensen in de 
stal. En moeder van der Heijden gaf hen allemaal te 

eten. De meeste Heesche evacuees kwamen via de 
neef van moeder van der Heijden, Toon van Nistel-
rooij uit Heesch. Toon was hengstenboer en kwam 
in dat verband vaak bij de familie van der Heijden, 
waar een grote voorliefde voor Belgische trekpaar-
den bestond. 

In de jongensschool tegenover hun huis was een 
Engelse EHBO-verzorgingspost gevestigd voor ge-
wonde militairen. Daarom waren de lessen in het 
parochiehuis. Bernhard kwam een keer langs de 
school gelopen en zag tot zijn grote verbazing een 
Amerikaanse militair met een hele donkere huids-
kleur. Bernhard wist niet wat hij zag en schrok zich 
een hoedje; zo’n donker persoon had nog nooit ie-
mand in Nistelrode gezien. 

Meteen na de bevrijding werd er door de Engel-
se militairen recht voor hun huis op het plein een 
schuttersputje gegraven. Het was zo diep dat er een 
man in kon staan. Dit schuttersputje was ter bewa-
king want er konden nog steeds Duitse soldaten uit 
de richting van Heesch komen. Vanuit dit punt kon 
men heel Laar in die richting overzien. 

Tekst: Henk Geurts.

De stal van 'De Brouwerij'
 Foto: archief HKK Nistelvorst, bewerkt HG

Rompdeel van een viermotorige RAF bommenwerper die in 
de nacht van 25 op 26 juli 1943 neerstort op ’t Kantje. Voor 
details: ga naar SGLO Crash database en type in code: T2707
 Foto: archief HKK Nistelvorst, bewerkt HG

‘Er werd geschreeuwd: “Eruit, eruit”, 
zodat er veel mensen in hun 

nachtkleding weer buiten stonden’
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De bevrijding 1945

5 mei 1945, Nederland bevrijd
Waar 5 jaar op moest worden gewacht.
Wat waren de mensen verblijd
Ondanks de ellende die de oorlog bracht.

Vijf lange jaren van onderdrukking
Onbeschrijfelijk leed is er geleden.
Dood en verderf waren niet gering
Bombardementen op vele steden.

Jodenvervolging, gewelddaden
Hongerwinter, gebrek aan alle dingen
Vele verzetsstrijders verraden
Soldaten die kwamen en gingen.

Pijn, verdriet en angstige jaren,
Het was een hele moeilijke tijd.
Miljoenen hebben dit ervaren
Toch verloor Duitsland de strijd.

Nu 75 jaar vrijheid gedenken
Dat er nooit weer oorlog zal ontstaan
Moge God ons blijvende vrede schenken
Zodat wij veilig verder mogen gaan.

Laten we de bevrijders blijven waarderen
En zij die hun leven lieten in de strijd
Blij dat we nu in vrede mogen verkeren
En dankbaar mogen leven in vrijheid. 

Dirk van den Berg

Groep 8, Basisschool Het Mozaïek

in Heeswijk-Dinther
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Halverwege de dertiger jaren van de vorige eeuw, dus vóór de Tweede Wereld-
oorlog, was er al sprake van voetbal door zowel inwoners van Dinther als Heeswijk. 
Buiten competitieverband waren D.H.C. (Dinther-Heeswijk-Combinatie) en D.E.V.O. 
(Door Enkele Vrienden Opgericht) de voorlopers van Avesteyn. Enkele bekende 
namen uit die tijd waren: Wim en Toon Kuijs, Antoon v.d. Meijden, Frits, Harrie en 
Thieu v. Eerd en Martien Rijkers. Er werd o.a. gespeeld bij Meulensteen (ter hoogte 
van het huidige Servaespad) en Hein de Werd (achter tankstation v.d. Heijden).

Vóór, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog
Avesteyn

Albert van den Boom en Louis van de Burgt Foto: Eefje Voets
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Toen de oorlog was uitgebroken, kwam een aan-
tal personen uit Dinther en Heeswijk in maart/april 
1941 bij elkaar. Zij wilden een voetbalclub oprich-
ten die in competitieverband mocht spelen. Dat was 
niet gemakkelijk want de Duitse bezetter keurde in 
die periode niet alles goed. Deze keer hadden de 
pioniers wel het geluk aan hun zijde en zodoende 
was Avesteyn - vanaf 1 mei 1941 - een feit. Bij die 
oprichtingsvergadering waren o.a. aanwezig: Piet 
v. Zutphen, Harrie v. Eerd, Sjef v.d. Meijden en Tini 
Heerkens. En enkele bekende spelers uit die tijd 
waren: Henk v.d. Leendert en Gerard v.d. Boogaard 
uit Heeswijk en de gebroeders Schakenraad uit 
Dinther. De contributie bedroeg (slechts) 10 cent 
per maand, dus veel te verteren was er niet; het was 
immers oorlog. Het veld was - van 1941 tot 1943 - 
gelegen aan De Dieppoel en werd gehuurd van Jan 
v. Zutphen (Jan van Lowieje). 

De (minimale) opbrengst van de entreegelden zorg-
de ook wel eens voor uitstel van deze betaling. De 
naam werd gekozen na overleg met dr. Heijmans 
van de Abdij van Berne. Die kwam namelijk met het 
voorstel om de voetbalclub de naam te geven van 
het vroegere kasteel “Avesteyn” (ook genoemd Slot 
Avestijn) dat tot 1808 in De Laverdonk stond. Hier 
was men het mee eens; de uitgekozen kleuren had-
den echter een “diepere” betekenis. Oranje bete-
kende: verzet tegen de Duitsers. Zwart betekende: 
eventuele gevolgen van reacties door de Duitsers. 
Er kon dus vanaf dat moment daadwerkelijk gevoet-
bald worden. 
Maar men moest eerst een brief naar de Sicher-
heitsdienst (SD) sturen. Men was namelijk verplicht 
om een vergunning aan te vragen om een vereni-
ging op te richten én deel te nemen aan de com-
petitie. Eind augustus was die vergunning er nog 
niet en daarom werd het erg moeilijk; de competitie 
begon in september. Toch werd het risico wel ge-
nomen om deel te nemen. En meteen in dat eerste 
seizoen (1941-1942) werd Avesteyn kampioen in de 
3e klasse onderafdeling. Dat was mede te danken 
aan de prima onderlinge verstandhouding waarbij 
ook de personen uit Heeswijk van een goede sa-
menwerking getuigden. De toeschouwers in die tijd 
waren hoofdzakelijk de boerenmensen; anderen 
toonden minder belangstelling. Ook was men - op 
z’n zachtst gezegd - enige dank verschuldigd aan 
een scheidsrechter uit Den Bosch, die regelmatig 
op zondag het thuisduel kwam fluiten. Dat leverde 
Avesteyn vaak een positief resultaat op.... In die tijd 
werd de samenstelling van de elftallen verricht door 

de elftalcommissie; bij de trainingen was vrijwel 
altijd sprake van prima overleg. Ook verschillende 
oud-voetballers zorgden vaak voor waardevolle ad-
viezen. Begin 1944 moest Avesteyn in Schijndel een 
beslissingswedstrijd spelen tegen Den Dungen. Dat 
leverde een overwinning op en hierdoor promo-
veerde Avesteyn naar de 1e klasse onderafdeling 
van de Brabantse Bond. 

Op het einde van dat seizoen kwam er een samen-
scholingsverbod van de Duitsers. Hierdoor - en de 
daarop volgende bevrijding - was er in 1944-1945 
geen competitievoetbal. Meteen hierna verhuisde 
Avesteyn naar een ander terrein - aan de St. Serva-
tiusstraat - tegenover de melkfabriek “Onder Gods 
Zegen”. Ook daar speelde men, toen in 1951 de 
“Heeswijkse spelers” zich afscheidden en het voor 
Avesteyn erg zwaar werd. Er verdwenen toen leden 
die enorm hadden bijgedragen aan het waardevolle 
bestaan van Avesteyn. Mede door de inbreng van 
Piet Bruin bleef alles toch binnen de perken, ook 
omdat er in die na-oorlogse periode geen opvallen-
de gebeurtenissen plaatsvonden.

Met dank aan Jan van Zutphen,
Albert v.d. Boomen en Louis v.d. Burgt

LINKS
Vóór, tijdens en vlak na De Tweede 
Wereldoorlog Avesteyn

Klik op de logo’s voor de link

https://www.dnhadeejer.nl/HaDeejers/2014/BW_Hadeejer_augustus/files/assets/common/downloads/publication.pdf
https://vimeo.com/411342905
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Van dinsdag op woensdag een zeer rustige nacht 
geweest. Voor de laatste keer in de schuilkelder ge-
slapen. Ook Marie blijft nu weer thuis slapen. Marie 
en ik hebben nu precies 32 nachten in de schuilkel-
der geslapen. Vandaag het fabriek schoongemaakt 
en morgen beginnen we weer te draaien. Het is nu 
heel rustig. Men hoort niet meer schieten. Dinther 
was mede een van de eerste plaatsen uit Nederland 
die bevrijd was (misschien wel de allereerste).
Maar geheel veilig is Dinther nog niet geweest. Mis-
schien nu wel.

Na mijn werk op de fabriek even bij Marie aange-
weest, en toen naar huis. Ik blijf vannacht thuis sla-
pen. Mijn vader, broer en zuster slapen vannacht 
ook thuis. Morgen komt moeder en mijn zuster Ma-
rie naar huis. Het gevaar is nu hopelijk voorbij. Ik 
hoop dat we nu eens rustig kunnen leven. Ik hoor 

vertellen dat ‘s-Hertogenbosch en Tilburg van n.m. 
zijn gevallen. Of het waar is weet ik niet. Ik heb een 
oude carbid lamp in orde gebracht en nu hebben 
we thuis carbid licht. Ik hoop dat Nederland spoedig 
helemaal bevrijd is en dat we weer aan den opbouw 
kunnen beginnen, want er is veel verwoest. Hier in 
Dinther zijn nu maar enkele soldaten meer het ma-
teriaal rukt allemaal op. Verder is er vandaag geen 
nieuws.

Tekst: Dagboek Christ Habraken

Burg v.d. Veerdonk 1934 - 1957

Dagboek
Woensdag 

25 oktober

1944

Dinther bevrijdt

‘Morgen komt moeder en mijn
zuster Marie naar huis. Het gevaar is nu 

hopelijk voorbij. Ik hoop dat we nu
eens rustig kunnen leven’
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Herinnering aan de burgerslacht-
offers 1940-1945 uit de parochies
Heeswijk-Dinther-Loosbroek

De oorlogstijd ging aan Heeswijk, Dinther 
en Loosbroek niet zonder slachtoffers en 
groot verlies aan materieel bezit voorbij. 
Tijdens de Duitse inval in 1940 waren eni-
ge tientallen jonge mannen uit Heeswijk, 
Dinther en Loosbroek onder de wapenen 
ter verdediging van het vaderland. De strijd 
tegen de Duitsers kostte gelukkig aan geen 
van allen het leven. Zij kwamen na verloop 
van enige tijd terug naar hun vertrouwde 
omgeving. 

Verzet
Hoewel meerdere personen uit onze dorpen gedu-
rende de oorlogstijd in het verzet zaten en gevaar-
lijke opdrachten uitvoerden, werd niemand van hen 
gevangen genomen of gedood. Hierbij moeten ook 
worden genoemd de personen die met gevaar voor 
eigen leven joden onderdak en verzorging boden. 
Ook het onderbrengen van onderduikers, in totaal 
ruim honderd, was zeker zeer gevaarlijk. Het aan-
tal dorpsbewoners dat in stilte lijdelijk verzet bood 
en zodoende een aandeel had in het verzetswerk is 
niet precies bekend. 

De droeve oorlogs- en bevrijdingstijd
Toen de oorlog op 10 mei 1940 uitbrak vielen er al 
direct twee jonge slachtoffers. Het zouden niet de 
enigen zijn, die vóór de bevrijding een feit was, het 
leven zouden verliezen. Het gedwongen verblijf van 
twee jonge mannen in werkkampen in Duitsland 
kostte ook hen het leven. Niemand had er geduren-
de de oorlog aan gedacht dat de bevrijdingsstrijd 
deels in onze directe omgeving plaats zou vinden. 
Maar het gebeurde wel en kostte velen het leven. 
De materiële schade was groot. In januari 1945 ver-
scheen een rapport van de Commissie van Herstel 
en Opbouw van Heeswijk en Dinther. Hierin stond 
dat driehonderd min of meer beschadigde gebou-
wen moesten worden hersteld. Daaronder waren 
vijf geheel verwoeste boerderijen. 

Na de bevrijding
De vrijheid werd in 1959 gevierd door aan de dank-
kapel voor Maria in Heeswijk een bestemming toe 
te voegen, dat van Oorlogsherdenkingsmonument. 
De naam werd voortaan Airborne-monument.
Vele jaren daarna is men op die plaats echter wel 
voorbij aan elkaar gegaan aan de burgerslachtof-
fers uit onze dorpen. Onder hen velen, die ik per-
soonlijk heb gekend. De meesten uit onze straat en 
omgeving, te weten de Schoolstraat en Den Dolvert 
in Dinther. Daarom heb ik in 2004 het initiatief ge-
nomen deze missie te herstellen. Dankbaarheid 
aan Maria en aan de bevrijders is ook na 75 jaar nog 
steeds op zijn plaats. 

Burgerslachtoffers

Monument oorlogslachtoffers Mgr. van Oorschotstraat
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Ter blijvende gedachtenis
Na veel voorbereidend werk en met steun van een 
groepje meevoelende mensen, is er een blijvend 
aandenken naast het Airborne-monument geko-
men. Ik nam het initiatief en heb het gehele ont-
werp en de vormgeving ter hand genomen. De on-
dergrond werd beschikbaar gesteld, persoonlijke 
verhalen en foto’s werden verzameld en financiën 
bijeengebracht. Ook kwam er een boekwerkje met 
foto’s en uitvoerig beschreven bijzonderheden. Het 
is in de heemkamer van De Wojstap aanwezig.
Nadat de bouwmaterialen geschonken waren, is de 
uitvoering van het gedenkmuurtje aan de Mgr. van 
Oorschotstraat ter hand genomen. Op een door mij 

ontworpen natuurstenen tableau staan de namen 
en persoonlijke gegevens van 29 personen gegra-
veerd. Zo heb ik nog steeds een goed gevoel over de 
totstandkoming van het geheel.

Op 4 mei 2005 werd het monumentje aan de be-
volking gepresenteerd met een toespraak en een 
bloemenhuldiging. Sindsdien wordt er elk jaar op 4 
mei de Dodenherdenking gehouden. De gemeente 
Bernheze heeft het initiatief gewaardeerd, gesteund 
en het monument in eigendom overgenomen. Het 
onderhoud is daardoor blijvend geregeld. Ouderen 
en jeugd zullen tot in lengte van dagen even kunnen 
stilstaan bij onze burgerslachtoffers uit de oorlogs-
jaren van 1940-1945. 

Tekst: Jan van Gemert, 
Heeswijk-Dinther, augustus 2019. 

N.B. Dit verslag is een sterk verkorte versie van 
een eerdere publicatie in De Kroniek, het blad van 
Heemkundekring De Wojstap in Heeswijk-Dinther 
en Loosbroek. Het uitgebreide verslag is te vin-
den in de heemkamerbibliotheek, geopend iedere 
woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.

75 JAAR
BERNHEZE

HERDENKING

Herdenkingsmonument op De Misse in Heesch
 Foto: Marcel van der Steen
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Burgeroorlogsslachtoffers uit
Heesch

Bij slachtoffers denk je aan personen die 
door een gebeurtenis zwaar zijn getroffen. 
Dat kan ook plaatsvinden in indirecte zin. 
Geliefden en personen, die afhankelijk 
waren van een dodelijk slachtoffer, onder-
vinden daar last van, vaak levenslang. 
Dit wordt grotendeels in stilte gedragen 
maar medeleven werkt als zalf op de won-
de. ‘Het herinneren aan’ is een vorm van 
zich bekommeren.

Aan De Misse tegenover het gemeentehuis staat 
een herinneringsmonument. Daarop lees je de 
namen van dienstplichtige militairen uit Heesch,  
gesneuveld bij twee totaal uiteenlopende acties 
toen Nederland democratisch geregeerd werd. De 
twee overgebleven zijden van dat monument zijn in-
gevuld met een gedicht en de tien namen van bur-
gerslachtoffers die omkwamen tijdens de ‘Slag om 
Heesch’, in september 1944. Deze laatsten sober 
gebeiteld in een al even sobere toegevoegde hard-
steen.

Herdenkingsmonument op De Misse in Heesch
 Foto: Marcel van der Steen
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Recent zijn daarvan foto’s gemaakt speciaal om deze 
bijdrage te illustreren. Wat mij opviel, en misschien 
ook de lezer, is de symboliek van de achtergrond, 
namelijk de in het gelid staande gekandelaberde 
(bepaalde snoeiwijze van jonge takken) platanen. 
Nog kaal om de winter te kunnen overleven maar 
aan de uiteinden energie verzamelend om spoedig 
uit te botten. Zo ook de tien burgerslachtoffers die 
beperkingen en angsten van ruim vier jaar oorlog 
hebben doorstaan. 

Echter, tijdens de bevrijding zaagde dit geweld, dat 
zich te vuur en te zwaard over het dorp uitrolde, 
hun leven als een tak van de boom af. De welvaart, 
die zich snel daarna ontplooide, werd hen in de pril-
le herfst van 1944 ontnomen. Dat geldt ook in hoge 
mate voor de gesneuvelde Heesche militairen.
Een gedicht van de hand van Mathieu Bosch uit 
Loosbroek, dat op het oorspronkelijk driezijdig ste-
nen monument viel te lezen, verdween bij de sa-
menvoeging met een nieuwe driezijdige steen. Op 
het geheel, wat nu een vierkant vormt, moest dat 
opnieuw worden aangebracht. Dat valt van de foto 
wat moeilijk af te lezen, vandaar dat het hierbij staat 
weergegeven.

‘Voor wie denkt aan vergeten
is voor alle tijden te lezen 
de pijn en het woord 
van toen en nu’

Mij lijkt dat hij dat gedicht meer met het hoofd heeft 
gemaakt en het kostte mij wat tijd voordat de be-
tekenis tot mij doordrong. Bij de onthulling - op 4 
mei 2013 - van het nu meer evenwichtige lokale 
herinneringsmonument, door toevoeging van de 
namen van de burgerslachtoffers, droeg Elly van 
Kaathoven-van Herpen uit Heesch een gedicht voor. 
Dat had ze speciaal voor die gelegenheid opgesteld. 
Haar woorden, duidelijk gerijpt vanuit haar hart en 
met een versterker overgebracht aan de aanwezi-
gen, verwaaiden daarna tezamen met het lied van 
een zanglijster. Op mijn verzoek stelde zij de tekst 
spontaan ter beschikking om dat aan deze bijdrage 
toe te voegen.

Gedicht ‘What’s in a name’ 

‘What’s in a name? 
wat zegt een naam?
Een naam is niet meer dan een stipje in het geheel
Wat kan een naam dan nog vertellen?
Soms vertelt een naam heel veel

Een naam, een blijk van herkenning
O, ben jij er één van die en die
Een naam kan ook herkenning geven
Aan een jarenlang verdriet 

Verdriet dat altijd is blijven knagen
Leed wat je meedraagt voor altijd
Niets kan alle wonden helen
Zelfs niet na een lange tijd 

Herkenning en erkenning
Tien namen op een monument
Om een momentje stil te staan
Bij wat de oorlog lang geleden onze medeburgers 
heeft aangedaan 
Voor hen die achterbleven
Wij die jullie nooit hebben gekend
Een eerbetoon aan jullie leven
Diep verdriet wat wordt erkend 

Ze staan er echt, die tien namen
Voor ons, een bijzonder moment
Tien namen uit het verleden, 
leven door in het heden
Tien namen, erkenning op 
ons eigen Heesche monument. 

Mathieu’s gedicht lijkt mij een samenvatting van wat 
uit Elly’s hart vloeide. Laten we minstens eens per 
jaar het ‘toen en nu’ en haar woorden over ‘de pijn’ 
herinneren.

Joop Thuring, Heesch, april 2020.
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Burgerslachtoffers WO II in
Nistelrode en Vorstenbosch

Zowel in Nistelrode als in Vorstenbosch viel 
er maar één burgerslachtoffer tijdens de 
Tweede Wereldoorlog te betreuren. En in 
beide gevallen was het ongelukkigerwijs 
ook nog ná de bevrijding van Nistelrode en 
van Vorstenbosch. 

In Nistelrode vond er op 19 oktober 1944, zo’n drie 
weken na de bevrijding, een noodlottig ongeval 
plaats. Bij dit ongeval raakte Antonia van Tiel-van de 
Burgt zwaargewond en moest worden overgebracht 
naar het ziekenhuis in Veghel waar zij een dag later, 
op 71-jarige leeftijd, overleed aan haar verwondin-
gen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de 

Langrijksche Steeg en Delst, in Nistelrode. Bij het 
oversteken van deze kruising bleef zij met haar jas 
of rok aan een Engels militair voertuig hangen. Dit 
voertuig reed in een militair konvooi. Antonia was 
getrouwd met Johannes van Tiel. 

Op 18 februari 1945 is in Vorstenbosch het andere 
burgerslachtoffer gevallen. Het betreft hier Wilhel-
mus van Kessel, Willem genoemd. Willem woonde 
op de Dintherse Hoek maar ging in Vorstenbosch ’s 
zondags te voet naar de hoogmis. Op die dag was 
het erg mistig. 

Op de terugweg werd hij in de buurt van de boer-
derij van Louis van den Heuvel geveld door een V1, 
een vliegende Duitse bom, die daar in de buurt viel 
en ontplofte. Willem werd zwaargewond op een 
brancard in een militaire jeep over de slechte zand-
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Foto: Marcel van der Steen

wegen naar het ziekenhuis in Veghel gebracht. Zijn 
dochter Bertha was bij hem in de jeep toen hij on-
derweg, op 66-jarige leeftijd, aan zijn verwondingen 
overleed. 
Dit is het trieste verhaal in het kort. 

Voor een uitgebreid verslag van Frank Geenen ga 
naar www.vorstenbosch-info.nl/
willem-burgerslachtoffer-in-bevrijd-gebied.

Tekst: Henk Geurts, Nistelrode, april 2020.
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Een aantal elfjes die gemaakt zijn tijdens les 5 van projectweek over de Tweede Wereldoorlog.
Basisschool ‘t Maxendin Nistelrode
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Remember 
Stones

Onthulling remember stone Schoolstraat 6A 
 Tekst: Rene van der Pas Foto: Jacques Worms

Maar liefst 29 burgerslachtoffers vielen er te betreuren in Hees-
wijk, Dinther en Loosbroek als gevolg van het geweld tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Mannen, vrouwen en kinderen die hun 
leven lieten. Opdat wij hen niet vergeten, hebben het Sint Wil-
lebrordusgilde, het Comité Burgerslachtoffers HDL en het Plat-
form 70 jaar Bevrijding HDL hun handen ineen geslagen en zijn 
er monumenten gelegd op de plek waar zij hun tragische dood 
vonden. Of indien buiten HDL overleden, bij hun geboortehuis. 

Op de steen is de naam, leeftijd en datum van overlijden te zien. 
De eerste Remember Stone is gelegd op maandag 2 juni door 
burgemeester Marieke Moorman bij Gerrit en Bets van Zutp-
hen in de Schoolstraat. Jan van Zutphen overleed op 21 oktober 
1944 op 41-jarige leeftijd na een granaatinslag. De burgemees-
ter dankte de initiatiefnemers: “Vaak is een naam enkel een 
naam, maar overal zit een verhaal achter. Op deze manier wordt 
het verleden levend gehouden. We dragen de overledenen in 
ons hart mee.”

Er zijn wandel- en fietsroutes langs de Stones. Er is een speciale 
app om de geschiedenis en de verhalen te beluisteren. 
De fietsroutes en de app zijn te vinden op de site van
www.bevrijdinghdl.nl

Herinnering aan de burger-
slachtoffers 1940-1945
uit de parochies Heeswijk, Dinther 
en Loosbroek

Petrus (Pietje) Lunenburg
Maria (Miet) van Zutphen
Petrus (Piet) Verhagen
Martinus (Tiny) Bolwerk
Johannes (Jan) Verbruggen
Leonardus (Leo) Dirkx
Henricus (Harrie) van Iperen
Marinus de Wit
Johannes (Jan) Verhagen
Johannes (Jan) Nouwens
Cornelia Heijboer
Elonora (Noortje) Cornelissen
Christina (Tera) van Mierlo
Adriana (Jaan) van der Heijden
Marianus (Mari) van der Heijden
Antonius (Toontje) van der Heijden
Elisabeth (Betsie) van der Heijden
Hendrikus (Hein) van de Middegaal
Hendrica (Riek) Nouwens
Lambertus (Bert) van Ingen
Johan Juijn
Johannes (Jan) van Zutphen
Lodewijk van Boetzelaer
Lambertus (Lambert) van der Wielen
Lambertus (Willem) van Kessel
Franciscus (Frans) Bloks
Geertruda (Truuske) Bloks
Martha Verhagen
Franciscus (Jan) Verheijen

LINKS
Remember Stones

Klik op het logo voor de link

https://www.dnhadeejer.nl/HaDeejers/2014/BW_Hadeejer_augustus/files/assets/basic-html/index.html#15
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Namens Stichting Regiofilmproducties wensen wij u alle veel plezier met dit document welke wij met zorg 
hebben samengesteld. Wij danken alle mensen die hun werk beschikbaar hebben gesteld, zie colofon.
Een speciaal dank aan Buro Tweevoud voor de opmaak van dit document.

Namens de Stichting Regiofilmproducties,
Voorzitter Ton Lunenburg

Nawoord




