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VAN DE REDACTIE
Dit jaar is het 70 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd na vijf
jaar Duitse bezetting. Omdat er nog maar weinig mensen in leven
zijn, die over deze gebeurtenissen uit eigen ervaring kunnen vertellen, wil de heemkundekring het mei-nummer van Van den Herd
exclusief aan deze periode wijden. In het volgend jubileumjaar zullen er immers nauwelijks meer overlevenden zijn, die zich iets van
deze verschrikkingen kunnen herinneren.
In dit nummer daarom o.a. ooggetuigenissen van de oorlog en de
bevrijding van Oirschot, zowel recent opgetekend via interviews
met mensen die deze tijd nog zelf hebben meegemaakt als persoonlijke ervaringen, welke destijds in dagboeken etc. zijn opgetekend.

Kartonnen herdenkingstegel van de bevrijding van Oirchot
(collectie Toon van Esch)
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VRIJ, MAAR NOG NIET VEILIG IN STRATEN.
24 oktober 1944. Die datum staat officieel te boek als de bevrijdingsdag van Oirschot.
Dat is de dag dat de ‘geallieerden’ vanuit Best over de Bestseweg
Oirschot binnentrokken. Weinig Stratense bewoners zullen die binnenkomst gezien hebben. Ze waren er immers niet. Het grootste deel
van de bewoners van Straten, vanaf het kanaal in het zuiden tot aan
de Papketel in het noorden, was immers geëvacueerd. Een enkeling,
zoals bijvoorbeeld molenaar Van Kessel, had in verband met de
voedselvoorziening mogen blijven. Ook de meeste paters van Bijsterveld (Notel) waren geëvacueerd en de Antoniusschool was al een
tijd niet meer in gebruik door de leerlingen. Het gebouw was na de
luchtlandingen in september in beslag genomen door de Duitsers die
er jonge mannen in ondergebracht hadden, opgepakt bij een razzia.
Na de bevrijding kwamen de meeste bewoners van Straten zo gauw
mogelijk terug naar huis. In tegenstelling tot wat je meestal hoort of
op oude plaatjes of films ziet, werd er niet volop gefeest, maar direct
hard gewerkt. Immers: de meeste bewoners troffen bij thuiskomst
een grote ravage aan. De inboedel overhoop gehaald en vuil, bedden
beslapen, soms kasten leeggehaald, de voorraad uit de kelder geplunderd enz. enz. Bij één familie lag zelfs het stro (bebloed) tot in
de woonvertrekken. Waarschijnlijk hadden er gewonden gelegen.
Bij de meeste boeren zaten de aardappelen nog in de grond en die
moesten er uit. Het vee en kleinvee, dat ze bij vertrek in de wei of
los gelaten hadden, moest de stal of het hok in.
Vandaar: geen tijd om te feesten, maar om hard te werken.
Vrij en blij, maar nog niet veilig
Zo zoetjes aan kwamen de zaken – ondanks de blijvende schaarste
aan verscheidene artikelen - toch weer een beetje op orde. Evenwel
voorlopig nog niet voor de Stratense schooljeugd en hun leerkrachten. Voor hen bleef het voorlopig nog behelpen, omdat het gebouw
– verlaten door de Duitsers – nu in gebruik was genomen door de
Engelsen. Er werd tijdelijk provisorisch les gegeven op verschillende adressen in de buurt, zoals bij familie Van Roy op de Montfort4________________________________________________________________

laan (toen nog De Dijk geheten) tegenover Bijsterveld, bij smid
Louwers aan de Bestseweg, bij Piet van der Hamsvoort in de Lazarusbocht en bij familie Van de Vondevoort in de boerderij, genaamd
Jacoba Erve.
Was Brabant bevrijd, boven de grote rivieren duurde de oorlog voort
en in November ‘44 kwamen er verscheidene evacués uit de Betuwe
– dat gedeeltelijk onder water was gezet – terecht in Oirschot, ook in
Straten.
Brabant was wel vrij, maar duidelijk nog niet veilig. Ten eerste was
er hier en daar nogal wat wapentuig achtergebleven. Zeer gevaarlijk
in handen van kinderen die nog even oorlogje wilden spelen.
En vanaf december ’44 kwamen de beruchte V-1 - en later de V-2wapens overvliegen, beter bekend als de vliegende bommen. Die
hebben de mensen nog heel wat angst bezorgd, omdat ze dikwijls al
vielen voordat ze hun doel bereikt hadden. Ook Oirschot – Straten
kreeg daar haar portie van mee.
Zo kwam er eentje in de nacht tussen 1ste en 2de kerstdag terecht in
het gebied de Keiaarden in Straten. Gelukkig was en is dat een akkergebied, aansluitend aan De Heezen, waar geen mensen wonen en
was er alleen maar dak- en glasschade in de boerderijen in de omgeving. In de verre omgeving zelfs, want ook bij de familie Habraken
achter de paters aan de andere kant van de Heezen waren er pannen
van het dak gevlogen. Toen op de middag van 3 januari 1945 enkele
zonen van de familie het dak aan het repareren waren, viel vliegende
bom nummer twee. Die kwam terecht dicht bij hun boerderij achter
het klooster van de paters Montfortanen. En daar liep juist Toon van
Gerven, een 13-jarige zoon – geboren 23 juni 1931 - van Marte en
Hanne van Gerven van het Laageind. Volgens getuigen was hij meteen dood.
Een van die getuigen was Piet Swaans uit Spoordonk, die als jonge
knecht diende bij Dorus van Overbeek, de buurman van de Montfortanen. Hij stond met vier mensen in de Vlaamse schuur: Dorus van
Overbeek, twee evacués uit Bemmel (de Betuwe) en Piet. Op een
gegeven ogenblijk was er volgens Piet opeens een lichtflits, een harde knal en een verschrikkelijke luchtdrukgolf. Zo erg dat het dak
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van de schuur even opgelicht werd. Enkelen van die vier, zoals Dorus, vielen gewoon om door die luchtdruk. Piet kon nog overeind
blijven staan. Door de open schuurdeur zagen ze een grote rookwolk
in de richting van de boerderij van de familie Habraken en hoorden
ze mensen schreeuwen. Ze gingen er meteen op af. Ze sprongen
over de sloot en liepen in de richting van die boerderij. Daar in de
omgeving was het – volgens Piet - een verschrikkelijke ravage van
stukken glas, hout en brokken ijzer. Bovendien was het dak van de
boerderij als het ware verdwenen. Moeder Habraken stond buiten en
ze riep: “Gelukkig zen we d’r ammel nog!”. Toen ze weer terug
liepen, hadden anderen mensen ondertussen Toontje van Gerven
gevonden. Hij was al dood toen ze er bij kwamen en er stond een
groepje mensen omheen. Na enig overleg werd aan Piet gevraagd omdat hij de weg wist binnendoor naar het Laageind – om met een
pater naar de familie Van Gerven wilde gaan, om het droevige
nieuws te vertellen. En dat deed hij.
Het mag een wonder heten dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen, want volgens een dochter van Habraken zat moeder Habraken
met enkele van haar kinderen, waar onder zij, op dat moment onder
de schouw rond de plattebuis en twee van hun jongens zaten boven
op het dak. Gelukkig aan de minst gevaarlijke kant, in de luwte van
de luchtdrukgolf.
Oirschottenaren die niet bekend zijn in dit gebied, wat door de
buurtbewoners aangeduid wordt als ’t Dèkker, zullen zich wellicht
afvragen hoe Toon daar en op dat moment, terecht kwam aan de
rand van dat akkergebied. Daarvoor moet men weten dat ’t Dèkker
er in die tijd heel anders uit zag dan nu. De akkers waren kleiner dan
die van tegenwoordig en dikwijls omringd met houtwalletjes. En
omdat de boeren met hun paarden en landbouwwerktuigen bij hun
akkers moesten kunnen komen, werd ’t Dèkker doorkruist met verscheidene landweggetjes. Vanaf de tegenwoordige Schansstraat en
de Heldersestraat kon je zo, over verschillende paadjes, op verschillende punten in de kern van Straten terechtkomen.
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D’ekker, situatie begin 20e eeuw
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Legenda:
1. Fam. v. Gerven
2. Fam. v. Dooren
3. Fam. Habraken
4. ‘’Bijsterveld’’
5. Fam. van Overbeek
6. Gebied gevallen vliegende bom
7. Fam. Kemps ’t Hoefke
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Daar werd ook druk gebruik van gemaakt door de schoolkinderen
die naar de Antoniusschool gingen; zelfs in mijn lagere schooltijd
nog. Voor Toon van Gerven was dwars door ‘t Dèkker de kortste
route naar zijn tijdelijk schoollokaal op de Montfortlaan. Op weg
naar school was hij nog wel even bij de familie Van Dooren in de
Heldersestraat aan gegaan om te vragen of hun kinderen met hem
mee door ‘t Dèkker naar school gingen. Maar zij gingen niet mee.
Zij liepen hun vaste route door de Keiaarden om bij ’t Hoefke op de
openbare weg te komen. Dat is hun geluk geweest. Zus (een dochter
van de familie van Dooren) vertelde dat ze juist voorbij de Antoniuskapel waren, toen ze de vliegende bom zagen, hoorden en voelden
vallen. Ze doken meteen naast de slootkant plat op de grond zoals ze
geleerd hadden. Later hoorden ze dat Toontje van Gerven was gestorven.
De boerderij van de familie Habraken was door de klap onbewoonbaar geworden. Een schuurtje werd opgeknapt om als voorlopige
noodwoning te dienen. Later is er in het kader van de wederopbouw
een nieuwe boerderij gebouwd.
Ook de gebouwen van de paters hadden veel schade opgelopen.
Ter herinnering aan het ongeluk met die vliegende bom en aan de
omgekomen Toon van Gerven is er later op die plek een houten
kruis geplaatst. Helaas heb ik nog steeds niet kunnen achterhalen
wie of welke instantie daarvoor het initiatief genomen heeft. Jammer
genoeg is na de uitvoering van de ruilverkaveling in dat gebied het
kruis verdwenen.
Twee maanden later – op 8 maart 1945 – is er in de omgeving nog
een derde vliegende bom gevallen. Nu in het grensgebied tussen de
Berendonken en het Sonderen. Gelukkig waren er geen dodelijke
slachtoffers, alhoewel er 2 personen in de buurt op het land aan het
werken waren. Er was alleen maar schade aan ruiten en pannen van
boerderijen in de omgeving.
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Dit alles is nu meer dan 70 jaar geleden. Er zijn verscheidene mensen die er ooit iets van gehoord hebben, maar weinig meer die er
nog iets uit eigen herinnering van kunnen vertellen. Daarom heb ik
het – nu het nog kon – uitgezocht en bij deze vastgelegd.
Clari van Esch-van Hout

Met dank aan al die (vroegere) bewoners van Straten die ik steeds
lastig gevallen heb met mijn vragen.

EIGEN AARDIGHEIDJE
In de laatste maand van de oorlog was er in Oirschot door de Duitsers nog een razzia gehouden op jonge mannen, Ze werden ondergebracht in de Antoniusschool en moesten verscheidene werkzaamheden verrichten voor de Duitsers. Op een dag vroeg een Duitse
soldaat aan de Oirschotse jongens, of er iemand zijn haar kon
‘schneiden’. Een jongen (die niet bang was uitgevallen) meldde
zich. Hij kon dat wel efkes. De Duitse klant ging zitten, de ‘haarschneider’ kreeg zo’n ouderwets knijp-knipmachientje in zijn hand
gedrukt en het ‘haarschneiden’ kon beginnen. Het resultaat was een
prachtige kachelring in het haar. Toen de Duitse klant klaar was,
kreeg hij een spiegel om het resultaat te bekijken. En kwaad dat ie
werd. De Oirschotse jongens die het tafereel gade hadden geslagen,
hielden hun adem in van de schrik, maar de ‘kapper’ bleef beweren
dat dit mode was in Oirschot. Gelukkig vonden de Duitse toeschouwers het een goeie grap en zodoende liep het goed af.
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MIJN JEUGD EN DE OORLOG.
Geboren op 24 oktober 1941 weet ik zelf niets meer van mijn eerste
jaren, behalve dat ik gelukkige opgroeide op onze boerderij in Banisveld. Het was altijd gezellig bij ons, maar dat veranderde met het
uitbreken van de oorlog. De spanning daarvan hebben wij niet meegekregen, maar ik weet nog wel dat de Duitsers onze boerderij in
beslag namen. Bij ons waren de officieren gelegerd. Ze zaten bij ons
voor in de kamer. Ik weet nog dat we een tijd in de kelder hebben
geslapen.
Rond de paraplu bij ons op het erf stonden de wagens en paarden
van de cavalerie, het paardenvolk. Probleem was, dat mijn vader in
de stroberg een hok had gemaakt, rondom ingepakt met stro, waarin
hij een paar varkens verborgen had. Maar toen de Duitsers hun wagens daar rondom heen zetten, kon of durfde ons vader de varkens
niet te voeren. Nadat ze een paar dagen niets te eten hadden gekregen, begonnen ze te knorren van de honger. Een soldaat had dat gehoord en zeiden tegen mijn vader: ‘Bauer, ze hebben je zwijn ontdekt’. ‘Ja’, zei mijn vader, ‘wat moet ik daarmee?’ Volgens de soldaat moest het varken daar weg, maar mijn vader durfde dat niet.
Met angst in de benen en op hangende pootjes is hij naar de officieren gegaan en vertelde hen dat zijn varkens ontdekt waren en dat hij
die nodig had om zijn gezin te eten te geven. Waarop de officieren
hem geruststelden en zeiden: ‘Bauer, jij houdt je zwijnen maar, er
zijn voor ons nog zwijnen genoeg.’ Dat was een hele opluchting
voor mijn vader.
Mijn ouders hadden toen ze trouwden een nieuwe fiets gekregen.
Dat was vroeger een heel cadeau. Toen de Duitsers kwamen, hadden
ze die fiets onder het hooi verstopt.
Maar de Duitsers begonnen het hooi op te voeren aan hun paarden.
Mijn ouders raakten zowat in paniek, want wat zou er gebeuren als
ze de fietsen ontdekten? De fietsen werden door de Duitsers wel
gevonden, maar ze gooiden ze opzij en deden er verder niets mee.
Alweer een opluchting.
10________________________________________________________________

Mij is bijgebleven dat er een bunker was tegenover de percelen waar
nu de familie Jan de Kroon-Vuchts woont. Overdag liep ik hand in
hand met mijn oudere broers Toon en Jan daarnaartoe om te gaan
kijken. Toen de Duitsers vertrokken, hebben ze hem zelf vernield.
Bij ons was ook de keuken van de Duitsers ondergebracht. Daarvoor
moesten koeien komen om te slachten. Daarom kwamen ze vragen:
‘Bauer, waar loopt je vee, daar of daar?’ al wijzend met hun hand.
Waarop mijn vader antwoordde dat ze daar niet waren, maar ‘ze
lopen bij ons achter het huis’. Daarna pakten ze een touw en liepen
naar de overkant van de straat, waar ze naar toe gewezen hadden,
om een koe te vangen. Die werd bij ons geschoten en geslacht. Van
geen gevaar bewust, stond ik bij de Duitse soldaten aan tafel. Zij
sneden een stukje van hun worst af en gaven dat aan mij. Dat was
lekker.
Maar toen het naar het einde liep, veranderde de gemoedelijkheid.
Bij ons waren evacués die met paard en platte wagen naar Oisterwijk gebracht moesten worden. Daarvoor moest men een vervoersbewijs van de Duitsers krijgen. Dat was geregeld. Jan de Kroon
(Kruif?), die bij ons werkte, had de wagen ingespannen en ging op
weg om de mensen te vervoeren. Maar Jan was ’s avonds om zes
uur nog niet terug. De volgende dag kwam bij te voet thuis, want de
Duitsers hadden paard en wagen in beslag genomen. Dus alles was
kwijt.
Toen de geallieerden in aantocht waren, was het lang niet altijd duidelijk hoever ze vorderden. Maar toen men op Dolle Dinsdag dacht
dat ze vlakbij waren, zijn de Duitsers hals over kop uit Spoordonk
vertrokken. Tijdens de oorlog hadden die langs de Banisveldsedijk
telefoonpalen geplaatst voor contact via een telefoonnet. Toen de
Duitsers weg waren, vonden de buurtbewoners dat ze die goeie palen best overal voor konden gebruiken en braken ze meteen af. Maar
een aanstaande bevrijding was loos alarm geweest en de Duitsers
kwamen de volgende dag al terug. Bij het zien van hun verbroken
contactmogelijkheid werden ze erg kwaad en eisten dat alles binnen
________________________________________________________________11

24 uur teruggeplaatst moest zijn. Zo niet, dan zouden ze ons ‘kaput’
schieten.
Uiteraard was iedereen in rep en roer, ons vader natuurlijk ook.
Maar de Duitsers zeiden tegen hem dat hij gerust thuis kon blijven,
het zou zo’n vaart niet lopen.
Marinus Pijnenburg

HERINNERING AAN DE BEVRIJDING
Van een anonieme Spoordonkenaar kregen we de onderstaande herinnering aan de bevrijding.
Voorbij de mast, links voorbij Okkerse, lag een Duitse soldaat begraven. Dat weet ik, omdat er daarvoor twee Duitse soldaten bij ons
thuis om een boterham waren komen vragen. Het was een grote en
een kleine soldaat. Ze waren misschien een kwartiertje weg, toen we
tanks aan hoorden komen. Toen we daarnaartoe liepen, gooiden de
geallieerde soldaten repen chocola naar de kinderen. Plotseling
drukten ze ons in de sloot en we hoorden de kogels boven onze
hoofden fluiten. Toen we er weer uit mochten, kwam er een vrachtwagen aan waarop één soldaat stond. Die herkenden wij als een van
de twee Duitsers, die bij ons boterhammen hadden gehad. De andere
was doodgeschoten en werd daar begraven. Wij hebben nog dikwijls
bloemetjes op die plek gelegd.
Later is hij ergens anders herbegraven.
In de zomer stond op de plek waar hij eerst lag een ijsco-wagentje
van Bertje Verstegen met ijsjes van vijf en tien cent.
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JODENDOM IN OIRSCHOT (1)
Dom?
Het staat er eenvoudig, men zou denken aan een cathédrale of – een
uiterste – aan iemand met beperkt verstand. Dit laatste hoort zeker
niet bij Joden. Ik word er me van bewust dat ik meer méér dan minder me in een wespennest ga bevinden: ook al zou ik het alleen bij
Oirschot houden. Ik wil vertellen en onder de aandacht brengen over
Joodse mensen van vóór W.O. II. Ik ga terug in den tijd. Het zijn
geen volledige levensbeschrijvingen; dat lukt me absoluut niet. Het
wordt door mij gedaan om een beetje herinneringen vast te leggen.
Ik vrees dat in Oirschot over een paar jaar weinig bekend zal zijn
over die Judeeërs, zoals men hen van oorsprong noemt. Ik vermoed
dat er nu al weinig of niets bekend zal zijn over dit onderwerp.
Daarin ga ik dus een beetje verandering aanbrengen.
Misschien ben ik daardoor oliedom.
Ik kan, zoals ge al begrijpt, slechts oppervlakkig een en ander vastleggen. Het meeste – niet alles – heb ik trouwens van overlevering.
Ik houd het dus simpel; ik kan niet anders. Ik vind het toch de moeite waard dat beetje vast te pinnen. Overigens voor de betrokken Joden, die de Duitse dictatuur moesten ondergaan, was het lijden dat
zij te verduren kregen gruwelijk, goddeloos. Welke Oirschottenaar
weet nog van de Jodenvervolging, van deze Jodenververvolging?
Haast zeker hebben ook Oirschots Joden dit vreselijk lot ondergaan.
Ten hemel schreiend, wraak schreeuwend. Natuurlijk ook wat betreft zigeuners, Getuigen van Jehova en andere stumpers. Het is met
geen serie pennen te beschrijven. Toch probeer ik mijn schrijfgerei
te dwingen een druppel van hun historie in het Oirschotse (en hun
vervolg elders) te doen vastleggen. De slachtoffers zijn vervolgd,
verjaagd, vernederd, uitgehongerd, uitgemergeld en ten slotte vermoord op een duivelse manier. Een hond behandel je zo zelfs niet,
ook geen Duitse herder. Geen wonder dat burgemeester Mr.
H.K.J.M. Cappetti, die veel heeft moeten doorstaan in de oorlog in
het Duitse Rijk (hij heeft het mij bij uitzondering verteld) nooit meer
naar Duitsland (op vakantie) ging. Hij had veel afgrijselijke gruwe________________________________________________________________13

lijkheden meegemaakt in een concentratiekamp achter Berlijn. Ter
verduidelijking: hij was geen Jood, maar ik denk nu onverwachts
aan hem. Ik heb veel van deze Heer (dat was hij) geleerd.
Ik probeer nu mijn verhalen over de Joden, die al vrij lang vóór
W.O. II – mogelijk zelfs W.O. I – in Oirschot woonden en werkten
èn die van latere datum te onderscheiden. Een verantwoorde splitsing kan ik feitelijk niet maken om de eenvoudige reden dat ik daarvan geen gegevens heb. Ik kan alleen stellen: die namen zijn de ouders en deze namen zijn hun kinderen. Ik heb gemakshalve aangenomen dat de ouders de vervolgingen niet hebben hoeven mee te
maken en hun kinderen wèl. Dat is feitelijk een grove aanname,
maar ik meen toch dat het ongeveer zal kloppen. De familie Kalfus
– heb ik gekend – hoorde ongetwijfeld tot de groep welke de Duitsers moesten ontwijken. Later meer hierover.
Ik heb in verband met deze afscheiding o.a. geredeneerd dat de ouders – in algemene termen – nog niet zo oud werden. De gemiddelde
levensduur was toen veel korter dan tientallen jaren later. Men stierf
jonger en dat is langzaamaan verbeterd door andere levenswijze en
door de geleidelijke voortgang van de gezondheidszorg. Dit houdt in
dat ik voorzichtig schrijf over wie wel en wie niet slachtoffer zou
zijn geweest.
Ik heb steun gezocht voordat ik dit moeilijk onderwerp ter hand
nam. Dat vond ik min of meer bij een Matroesjka, een Russisch
poppetje, dat ik aan de wand heb hangen (trouwens langs een plaatje
‘Gevulde Heer’). Over contrasten gesproken. Ik hoop dat de lezer(es) het kan begrijpen dat ik dit onderwerp in enige treurige gemoedsstemming met moeite op papier heb kunnen brengen.
Schrijven over knikkeren op school (om maar wat te noemen) gaat
makkeler.
Zoals ik gezegd heb: wat ik zelf waarnam is heel beperkt. Ik heb
slechts één Joodse familie gekend; oppervlakkig, maar herinner het
me nog goed.
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Veel heb ik o.a. van mijn ouders gehoord over hun leefwijze, over
hun slimmigheden, vooral in het zaken doen. De handel, vooral de
veehandel, in ons dorp was hun specialiteit. Als handelsman waren
zij niet te evenaren. Ik heb – ik zal het zelf maar zeggen – altijd
nogal historisch besef gehad en daarom noteerde ik veel van wat ik
links en rechts vernam.
Hoe zal ik nu een indeling maken dat enigszins logisch verloopt en
wat voor bijzonderheden ik op dat punt te weten kwam: niet overstelpend – verre van dat – maar ook kleinigheden kunnen groots zijn
of als zodanig overkomen. Ik begin maar en zie wel waar ik uitkom.
Hopelijk strand ik niet.
Laat ik eerst vaststellen dat het algemeen bekend was dat het Joden
vanuit heel oude voorschriften en/of overlevering van geslacht op
geslacht streng verboden was zich een normaal ambacht eigen te
maken, laat staan het uit te oefenen. Dus geen Jood als timmerman,
smid of andere nijverheid. Ik vond wel een leerlooier! Was dat een
uitzondering? Het fijne weet ik er niet van. Doordat handel bij vele
Joden de hoofdmoot was, waren zij daarin doorkneed van kundigheid, gevatheid, ja zelfs van wat wij noemen: gehaaidheid. Joden
overheersten de handel, vooral de veehandel. Ik denk dat zulks één
der redenen was dat zij dikwijls met achterdocht benaderd werden
en bestreden. Ik probeer straks het leven van enige Oirschotse families van Joden te ontrafelen. Dat zal heel beknopt en bondig zijn.
Gewoonweg omdat ik niet veel bekends voorhanden heb, maar –
zoals gezegd – ik wil ook dat geringe optekenen.
De eerstvermelde Jood in Oirschot is slachter David Abrahams in
1757. Hij zou gestorven zijn in 1793. Rond het midden van de 18e
eeuw vestigde zich weer een Joodse slager in Oirschot. In de daarop
volgende decennia nam hier het aantal Joden gestaag toe en werd er
een Joodse gemeente gevormd. Aanvankelijk (1810) werden de
godsdienstoefeningen in een privé-woning gehouden. In 1841 wordt
toestemming verleend voor het vestigen van een synagoge aan de
Rijkesluisstraat welke vanaf 1842 in gebruik werd genomen. Het is
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bekend dat in 1875 er nog enig restauratiewerk aldaar verricht is. Op
de avond van Rosj Hasjana in september 1905 wordt de synagoge
voor het laatst gebruikt. Daarna is het pand deel gaan uitmaken van
de slagerij van Barend Meijer aan wie het gedoentje later verkocht
wordt.
De Joodse begraafplaats van Oirschot (9 are groot) is onopvallend
gelegen op – wat toen genoemd werd – De Kloosters en dateert uit
het begin van de 19e eeuw. Van de momenteel aanwezige stenen is
de oudste uit 1845 (van Levie Philip Levies). Om de locatie beter
aan te duiden: men noemt het tegenwoordig daar ‘De Kemmer’.
Deze plaats is vóórlangs het zwembad aan het einde van een prachtige oprijlaan. De ingangspoort heeft symbolische kenmerken. Over
deze begraafplaats is heel wat geschreven door Rindert Brouwer in
een boekje dat uitgegeven werd in 2000. Ik heb daaraan medewerking verleend. Deze brochure is uitgegeven door de vereniging De
Terebinth te Rotterdam. Deze interessante heemlektuur bevat tevens
veel stof over elders in Oirschot liggende graven. Ik ben gekomen
achter de betekenis van Terebinth. Dat staat voor het eeuwige en is
afgeleid van een eikachtige boom (ik heb de latijnse naam voor kenners, Pistacia terebinthus).
Wat ik overneem: het advies dat men de grafstenen niet te vaak
moet poetsen; enige mosgroei is op zijn plaats (er moet iets te beleven zijn). Er komen vele kleurschakeringen in voor; ooit van grote
schoonheid. Toen ik over dit punt aan het snuffelen was kwam ik
tegen dat de Joodse begraafplaats aan het Kraaijeven in Geffen een
Rijksmonument is en dat het stamt uit 1693. In 1908 was aldaar de
laatste begraven. Alsjeblieft Mijnheer Pastoor van Oirschot: zo weet
ge dat impassant! Graag gedaan!
In 1912 bestond onze Joodse gemeenschap nog slechts uit 2 gezinnen en toen werd besloten de Oirschotse Gemeente als zodanig op te
heffen. Deze werd bij die van Eindhoven gevoegd. De inventaris
werd verkocht. Er werd een klein fonds voor onderhoud begraafplaats gevormd en de Gemeente Oirschot heeft als overheid die zorg
naderhand op zich genomen. Op dit punt heb ik overigens mijn bedenkingen: zijn hun nijverige werkers bekend met de voorschriften
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en gewoonten in Joodse kringen dat men de de hardstenen (stèle
genoemd) moet laten staan, hangen of liggen, zoals de natuurkrachten zulks doen veroorzaken? Er is verschil op dit punt tussen Midden/Oost-Europa en het Iberisch schiereiland. Mogelijk speelt het in
Oirschot geen rol. Zoals ik al schreef was midden 18e eeuw David
Abrahams de 1e Jood in Oirschot. Hij woonde met vrouw en 6 kinderen op de hoek Rijkesluisstraat en Kanaalstraat en hij dreef er een
slagerswinkel. Welke hoek? Het zou kunnen waar nu café De
Woudgalm glorieerd. Zouden de bezoekers aan de tapkast dat weten? Laat ’t maar zo, anders smaakt hunne pot bier misschien niet
meer! Trouwens het lijkt mij aannemerlijker dat ’t de andere kant
bedoeld is.
Onze oud-burgemeester Frits Speetjens heeft een goedlijkende tekening ontworpen van de hoogte en lengte van de synagoge aan de
hand van een oude foto waarop (moeilijk) afmetingen te zien waren.
Wel kon men op de zijkant (welke op het portret stond) het aantal
steenlagen tellen. Hij mat heel secuur een steen (welke op de foto te
zien was), het aantal steenlagen, telde er bij de tussenvoegen van het
metselwerk en zo redenerend kwam hij aan de berekende maat van
die gevel aan de straatkant (ingang van de synagoge was aan de zijkant). Vernuftig te werk gegaan nietwaar!
Over een andere Oirschottenaar, Jo Latour, kan ik melden dat hij
een fraai schilderstuk gewrocht heeft ook van het aanzien van die
buitenmuur op die hoogte in de Rijkesluisstraat. Een skôn liefhebberij heeft Jo; jammer zonder zijn Joke.
Ik heb enige Joodse families op een rijtje staan in een dik cahier. Ik
neem dat lijstje als leidraad; dat betekent dat alles in willekeurige
volgorde zal staan. Ook heb ik niet bij elke familie echte bijzonderheden voorhanden, maar – zoals gezegd – ik wil ook het geringe
optekenen.
A. Allereerst staat in mijn archiefje: Jozef of Job de Groot. Deze
was ongehuwd en als beroep gaf hij op veehandelaar en slager
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en hij woonde Rijkesluisstraat 8 alwaar tot voor kort Nelly van
Kollenburg (zaliger gedachtenis) verbleef. Deze Job is bekend
vanwege een raambiljet. Er was op zekere dag een nieuwe paus
gekozen en in ons dorp werd gevlagd. Job deed niet onder al
was het niet zijn Voorman en hij hing voor zijn raam een groot
biljet met de tekst:
al ben ik een Jood
al ben ik een Smous
toch vier ik voor de Paus
Als ik het wel heb was het paus Pius X die de R.K. Kerk bestuurde van 1903-1914. Job woonde dus tussen Kuijpers-v/d
Heuvel en Kiske van Leuven, de koperslager. Job stond graag
onder de lindenbomen voor zijn huis. Job stond bekend, evenals
Kees van Kempen sr. de postbode, als een grote kindervriend.
’s Maandags ging Job de Notel of het Snepsend in, hanterend
een zwiepend stokske. Hij weet alles van kelfkes, vaarzen, dikbillen, pinken enz.. Knijpt ze in de flank, tilt aan de staart, kijkt
ze in de bek en als hij weet wat voor vlees hij in de kuip heeft,
volgt het handje-klap voor koop en verkoop. Veelal een wekelijks gebeuren en als het meezit meermalen per week. Echt levendig koopmansgedrag: handel en wandel.
B. Barentje Meijer, de laatste Joodse slager in Oirschot heb ik als
2e genoteerd. Barentje was getrouwd met Roosje de Groot en
deze was een zuster van Job de Groot. Roosje had een zuster,
n.l. Sientje de Groot. Barentje gaf als beroep op ‘slager’. Hij
woonde Rijkesluisstraat A249. Ik neem aan dat het ongeveer op
die hoogte, na vertrek van Barentje, is komen wonen fietsenmaker Leo v.d. Berg (zoon woont nu Bloemendaal 3, alhier) èn
langszij was er tot voor kort een winkel voor antiek. Barend en
Roos hadden 2 kinderen: Sophie (roepnaam Fietje) die geboren
was 29-9-1905 en Babette, geboren 18-5-1907. Volgens andere
gegevens, zou er geweest zijn een Rosa? Voor mij een raadsel.
Fietje heeft als secretaresse gewerkt op de Griffiekamer in ’t
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Kantongerecht (Kantoor der Registratie en Domeinen). Baron
Bentinck en Willem Schoenmakers (100-plus geworden) waren
daar ook werkzaam.
C. Aan bod komt nu Daan de Winter, getrouwd met Sientje de
Groot, die ik al noemde. Daan was veehandelaar en had geen
nazaten. Ik weet niet zeker of deze Daan het onderwerp van het
volgende verhaal is; dit vertelsel deed vroeger de ronde; misschien is het een algemeen vertelsel geweest, vastgeroest in het
geheugen. Doet er niet toe; ik vertel het hieronder.
Volgens hun geloof mochten de Joden op Sabbat (zaterdag) o.a.
geen handel drijven. Toch ging op Sabbat een Jood ‘den boer
op’ om te kijken of er een kalf, een koe of ander beest te koop
stond. Sommige Joden konden het loven en bieden niet laten; er
was veel concurrentie (ook door niet-Joodse handelslui) dus
‘vocht’ men om anderen vóór te zijn. ’t Was een schrale tijd en
om een daalder te verdienen was men tot veel in staat. Men
werd – daar heb je het – vernuftig, vindingrijk. Jood en nietJood wilden kost wat kost aan dat ‘beestje’ wat verdienen. De
Jood vond er wat op; de niet-Joodse koopman dacht: ik ga naar
de boer s’morgens erg vroeg na Sabbat om te handelen. De Jood
was erg streng in de leer en zal zich zelf niet bezondigen. Nee,
een Jood was principieel …., maar ook slim. De Jood ging op
Sabbat toch naar de boer (dat was niet verboden) en als die man
thuis was ging het gesprek ongeveer als volgt: Jan zei de Jood:
‘ge hebt daar een kalf lopen: wat zoudt gij dat beest morgen
vragen?’ De boer kende zijn ‘eigenheimers’ en zei dan: ‘dat
beest moet morgen 50 gulden kosten’. Antwoord (bijvoorbeeld)
van de Jood: ‘ik wil er morgen 40 gulden voor betalen’. Uiteindelijk: ‘laten we het prijsverschil morgen middendoor doen’
opperde de boer. ‘Morgen ben ik het daarmee eens’ antwoorde
de Joodse handelsman. Daarmee was het gesprek op Sabbat ten
einde en daags erna kwam de Jood (dat hoefde echt niet heel
vroeg te zijn) en de handel was meteen beklonken. De goedgelovige collega koopman viet er naast. Geen wonder dat O.L.
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den. Ik hoef er niet over te oordelen wat betreft rechtvaardigheid en zuiverheid van dergelijke handelswijze: laten we dat
‘god en de mulder scheiden’ zei men vroeger.
D. Elia Blijdensteijn gehuwd met Sjo de Groot (zuster van Job en
Sientjes). Zij hadden een zoon; Elia. Verder is het mij onbekend.
E. Ik kom dan terecht op Molenstraat 15 te Oirschot. Hier heeft
gewoond Andries de Groot (ge merkt het: ’t is dikwijls ‘de
Groot’!). De vrouw van Andries heette Sophia (meisjesnaam?)
en de kinderen Joseph en Rosa. Is er enige verwarring met de
mij niet te plaatsen Rosa van Barentje Meijer?
Aansluitend, in de tuin van Molenstraat 15 heeft onze historiesnuffelaar, oud-burgemeester Fr. Speetjens bij het spitten (achterkant woning) opgediept een mezoeza. Dat is een klein kokertje met daarin een Joods gebedsrolletje. Zo’n mezoeza werd aan
de deurstijl bevestigd. Dat zeldzaam exemplaar was dus in hun
achtertuin terecht gekomen en nogal op een behoorlijke diepte.
Wellicht afkomstig uit het tijdvak van Andries de Groot als bewoner. Typisch zo’n ontdekking voor een man als Frits: hij
pluist op gebied van historie veel uit en dikwijls met mooi resultaat. Overigens: Frits (en zijn eega) komen uit de Limburgse
mijnstreek! ’t is dus heel gewoon dat hij waardevol spul uit de
grond omhoog haalt!
Maar ook bovengronds heeft hij veel goeds op zijn konto staan.
Op zijn initiatief is o.a. met Monumentendag 2005 in de buitenmuur van twee naast elkaar gelegen zakenpanden, de plek in
de Rijkesluisstraat waar ooit de synagoge stond, een plaquette
geplaatst al herinnering. Het opschrift, inschrift luidt als volgt:

1841 ✡ 1912
synagoge
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F. Dan komen we aan de familie die ik gekend heb, n.l. fam. Leon
Kalfus, die getrouwd was met Irena Liebeskind, beiden uit Polen. Zij hadden 3 kinderen: Remi, Ralf en Robbie. Zij woonden
in de Koestraat 29, Oirschot. Allen zijn in W.O. II – afzonderlijk – ondergedoken en hebben de Krieg overleefd. Mij is bekend dat Leon met de Vitesse-bus dagelijks naar zijn bedrijf in
Tilburg reed en dat hij een grote Jodenster op zijn jasje, ter
hoogte van zijn hart had. Dat was verplicht. Leon had een aktetas bij zich (met boterham bijvoorbeeld) en die hield hij altijd
ter hoogte van zijn gele ster. In Oirschot trokken de bewoners
zich niets aan van die Davidster, maar in de stad was dat wellicht anders. Leon dreef een groothandel in tweedehands kleding en stoffen.
Leon was geboren in 1901 in Niepolomice en Irena in 1906 in
Zakopane. Respectievelijk in 1933 en 1934 zijn zij vanuit Berlijn naar Oirschot gekomen. Bekend is dat Leon een uitstekende
schaker was en lid van de toenmalige schaakclub, genaamd
(heel eenvoudig) O.S., opgericht in 1932. Zie desgewenst voor
de overige leden Van den Herd, nr. 10, blz. 18, oktober 2003.
Er valt iets uitzonderlijks te vermelden over de jongste spruit:
over Robbie. De familie woonde, zoals gesteld, in de Koestraat
al vóór de oorlog. Hun naaste buur was houthandelaar Piet v.d.
Wal sr., die getrouwd was met Fien Princée. Dit paar had kinderen in grosso-modo dezelfde leeftijd. Robbie was de allerjongste van de twee gezinnen. De kinderen speelden tezamen en
Robbie was misschien wel beter thuis bij v.d. Wal als bij zijn
ouders. Bij v.d. Wal speelde hij mee met hun kinderen, zoals
Jan, Gerard, Frans en Loek. Dat liep dooreen; er werd niet opgelet wie, bij voorbeeld, er aan tafel zat. Ook Robbie was er net
zo een als enne v.d. Wal en at mee en andersom wist men ook
niet beter. Kortom ’t was wat de kinderen betrof één pot nat.
Vooral de allerkleinste Robbie had een streepje voor. Robbie,
een lief manneke, was al het ware een der hunnen. Ook de andere jongelui wisten niet beter; hij at met hun en bleef er ook ooit
slapen: samen opgegroeid. Dat kwam goed uit want Kalfus en
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de zijnen moesten op den duur, bij de hevige Jodenvervolgingen onderduiken. Zij zijn – ieder apart – ergens in Westelbeers
ondergedoken en heel uitzonderlijk hebben zij de oorlog overleefd. Zij ontsprongen de dodendans. Robbie bleef bij v.d. Wal
en iets heel bijzonders: hij zou zelfs door de gemeente Oirschot
in het bevolkingsregister opgenomen zijn geweest als bewoner
van huize v.d. Wal. Zo heb ik het vernomen. Na de oorlog is alles rechtgetrokken.
Als de Duitsers iets positiefs deden kan dat ook vermeld worden
meen ik. Zo hoorde ik zopas een verhaal dat in Westelbeers iemand
opgespoord en gearresteerd moest worden. Wellicht een onderduiker. De Duitsers hadden veel gezocht, dagen achtereen en het was
intussen Weihnachten geworden. De commandant beval zijn manschappen in te rukken en het gezoek te staken. Iedere Duitser was
geen boef, wel velen. Er waren er die ten alle tijden de wind eronder
hielden.
Theo v.d. Loo, de Oude
Oirschot
8 maart 2015
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DE OIRSCHOTSE MONTFORTANEN IN DE NADAGEN
VAN DE OORLOG.
Veel mensen hebben tijdens de tweede wereldoorlog een dagboek
bijgehouden of aantekeningen gemaakt van bijzondere gebeurtenissen in die dagen. Een aantal scholastieken (studenten)van de paters
Montfortanen op Bijsterveld hebben het anders gedaan. Zij hebben
achteraf een verslag samengesteld van het wel en wee van de bewoners van het kasteel Bijsterveld. Een verslag vanaf de laatste oorlogsmaanden in Oirschot tot aan de gehele bevrijding van Nederland. Uit dat verslag heb ik kunnen putten voor het volgende artikel.
De vakantie van de scholastieken van de Montfortanen eindigde in
het oorlogsjaar 1944 op 28 augustus. Die dag moesten ze weer terug
zijn op het seminarie in Oirschot, maar ’s avonds ontbraken er veel
studenten op het appèl. Later bleek de trein uit Limburg in Sterksel
beschoten te zijn. Een van de fraters was daarbij in zijn hiel geraakt
en veel bagage was doorzeefd met kogels. Ook de scholastieken uit
het noorden van het land hadden veel hinder ondervonden.
Natuurlijk zagen de bewoners van Bijsterveld op 17 september tijdens de bekende luchtlandingen de formaties zweefvliegtuigen heel
laag overkomen; zo laag dat ze de sleepkabels tussen transport- en
zweefvliegtuigen duidelijk konden zien.
Langzamerhand begon het toen gevaarlijk te worden in de kern van
Oirschot, zodat verschillende zieken uit het ‘gaasthuis’ met assistentie van 3 zusters op Bijsterveld ondergebracht werden. Meteen werd
daar ter bescherming de Rode Kruisvlag gehesen. Ook andere Oirschottenaren die zich thuis niet meer veilig voelden, kwamen op het
klooster wonen en slapen. Het gebouw werd meteen in staat van
verdediging gebracht. Er werden schuilloopgraven en barricades
aangebracht.
Op 2 oktober ’s avonds kwam het bevel tot evacuatie van een gedeelte van Oirschot. Ook de paters moesten evacueren evenals de
burgers die op Bijsterveld een goed heenkomen hadden gezocht. De
volgende dag vertrokken de Montfortanen in vijf aparte groepen. Ze
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kwamen o.a. terecht in Spoordonk, Moergestel en in Tilburg. Het
scholasticaat en het klooster werden door de Duitsers aangewezen
als hospitaal voor zieken en gebrekkigen. Vijftien paters, fraters en
broeders mochten blijven als verplegend personeel. Ze kregen daarom ter herkenning meteen een Rode Kruisband aan. De refter, de
studiezaal en de recreatiezaal werden ingericht als ziekenzalen. Na
enkele uren waren er al 95 patiënten op het klooster. Enkele van die
patiënten zijn er gestorven en achter de kapel van het klooster begraven. Ondanks alle moeilijkheden en onder hevig kanonnengebulder deed een broeder van het klooster op 7 oktober in de kelder van
het gebouw toch zijn eeuwige professie.
De nacht van 23 op 24 oktober was er volgens de verslaggevers een
van veel kabaal. ’s Morgens bleek dat de Duitsers uit de omgeving
allemaal vertrokken waren en ’s middags trok er een lange stroom
van tanks, gevechtswagens, motoren en vrachtwagens over de Bestseweg Oirschot binnen. Bij het zien van die stoet was er natuurlijk
gejuich alom. Dat betekende immers bevrijding. Een spanning van
meer dan vier jaar viel weg. Enkele paters waren er in geslaagd een
‘Tommy’ mee naar het klooster te loodsen. Bij nadere kennismaking
bleek het een Nederlander te zijn, wat natuurlijk de conversatie vergemakkelijkte. Na met de uitgelaten paters/verplegers een glas wijn
op de bevrijding gedronken te hebben, werd hij in triomf langs de
bedden van de zieken gevoerd. Het ‘Wilhelmus’ was niet van de
lucht.
Daags naderhand werd er uit dankbaarheid een plechtige hoogmis
gevierd met Te Deum en met het Wilhelmus na. En na de Hoogmis
werden alle bewoners voor het huis verzameld, waar pater Overste
plechtig de Nederlandse driekleur hees.
Al spoedig kregen de paters inkwartiering. Nu van Engelse soldaten.
Zelfs de gangen werden bezet. De zieken daarentegen verlieten geleidelijk aan het klooster. Na het vertrek van alle zieken werd het
huis door de zusters eerst ontsmet.
Toen ook na een paar dagen de omliggende dorpen, waar de paters,
fraters en studenten vanwege de evacuatie tijdelijk onderdak hadden
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gevonden, bevrijd waren, kwamen de eigen bewoners weer thuis op
Bijsterveld. Het duurde echter nog tot 3 november voor alle bewoners weer bij elkaar waren in Oirschot op d’n Dijk.
Toch kon het gewone leven nog niet zijn gang gaan. Immers nu
kwam het gevaar uit de lucht in de vorm van de zgn. vliegende
bommen, die veel mensen heel wat angst bezorgd hebben. Zo werd
3 januari van het nieuwe jaar 1945 voor de bewoners van Bijsterveld
een dag om nooit meer te vergeten. Het gebeurde onder het gebed na
het middageten. Er was plotseling een scherp licht, gevolgd door
een ontzaggelijke knal en een drukgolf, waar heel het huis van
dreunde en er van alle kanten ruiten rinkelden. Verschrikt dook iedereen onder de tafel, maar toen het verder stil werd en bleef,
stormde iedereen naar buiten. Het bleek dat er op nog geen 100 meter achter het huis – juist achter het Rosaire - een V-2 terecht gekomen was. Wel honderden meters in de omtrek lagen er stukken ijzer,
hout, en glasscherven. Een jongen van dertien jaar – Toon van Gerven – was daarbij op slag overleden. Ook het klooster was getroffen.
Aan de achterkant waren bijna alle ruiten er uit. Op veel plaatsen
was zelfs het houtwerk verdwenen. Een muur stond op invallen en
enkele plafonds waren naar beneden gekomen. Van de serre bleef
alleen het geraamte over. Later bleek dat ook het nieuwe gedeelte
veel schade had geleden. Het dak was door de luchtdruk opgelicht
en een paar centimeter verder weer neergekomen. Dat werd puinruimen. Ook een boerderij in de buurt werd getroffen.
Het was al half april toen de laatste soldaten uit Bijsterveld vertrokken. Ondertussen was er een stroom van mannen die in Duitsland tewerkgesteld en bevrijd waren op gang te komen. Ze waren in
Nederland teruggekeerd, maar konden nog niet naar huis, omdat het
Noorden van ons land nog niet bevrijd was. Om die stroom op te
vangen werd er weer een beroep op de Paters Montfortanen gedaan
om hen tijdelijk onderdak te geven. Van daaruit werden verschillende van die mannen verder ondergebracht bij particulieren in de omgeving.
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Op 4 mei ’s avonds, juist toen alle bewoners voor het huis bijeenkwamen voor het avondgebed, vloog de grote deur op het bordes
open en brulde een pater: “De Duitsers capituleren. Holland is
vrij!!”
Het gevolg was zo’n geweldig geloei, dat de boeren in de omgeving
aan kwamen lopen. Iedereen probeerde zich naar binnen te dringen
om het nieuws zelf van de radio te horen. De piano werd naar buiten
het bordes op gesjouwd en met de bewoners van Oirschot werd er
de hele avond rond het beeld van ‘onze zalige vader’ gedanst en
gezongen.

De eerste bevrijder op het bordes van het klooster Montfortanen,
24 oktober 1944

Pas begin augustus 1945 hadden de Montfortanen het kasteel weer
helemaal alleen voor zichzelf. Ze waren weer onder elkaar. Het hele
kasteel kreeg eerst een goede opknapbeurt. Om te bekomen van alle
spanningen en emoties mochten de scholastieken na de opknapbeurt
3 weken naar huis om daarna met frisse energie aan hun verdere
opleiding te beginnen.
Clari van Esch-van Hout
Inf. verslag v.d. scholastieken feb. 1946, met dank aan Gerard Smetsers, van wie ik de verslagen mocht lenen.
26________________________________________________________________

VROUWEN IN DE OORLOG
Voorwoord
Als er verteld wordt over de oorlog gaat het meestal over mannen.
Over soldaten, over het verzet, over feitelijkheden. Maar wat hebben
vrouwen in de oorlog betekent? Hoe hebben de vrouwen die achterbleven hun gezinnen en huishouden draaiend gehouden? Hoe hebben de vrouwen die oorlogsjaren ervaren? Hoe voelden vrouwen en
meisjes zich?
Daar kun je alleen achter komen door de verhalen van die vrouwen
zelf te horen. Je moet op zoek naar vrouwen die de oorlog bewust
hebben meegemaakt. En dat wordt steeds moeilijker. De meeste
mensen in de huidige tijd hebben de oorlog immers niet zelf ervaren.
Ik ook niet, gelukkig maar.
Het ene verhaal is geschreven vanuit een jong meisje in de oorlog,
die zich later vooral de angst herinnert. Het andere verhaal gaat
over een jonge vrouw, een moeder, die vooral handelde om mensen
in nood te helpen, vanuit empathie. Twee totaal verschillende verhalen en twee verschillende manieren waarop vrouwen de oorlogstijd
ervaren hebben.
Het is nadrukkelijk niet mijn bedoeling om feiten te vertellen, maar
meer om een gevoel te beschrijven door dezelfde feiten te beschrijven vanuit de perceptie van deze vrouwen. Het uitspreken van oorlogsherinneringen zal in de nabije toekomst echt tot het verleden
gaan behoren. De verhalen die ik hieronder beschreven heb zijn al
“van heure zeggen”.
Ik wens jullie veel leesplezier.
Ria van Kollenburg-van de Looij
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EEN STOERE VROUW IN DE OORLOG…
Het begin
Ze werd 35 jaar in mei 1940. Ze had twee zoontjes en was hoogzwanger van haar derde kindje. Ze moest in haar eentje de hele
boerderij op de Hei runnen, want haar man was al enige tijd gemobiliseerd. Hij was gelegerd aan de Maas, bij Wessem (zie foto).
Regelmatig had hij
brieven laten schrijven door een goede
dienstkameraad; zelf
schrijven was te
moeilijk voor hem.
Toen de oorlog begon, stopte dit contact via brieven; ze
hoorde niets meer
van hem.
Op 6 juni 1940 werd
haar gezonde dochter
Mobilisatie aan de Maas – rechts F. van de Looij geboren. Toch had ze
veel verdriet, want ze
dacht dat haar man inmiddels gesneuveld was; ze had immers al een
week of vijf niets meer van hem gehoord. Regelmatig waren er
mannen teruggekeerd naar het dorp vanuit het gecapituleerde leger,
maar haar man was er telkens niet bij. Of hij dood was of levend, ze
wist het niet. Dit vond ze heel erg. In haar latere leven heeft ze altijd
gezegd dat ze in deze periode door haaruitval haar volle haardos
kwijtgeraakt is.
Op een ochtend, in de eerste weken na het begin van de oorlog,
kwam onverwachts een gevluchte krijgsgevangene met zijn paard
achterom. Hij was helemaal uitgeput. Ze pakte het heel kordaat aan:
de vluchteling werd binnen gehaald, kreeg eten, drinken en een bed
en het paard werd op stal gezet. Toen de man enigszins was opgeknapt is hij te voet naar huis in Rijen gegaan. Gedurende de hele
oorlog heeft ze zijn paard verzorgd en na de oorlog is dat paard te28________________________________________________________________

ruggegeven aan de eigenaar. Deze man is na de oorlog altijd kennis
blijven houden. De dochter die in die tijd geboren is, was zelfs
bruidsmeisje op zijn huwelijk.
Toen de dochter ongeveer 2 weken oud was stond plotseling haar
man aan de voordeur. Onaangekondigd. Ze herkende hem in eerste
instantie niet; hij was sterk vermagerd en geheel kaal geschoren.
Achteraf bleek dat hij 4 weken in Oost-Duitsland, tegen de Poolse
grens, krijgsgevangen had gezeten. Al die tijd had ze in onzekerheid
over het lot van haar man geleefd. Maar ze moest door: de zorg voor
haar kinderen, de boerderij. Het werk moest gebeuren en de verantwoordelijkheid rustte op haar schouders.
Achteraf vertelde haar man het volgende: In een vuurgevecht in het
begin van de oorlog moesten ze onder de kogels door vluchten over
de Maas. Toen ze in het bootje stapten, bedacht hij dat hij zijn
naamplaatje vergeten was. Zijn kameraad in het peloton zou het wel
even vlug gaan halen. Deze kameraad werd hierbij dodelijk getroffen en kwam niet terug. Dit voorval én het krijgsgevangenkamp
hadden grote indruk achter gelaten bij haar man.
Uiteindelijk ontving hij in 1950 hiervoor het ‘Oorlogs Herinneringskruis’ (bijlage 1).
Vier lange jaren
Midden in de oorlog was ze in een gesprek met iemand (de bakker?
de veearts?) en ze gaf hierbij aan: “Als ik mensen kan helpen die in
nood zijn, dan zal ik dat zeker doen”. Dezelfde avond kwam deze
man met een paar anderen terug: ze hadden iemand die hulp nodig
had en onderdak zocht. Een paar dagen later werd een jongeman
gebracht: Sjér Trippels(?) uit Limburg. Hij moest schuilen omdat hij
zich moest melden voor de arbeidsinzet in Duitsland. Deze man is er
een paar weken lang geweest.
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Daarna kwam ‘onzen Albert’ als onderduiker
in huis (Albert Sauvé, politie-agent uit Asten).
Ook deze jongeman werd gezocht voor de
Duitse arbeidsinzet. Ze vertelde iedereen,
maar vooral haar kinderen, dat hij verre familie was. Maar dat was niet zo. Bij dreigend
gevaar verstopte ze hem op zolder, in een gat
in de vloer, achter de schoorsteen, onder een
trog. Als ‘onzen Albert’ achter in de boomgaard bezig was, waar hij wat hand- en span"Onderduiker”
diensten verrichtte, en er kwamen Duitsers of
Albert Sauvé
zwarte politie, dan had haar oudste zoon (destijds 5-8 jaar) de instructie om al spelend met steentjes of de hond
naar Albert toe te slenteren om te waarschuwen dat hij ‘efkes niet
thuis mocht komen’. Een spelend kind wekt geen argwaan, dacht ze.
Na de oorlog was ‘onzen Albert’ heel dankbaar. Hij bleef via brieven (bijlage 2) en bezoekjes contact met haar houden. In die brieven
noemt hij zich ‘de pleegzoon’.
De onschuld van kinderen kon echter ook gevaarlijk zijn, ervoer ze.
Ze had nog een goede fiets. Naarmate de oorlog langer duurde, werden steeds meer fietsen door Duitsers gevorderd.
Om deze goede fiets te houden, verstopte ze die in een kuil onder
aardappelen. Als er Duitsers of andere onbekenden kwamen, bood
ze altijd aardappels te koop aan en liep met deze personen naar de
aardappelkuil om ze te laten zien. Hierdoor wekte dit geen argwaan.
Behalve op de dag dat een Duitse politie-agent kwam vragen of ze
nog fietsen hadden. Ze antwoordde ontkennend op deze vraag. Maar
haar middelste zoontje, toen een jaar of 4-5, kwam achter haar tevoorschijn met de vraag: “Moeder, en in de aardappels dan?”. Ze
duwde haar zoontje met geweld naar achteren, het huis in, met de
woorden: “Snotbel, houd oewe mond als grote mensen praten”.
Hier kwam ze goed mee weg.
Aan voedsel was op een boerderij niet zo snel gebrek. Mensen uit de
stad die met de fiets om eten te kopen kwamen, kregen bij haar al30________________________________________________________________

tijd wel wat mee: aardappels, appels, eieren en melk. Ze hielp deze
mensen vanuit haar vaste overtuiging dat je altijd moest helpen als
je kon.
Aan het einde
Aan het eind van de oorlog (sept-okt 1944) is de boerderij afgebrand
en was ze met haar gezin geëvacueerd. Eerst op de Hei bij familie
Faasen, later bij haar schoonfamilie in de Lubberstraat in Spoordonk. Deze boerderij werd op 28 januari 1945 verwoest door een
V1.
De bevrijders zaten ten zuiden van het Wilhelminakanaal, maar de
bezetters zaten nog in het dorp. In de Lubberstraat kwam op 24-91944 het bericht dat de Heuvelse brug gesprongen was. Op dat moment was haar man juist thuis op de Hei de paarden aan het verzorgen. Het was toen niet meer mogelijk voor hem om gewoon terug te
komen. Dit brak haar bijna, omdat ze voor de tweede keer gedurende langere tijd werd gescheiden van haar man, niet wetende wat er
met hem gebeurd was.
Toen de bruggen over het kanaal allebei kapot geschoten waren, lag
er een vlot om over te steken. Op een zondagochtend, na de mis,
zonk een vlot vol mensen, vooral vrouwen en kinderen. Ook zij zat
op dat vlot en kon niet zwemmen. Iedereen hing aan de stalen kabel.
Gelukkig werden ze bijna allemaal gered. Het handtasje dat ze toen
vast had, heeft ze altijd bewaard. Het was helemaal krom geknepen.
Haar oudste zoon heeft dit zien gebeuren. Sindsdien heeft zij, maar
ook de oudste zoon, altijd watervrees gehad. Leren zwemmen was er
voor hen in later tijden echt niet meer bij.
Na afloop
Ze liet er zich niet op voorstaan dat ze mensen geholpen had en ontving de dankbaarheid, waardering en respect van de onderduikers en
anderen met bescheidenheid. Veel belangrijker voor haar was dat
deze mensen na de oorlog af en toe langs kwamen en vriendschappelijke banden met haar onderhielden. Hun levensloop bleef ze volgen zolang het in haar vermogen lag.
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Ter ere van haar 90ste verjaardag werd een gedicht opgezegd met
daarin het volgende:
“De oorlog was vur iedereen ellende en ongemak
Mér mensen die vur de vijand moesten vluchten, vonden bij haar
onderdak.
Ok zaten de stadse mensen toendertijd in voedselnood.
Die hielp ze, es ze kon, on érpel, gruunte, eier en brood.
Ge kwamt er nooit vergeefs an de deur
En iedereen was er ok thuis bé heur.
Ok zen er nog steeds vrienden uit die oorlogsjaren
En is er nog geregeld contact met mekare.
De kinderen van Frinten uit Tilburg en de Salemans uit Weert
Dur wie ze nog steeds geregeld mee een bezoekske wordt vereerd”
Ze overleed op 99-jarige leeftijd. Op haar uitvaart waren nog een
paar van deze ‘oorlogscontacten’ en nabestaanden aanwezig.
Tot slot
Ik heb de oorlog zelf niet meegemaakt. Dit is natuurlijk allemaal
van “heure zeggen”. Het meeste heeft ze me in het verleden zelf
(meerdere malen) verteld. Een aantal details zijn me verteld door
haar zoon en haar dochter. Sommige feiten heb ik kunnen terugvinden in documentatie.
In de tegenwoordige tijd zou je kunnen zeggen dat het een ‘stoere’
vrouw was.
En ik ben heel trots op haar, want ze was mijn oma!
Ria van Kollenburg-van de Looij
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Bijlage 1

Oorlogsherinneringskruis
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Bijlage 2

Brieven van de onderduiker december ’44/januari ’45
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EEN BANG JONG MEISJE IN DE OORLOG…
Het begin
Als de oorlog uitbreekt in mei 1940 ben ik 8 jaar oud. Ik ben de
jongste van een gezin van 7 kinderen.
We woonden destijds op Aarle F84 (later St. Annaweg 2, ten noorden van de huidige Oirschotseweg) in Best. Het huis en de schuur
staan er nu nog steeds.
Bij de familie Stapels hadden ze telefoon. Buurtgenoten hoorden
daar dat de Duitsers op komst waren. Ik voelde, zonder dat dit met
zoveel woorden gezegd werd, dat de volwassenen bang waren.
Op 9 of 10 mei hoorden we dat de Duitsers al bij Veghel waren. De
Duitsers kwamen steeds dichterbij en de angst werd steeds groter.
Binnen een dag kwamen ze over de Oirschotseweg. Wij (de kinderen) gingen kijken; dat was sensatie.
Onder de lindebomen langs de weg en voor de deur stonden Nederlandse militairen met hun auto’s. Die riepen op een gegeven moment: “Vrouwen en kinderen de bossen in!”.
Kee van Ciskes (buurvrouw van de Sande) en ons moeder gingen
samen met de kleinste kinderen naar de ‘Klammergaten’. Dat was
een wei met een kuil erin achter de boerderij van Essens en Latijnhouwers. (Op dit moment ten zuiden van de Kapelweg). We moesten bidden: het rozenhoedje. Voor mijn gevoel duurde dit uren.
De mannen, vader met de oudste zonen en de buurman met de oudste zonen, bleven aan het huis. Achteraf bleken ze daar ergens in een
sloot gelegen te hebben. Na verloop van een paar uur ging iedereen
weer terug naar huis. De Duitse kolonnes met paarden, karren en
voetvolk met rugzakken hebben gedurende 3 dagen (!) constant over
de Oirschotseweg richting Oirschot getrokken. Wij stonden daar
weer gewoon te kijken.
Angstige oorlogsjaren
Die eerste jaren zijn verder vrij rustig verlopen. We gingen gewoon
weer naar school. Soms moesten we vanwege alarm onder de
schooltafels kruipen. Iedereen had schrik, ook al wisten we eigenlijk
niet wat er precies aan de hand was. Ik kan me alleen herinneren dat
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je nooit iets mocht zeggen. Je wist ook niks, er werd niets tegen je
verteld, maar je moest altijd zwijgen.
Er was bij Miet Karssemakers-Vogels (huidige woning Peter van
Kollenburg) een menneke in huis. Hij had een raar hoedje. We wisten allemaal dat het een Jood was maar we mochten er niet over
praten.
Wat later tijdens de oorlog in ‘42-’43 werden overal jonge mannen
opgepakt, de zgn. razzia’s. De Duitsers gingen dan bij boerderijen
achterom en namen ook paarden mee. Mijn oudste broers moesten
dan de schelft (hooizolder) op en zich verstoppen. Ze mochten in
ieder geval niet binnen zitten. Een keer zijn de Duitsers op zondagochtend om 10.30 uur tijdens de mis de kerk van Best ingevallen.
De mannen, waaronder mijn broers, vluchtten toen allemaal via de
voorkant van de kerk, door de sacristie, via het Klooster weg, richting de huidige Salders. Harkske, de politie-agent in Best, wees op
vragen van de Duitsers richting spoor, zodat de mannen via de andere richting naar huis konden. Ons moeder was thuis toen mijn broers
thuis kwamen. Zij was niet meegegaan naar de kerk en was heel
verbaasd dat de mannen zo vroeg thuis waren. Maar toen ze hoorde
wat er gebeurd was, was ze heel blij dat ze er weer heelhuids waren.
Toen wij uit de kerk thuis kwamen zaten mijn broers alweer thuis
aan tafel. Wij waren ook blij dat we ze weer zagen.
Op een gegeven moment werden bij ons Duitsers in de schuur ingekwartierd. Wij (onze Jan en ik) waren de kleinsten en gingen naar
Grutje (oma, fam. van Laarhoven op de Driehoek in Best). Daar
waren veel gezinnen uit Best geëvacueerd. Ons moeder bleef echter
thuis want om daar de grotere zussen alleen te laten met de Duitsers,
dat was niets gedaan. In de schuur van stro en hout werd gestookt en
gekookt door de Duitsers. Ons moeder was dan ook erg bang voor
brand.
In de loop van 1944 werden de Duitsers steeds strenger. Het werd
steeds gevaarlijker. Vooral voor de jonge mannen. Er werd ook
steeds vaker en meer geschoten. Dit kwam omdat de Engelsen overvlogen en die schoten naar beneden. Op een keer was er een koe
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dodelijk geraakt en die moest ter plekke geslacht worden. Maar ondertussen werd er vanuit de lucht geschoten omdat er een hele groep
mensen bij elkaar stonden op één plek. Op een gegeven moment
kwam het bericht dat daarbij doden gevallen waren. En onze Marinus was nog niet thuis. Gelukkig was hij tijdig weggerend en kwam
in de schuilkelder bij Grutjes, waar wij ook zaten.
Vaak werd er geschoten. Op een keer werd een boer die zat te melken (Veraa) zo ook dodelijk geraakt.
Een spannend einde van de oorlog
Wat later in september 1944 (Market Garden): de oudste jongens
moesten vluchten naar tante Door (van Beek – Beekmans op Geeneind) in Spoordonk. Iemand kwam zeggen dat we beter allemaal
konden vluchten. En daar kozen vader en moeder voor. Op 3 oktober zijn we met zijn allen vertrokken. Te voet, want we hadden niks
als een kruiwagen. Ons paard was namelijk op 6 september ingevorderd door de Duitsers. Moeder had eerst nog een zak brood gebakken. Iedereen droeg iets. De kleinsten hadden een dichtgebonden
sloop met dekens en kleren. En zo gingen we van huis weg. Jef van
Doorenmalen, een overbuurman, bleef thuis, omdat hij opa en oma
niet kon meenemen. Onderweg zagen wij de familie Kees van
Kroonenburg. Zij hadden net als wij 7 kinderen. Die gingen ook op
de vlucht, maar hadden wel een kar met paard. Wij gingen verder
met Kees en zijn gezin. De zak brood ging op de kar en wij mochten
er ook om beurten op zitten.
We liepen over Sonderen richting Lennisheuvel, waar veel werd
geschoten. In Lennisheuvel bij een oude boerderij aan de rechtse
kant van de weg werden we binnen geroepen om te rusten. Daar
kreeg ik een boterham. Telkens als ik nu langs die boerderij kom,
moet ik denken aan die boterham.
Onze hond kreeg schrik van het schieten en rende weg. De hond is
terug gerend naar huis in Best. Hij is de rest van de oorlog bij Jef
van Doornmalen gebleven.
In Lennisheuvel kwamen we Bert van Kollenburg tegen, een oude
Bestenaar die nu in Boxtel woonde. Daar mochten we mee naar toe.
We zijn 2 weken bij zijn schoonouders, de familie Van Liempt, ge________________________________________________________________39

weest en sliepen op stal. We hielpen daar mee koken op het fornuis:
appels en aardappels, een soort hutspot. De jongens gingen mee het
veld in om te werken. De grootste meiden poetsten en naaiden. We
maakten ons maar gewoon nuttig.
Na 2 weken zijn we verder getrokken richting Haaren. Waarom
weet ik niet. Langs het spoor, over Luissel, langs de Posthoorn. We
moesten zelf een brug maken over de stroom om de kruiwagen en
de kar over het water te krijgen. Deze brug was gemaakt van musterd en takken. Het paard werd uitgespannen, de kar door ons geduwd. Zo trokken we verder naar Haaren, waar we werden opgevangen bij Janus Pijnenburg en Grarda van de Oetelaar op Het Eind
nr. 3. Daar zijn we ook nog 2-3 weken geweest.
Vader wilde op een gegeven moment naar Best terug; hij werd onrustig. Mijn oudste zus Mien, zoon Marinus en jongste zoon Jan zijn
toen meegegaan. Onderweg werden ze aangehouden omdat ze de
boodschap kregen: “Je kunt wel door naar Best, maar dan kun je niet
meer terug” werd de jonge Jan teruggestuurd. Vader en de twee
oudsten gingen onder de vuurlinie door (bleek later) naar huis. Best
was inmiddels bevrijd gebied. Dat wisten wij, achtergebleven in
Haaren, niet. We hadden alleen het voor ons heel verontrustende
bericht van onze Jan en wisten niet of ze heelhuids thuis waren aangekomen. Moeder zat met 2 zonen (Willem en Jan) en 3 dochters
(Miet, Riek en Sjaan) in Haaren. Daar hebben wij het eind van de
oorlog meegemaakt. We hebben toen heel veel in de schuilkelder
gezeten. De granaten vielen op een keer achter de schuilkelder en de
fosforrook kwam toen in de schuilkelder door het gat. Moeder en
Grarda, de vrouw des huizes, waren nog op stal. We wisten van elkaar niet hoe het was. Er liepen eerst Duitsers rond, later Engelsen.
We durfden niet buiten te kijken. Toen we uiteindelijk buiten kwamen, zagen we dat moeder en Grarda nog leefden en het huis en de
schuur gelukkig niet afgebrand waren. En Haaren was bevrijd!
Vrij snel gingen we toen terug richting Best. Weer opnieuw die brug
aangelegd over de stroom. Ondertussen werd er over onze hoofden
heen geschoten richting Oisterwijk.
Wij wisten nog steeds niet of vader en de oudste twee in Best waren
aangekomen. En vader wist niet of wij nog voor het front uit verder
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waren getrokken en of we veilig waren. Wat waren we blij dat we
allemaal weer heelhuids thuis waren en dat de oorlog voorbij was.
Maar we hadden niets meer, geen varkens, geen koeien.
Tot slot
Ik was 8 jaar oud toen de oorlog begon en net 13 jaar oud toen we
bevrijd werden. Wat ik me het meest van de oorlog herinner, is de
angst. Iedereen was bang en men wist of vertelde niet waarom. Als
kind word je dan vanzelf ook bang. Het is erg om bang te zijn en je
weet eigenlijk niet waarvoor.
Er werd je ook niets verteld en je wist dat je ook nergens over mocht
praten. Dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Dat neem je je
hele verdere leven mee.
Van de schrijfster
Bovenstaand verhaal is het relaas van mijn schoonmoeder. Regelmatig vertelde ze korte gebeurtenissen uit de oorlog, en altijd beschreef ze daarbij de angst die ze heeft ervaren.
Maar nu heb ik samen met haar al haar korte herinneringen in chronologische volgorde op schrift gezet en is het één grote herinnering
geworden. Het is een verhaal over de oorlog vanuit de perceptie van
een jong meisje. Zij heeft de oorlogsjaren op deze manier ervaren.
Ik heb het zelf niet meegemaakt, het is “van heure zeggen”.
Ria van Kollenburg van de Looij
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BRIEF ZUSTERS FRANCISCANESSEN
Voorwoord
Bijgaande brief is een ooggetuige verslag van de zusters Franciscanessen uit klooster Nazareth, gevestigd in de Koestraat in Oirschot,
van de laatste maanden van de bezetting in het najaar van 1944. Het
verslag is levendig en vol actie waardoor je alles als het ware voor je
ogen ziet gebeuren. Aan de zeereerwaarde moeder is een echte
schrijfster verloren gegaan.
Maria van Deutekom
J.M.J.F.

Oirschot, november 1944.

Goede Moeder en zusters,
Zoals wij benieuwd zijn geweest naar tijding van u allen na de
spannende dagen die achter ons liggen, zo weten we dat u uitziet
naar een beschrijving van onze belevenissen. In deze circulaire willen we u hiervan vertellen.
Op zondag, 17 september, begonnen met de Hoogmis van 9 uur de
knallen. Het glas rinkelde in het priesterkoor neer. Bij de laatste
gezongen Kyrie draaide Mijnheer de Rector zich naar ons om en gaf
een teken om de kapel uit te gaan. Kort daarna werd het weer stil.
Toch vond Mijnheer de Rector het beter een stille Mis te doen. Die
dag kwam er bericht dat heel de Koestraat moest ontruimen. Wij
mochten op eigen risico blijven, wat we dan ook deden. Ook de zusters van Het Hof moesten evacueren en het sprak vanzelf dat ze naar
ons toe kwamen.
In de namiddag zou het transport van de zieken beginnen, maar van
twee tot kwart over drie ratelden de mitrailleurs zo hard over ons
klooster, dat het vier uur werd voor het Rode kruis in actie kwam.
Dokter Hagemeyer had de leiding en 24 flinke Oirschotse jongelui
brachten onze goede zieken en de oude zusters naar het Moederhuis.
De volgende morgen zouden al onze helpers moeten onderduiken,
immers om 7 uur moesten, op Duits bevel, alle mannen van 17 tot
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45 jaar op de markt staan met schop en handzaag. Kwamen ze niet
dan zouden er strenge maatregelen getroffen worden. Natuurlijk
kwamen ze niet! Iedereen die vreesde als gijzelaar meegenomen te
worden, dook onder. Zo ook Mijnheer de Rector, zodat wij om
kwart over zes te communie gingen en geen H. Mis hadden. Onze
knechts zaten veilig opgeborgen in de serre bij de novicen gang,
waar ze braaf aardappels schilden om de tijd te doden.
In de buitenschool lagen vanaf 30 augustus Duitse soldaten. Sindsdien bleef het gaan en komen van troepen. Het schieten kwam ondertussen dichterbij, maar bleef toch buiten de kloostermuren tot
donderdag, 21 september.
Om kwart over vijf werd ons huis voor het eerst getroffen op drie
plaatsen tegelijk: de slaapzaal boven het tekenkamertje, op de gymnastiekzaal en op het afdak achter de bijkeuken. In de slaapzaal en
de gymnastiekzaal stroomde het water uit de verwarming die getroffen was. Het zocht zich een uitweg door de plafonds naar beneden.
We lieten nu de verwarming leeglopen. De volgende dag viel een
granaat op de novicengang. De leider van het evacuatiekamp, die in
deze gang een schuilplaats had gezocht, werd door een scherf aan
het been gewond. De gangen, zeker de glazen novicengang, bleken
dus niet veilig te zijn. En zo begon het kelderleven, dat voor velen
van ons tot 28 oktober zou duren.
Herhaaldelijk kwamen in de nu volgende dagen de granaten op ons
huis terecht. Grote gaten sloegen ze in daken en muren. De meeste
ruiten lagen eruit of waren gebarsten. Vooral de kapel is het mikpunt geweest. Geen wonder; de torentjes werden door de Duitsers
gebruikt als uitkijkpost. Ook de Mulo kreeg flink haar deel.
Tussen de beschietingen door timmerden de zusters planken en platen voor de open ramen. Onder de gaten in de daken werden grote
teilen gezet om het hemelwater, dat vooral vanaf de platte daken
naar beneden stroomde op te vangen. Tot in de nacht toe werd er
gedweild en water gedragen.
Voor de Duitsers was de toren van de dorpskerk een prachtige uitkijkpost. U begrijpt wat daar het gevolg van was. Op 2 oktober gebeurde het vreselijke: de toren werd in brand geschoten. Heel de
kerk brandde af, het bovenste deel van de toren stortte in. Veel zus________________________________________________________________43

ters zaten intussen te bidden in de gang, bij de kluis, waarin het H.
Sacrament bewaard bleef.
’s Avonds volgde een hevige beschieting van onze torentjes. De
kapel was zwart van de kruitdamp. Gelukkig geen brand in onze
kapel. Wel brandde die avond het huis af van onze overbuurman,
Peter Brekelmans. De windrichting was van ons klooster af! Wat
zou er van ons geworden zijn bij een andere windrichting?

In de vroege morgen van 3 oktober bracht dokter Hagemeyer ons
een nieuwe jobstijding: alle zusters moesten evacueren, alleen de
zieken mochten blijven met het nodige personeel voor de verzorging. Vóór 12 uur moest de uittocht plaats vinden. In groepjes van
10 trokken 102 zusters naar Oisterwijk, te voet. Catharinenberg en
Lindeind namen haar liefdevol op. Wat waren we de goede God
dankbaar dat Hij zo’n goed toevluchtsoord gereed had!
Ook de Carmelitessen moesten hun klooster ontruimen. Een van hun
zieke zusters werd op een kruiwagen door twee gezellinnen naar ons
gereden. Met haar drietjes woonden ze in onze kelder tot vrijdag,
27 oktober.
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Er volgden nu betrekkelijk rustige dagen. Zo nu en dan werd er
zwaar geschoten, maar slechts een enkel schot raakte ons huis. Zondag, 8 oktober, zaten we voor het eerst weer in de refter. Het gewone leven begon stilletjes aan terug te keren. Er werd hard gewerkt:
schoon maken, water dragen, appels plukken, kool inmaken. We
kwamen handen te kort. Toen we op 12 oktober de eerste brieven
van Oisterwijk kregen, ging er een brief mee terug met de vraag om
enkele helpsters. De volgende dag kwamen er al blij 8 zusters in
Nazareth terug. Ze werden gebracht door het Rode Kruis. Of ze
welkom waren! Dezelfde dag werd er weer geschoten, en ook de
komende dagen nam het schieten toe.
Ondertussen ging zuster Theresia van Liempt stilletjes achteruit. Op
15 oktober ’s morgens, werd haar Eerw. bediend door Mijnheer van
der Heyden, die elke morgen bij ons in de kelder de heilige Mis las,
sinds mijnheer de Rector vanaf 12 oktober wegens een ernstige
hartaandoening rusten moest. In de vroege morgen van 18 oktober
riep de goddelijke Bruidegom Haar Eerwaarde op ter eeuwige Bruiloft. Zeker, het was een goede ruil: van de kelder naar de hemel!
Maar iets heel ergs gebeurde op de avond van 17 oktober. Onze
goede zuster Ubalda werd die avond bij een onverwachte granaatinslag getroffen door drie scherfjes in hoofd en bovenlijf. Onmiddellijk droegen enkele zusters Haar Eerw. naar de kelder. De rector
kwam uit bed, gaf haar de H. Absolutie en het H. Oliesel. Soeur
Ubalda was bij O.L. Heer. Diep onder de indruk bleven we achter.
Met levensgevaar groeven twee zusters en twee knechten de graven.
De granaten volgen over hen heen, zodat ze dekking moesten zoeken in het pas gedolven graf en langs de kerkhofmuur. De volgende
morgen bij de begrafenis was het rustig. Daar zullen de beide overleden zusters wel voor gezorgd hebben.
Onze goede zuster Herma, die op 25 september gestorven was, na
een ziekte van enkele dagen, werd in de tuin van het gasthuis begraven. Toen was het al onmogelijk om op ons kerkhof te komen. We
dachten dat de nood nu wel het hoogst gestegen was en de redding
dus nabij zou zijn. Maar O.L. Heer had nog meer voor ons weggelegd, om ons daarna des te duidelijker Zijn liefde te tonen.
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Donderdag 19 oktober. We aten die middag voor het eerst weer in
de kelder wegens het vele schieten, kwamen ineens elf Duitsers onder een Hauptmann de keuken in gedaverd. Revolvers hadden ze in
de hand. We werden verdacht van spionage. We zouden een geheime zender naar de Engelsen hebben. Bovendien werd er iedere morgen in ons huis geschoten!
De huiszoeking die volgde leverde niets verdachts op, hoewel het
keldertje onder de trap naar het ziekenkwartier, grote en tevens bange verwachtingen bij onze ‘beschermers’ wekte. Toch was de
Hauptmann niet overtuigd. ’s Avonds kregen we de boodschap:
“Als de zusters nog eens op de toren klimmen (onder toren verstonden ze ieder hoog gelegen vertrek) moet het hele klooster ontruimd
worden.”
We besloten niet meer naar boven te gaan, wat we tot dan toe geregeld gedaan hadden om water te dragen en te dweilen onder de
doorschoten daken. Zo hoopten we erger te voorkomen.
Zaterdag, 21 oktober, nieuwe huiszoeking door dezelfde Hauptmann
met zes soldaten. Deze keer werd er grondiger gezocht dan bij het
vorige bezoek. De kluis moest open, zelfs de oven van de bakkerij!
Wie weet, zat daar de spion wel! Natuurlijk werd er weer niets gevonden wat verdacht was. Zelfs de Hauptmann was overtuigd van
onze onschuld.
Als een donderslag bij heldere hemel kwam dan ook die avond het
bericht: “Voor woensdag het huis helemaal ontruimen.”
Er was sinds enkele dagen een nieuwe, strenge commandant. Niemand durfde naar ons toe te komen om het ons te vertellen. Tot
mijnheer van der Heyden de opdracht ervoor kreeg en ons tegen de
avond de jobstijding bracht. Bij het verlaten van ons klooster zag
Zijn Eerw. twee soldaten neerhurken achter een bosje, de mitrailleur
op hem gericht. Gelukkig maar dat hij het gezien had. Onmiddellijk
sprong hij van zijn fiets en hield de handen omhoog. “Eindelijk, nu
hebben we hem,” zeiden de soldaten tevreden. Die ‘hem’ moest nog
steeds de Engelse spion zijn die bij ons verborgen was. Maar de
‘Ausweis’ wees anders uit.
De volgende morgen, 22 oktober, zondag, werd het toch meer het
beste geoordeeld om de nog aanwezige heilige Hosties uit te reiken.
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Het werd te gevaarlijk voor mijnheer van der Heyden om nog naar
ons te komen.
Onmogelijk kunt u begrijpen hoe we eraan toe waren: de komende
dagen geen H. Mis en geen H. Communie meer; ons klooster moeten verlaten met 100 personen waarvan er 66 niet of slechts enkele
minuten konden lopen; door de vuurlinie heen, want er werd weer
druk geschoten.
Heel die zondag, 22 oktober, werkten we hard om tenminste nog te
redden wat er te redden viel.
Van het Rode Kruis kregen we ’s middags het bericht dat er gezorgd
zou worden voor platte wagens. Eerst zouden wat levensmiddelen,
kleren en beddengoed vervoerd worden, dan de ernstig zieken en
eindelijk de lichte patiënten. Wie niet lopen kon zou gedragen worden naar de Spoordonkse weg. De anderen moesten daar naar toe
lopen en konden dan op de wagens plaatsnemen. Tot bij ons klooster konden de wagens onmogelijk komen. En waar moesten we dan
naar toe? Oisterwijk mocht naar we hoorden geen evacuees meer
opnemen. Bovendien verplaatste het front zich in die richting.
Spoordonk werd al beschoten.
Waarschijnlijk zouden we terecht gekomen zijn in een rij huizen
langs de Spoordonkse weg, die door de bewoners ontruimd waren.
De secretaris en de dokters deden hun best en waren onze voorsprekers bij de commandant. Maar deze was niet te overtuigen, er werd
gespioneerd en hij begreep niet dat ze zich zo druk maakten om die
nonnen! Het ontruimingsbevel was onherroepelijk!
De Goede Lieve Heer dacht er anders over. De volgende dag zou
Hij zijn macht tonen.
Vóór het morgengebed was er al goed nieuws: de vier telefoondraden om het huis waren weg. Mijnheer van der Heyden kwam toch
de H. Mis lezen. Zijn Eerwaarde had buiten geen enkele Duitse soldaat ontmoet. Zouden ze vertrokken zijn? We durfden het haast niet
te hopen en toch…
Om acht uur in de ochtend moest de secretaris bij de commandant
komen. Daar vond hij slechts de gereedstaande ontbijttafel! De boze
commandant was vertrokken, plotseling, juist op het ogenblik dat
onze ontruiming had moeten beginnen! Toen we dat hoorden heb________________________________________________________________47

ben we een Te Deum gebeden, zo blij en dankbaar als nooit tevoren!
Het leek een wonder! Toch werd het voorzichtig geoordeeld, de
schijn aan te nemen of we met ontruimen begonnen. Het bevel was
niet ingetrokken en de Duitsers moesten eens terugkomen! We besloten dus enige kisten met weinig te betekenen inhoud mee te geven op de wagen die naar ons toe zou komen. De dokter hielp ons
een handje door de wagen te annexeren voor het vervoer van een
gewonde. Zo ging dus zelfs het begin van de evacuatie niet door! ’s
Middags werd er aan de voordeur gebeld, een ongewoon verschijnsel in die tijd. Het bleken twee Duitse soldaten te zijn. Een ervan
had hier de huiszoekingen mee gedaan en een goede indruk van ons
gekregen. Hij was ordonnans van Auernhammer, onze uitdrijver. Hij
kwam zeggen dat we niet weg hoefden. In geval het nog nodig
mocht zijn, konden we ons op hem beroepen! Wat waren we blij!
’s Avonds ineens de kreet: “De boerderij staat in brand!” We vlogen
erheen. Een helder licht viel op de boerderij. Wat het was wisten we
niet. Ook werd er geschoten. Brand was het gelukkig niet. Het licht
verdween en het werd stil.
De nacht was rustig. ’s Morgens werd er weer geschoten. We dachten dus, dat de Duitsers nog niet weg waren. ’s Middags om vijf
voor half twee, terwijl we de Vespers en Completen in de kelder aan
het bidden waren, klonk het: “De bevrijders zijn er!!”
Daar stonden ze in de mantelkamer, twee soldaten van de Prinses
Irene Brigade. Met achten waren ze het kanaal over gekomen, gehaald door de heer G. Dekkers, die het kanaal was overgezwommen,
om te melden dat de Duitsers vertrokken waren.
De Engelsen wisten niet dat de Duitsers Oirschot verlaten hadden.
Ze wilden Oirschot komen bevrijden. Daarom zouden ze om twee
uur een hevige beschieting beginnen. Op ons klooster alleen al stonden negen kanonnen gericht. Per auto werd het bericht dat er geen
Duisters meer waren, overgebracht naar het hoofdkwartier. Zo werd
de beschieting, waardoor ons hele klooster vernield zou zijn, op het
laatste nippertje voorkomen. Deo Gratias! We zijn zo dankbaar voor
het vele dat we hebben mogen behouden!
In de loop van de middag kwam een Engels officier kwartier maken
voor 700 soldaten. Bij de komst van de eerste Tommies zongen we
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enthousiast het ‘God save the King’ en daarna het ‘Wilhelmus’. Dat
deed goed na de benauwende spanning!
Nu ging het gewone leven weer beginnen. Op het feest van Christus
koning hadden we voor het eerst Mis, gezongen, in ons noodkapelletje: het bidkoor. De dag erna kwam de Zeereerwaarde Moeder
thuis met de geëvacueerde zusters. Tot onze grote vreugde waren we
nu weer allemaal samen in ons dierbaar Moederhuis. Daar hopen we
samen in vrede en vreugde te kunnen wonen en blijven.
Het St. Franciscushof is ook ernstig getroffen door voltreffers en
heeft veel ruitenschade. Als dat hersteld is, hopen onze zieken ook
weer naar haar veilig rustoord terug te gaan.
We zijn nu aan het einde van ons relaas gekomen. Met u allen, die
ook veel verschrikkingen hebt meegemaakt en veel schade hebt geleden, voelen we mee.
Ja, de bevrijding is duur geweest voor velen van ons. Maar O.L.
Heer, die we zo dankbaar zijn voor onze redding, heeft ons in Zijn
Barmhartigheid die beproevingen overgestuurd, om ons zo ervan los
te maken en om ons meer aan het blijvende, het geestelijke te doen
hechten.
En al is onze Congregatie dan, als zoveel andere mensen, er door de
oorlog heel wat armer op geworden, dan mogen en moeten we daarvoor dankbaar zijn. Tijdelijke schade is te herstellen. We hopen
weer spoedig kerk en klooster met elektriciteit en verwarming in
orde te kunnen laten brengen.
Veel heeft O.L. Heer ons ontnomen. Maar we zien niet op de eerste
plaats naar wat we verloren hebben, maar wel naar het vele dat we
nog hebben mogen behouden. Dan hebben we nog volop reden om
voor alles een hartelijk en welgemeend ‘Te Deum laudamus te bidden.
Ontvang ons aller hartelijke groeten,
p.o. Zeereerwaarde moeder.
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UIT HET DAGBOEK VAN
MEVROUW ROELVINK-NEFKENS
Dr. Frans Roelvink was veearts in Oirschot gedurende de oorlog.
Met zijn vrouw en kinderen woonde het gezin in het huis, waarin
later zijn opvolger Gloudemans is komen wonen, Bestseweg 1. De
Kempenweg was er nog niet. Daar en op de plaats waar nu de Lidl
is, lag het Sportpark.
Mevrouw Roelvink heeft een dagboek bijgehouden van 30 augustus
t/m 30 oktober 1944. Een deel daarvan willen wij u niet onthouden.
Slechts enkele aantekeningen, die niet direct met Oirschot te maken
hebben, zijn weggelaten.
Alle data zijn met de dag van de week steeds voluit geschreven,
zoals het begin. In verband met de toch al grote overschrijding van
het aantal pagina’s te zijn deze gegevens verkort in cijfers weergegeven.
Woensdag 30 augustus. Er broeit iets! De scholen moeten weer ontruimd worden. De Engelschen zijn de Belgische grens [met Frankrijk, red.] gepasseerd. Er komen weer troepen in Oirschot van ’t
luchtwapen. We verwachten al veel en krijgen hoop.
- 31.8 We beginnen inderdaad wat te bemerken van terugtrekken,
veel vrachtauto’s.
- 1.9 Zouden de ondergrondsche strijders hun teeken gehad hebben?
In de omgeving zijn 46 telefoonkabels doorgesneden. We bemerken
niets van represaillemaatregelen. Nog steeds terugtrekkende troepenbewegingen, ook manschappen worden met auto’s vervoerd,
alles richting Best.
- 2.9 ’t Begint ernst te worden. De Engelschen schijnen al bij Namen te zijn. ’t Voorbijtrekken der troepen blijft, doch alles licht materiaal. ’n Licht Duitsch vliegtuig, oud model, maakt noodlanding in
de hei.
- 3.9 De toestand schijnt verergerd. Waren het eerst kleine afdeelingen, die langs kwamen, nu zijn het heele colonnes, maar nog steeds
licht materiaal. Tegen half zes ´s avonds wordt het vliegveld bij
Eindhoven aangevallen. Honderd bommenwerpers cirkelen erboven
50________________________________________________________________

en laten hun bommenregen, ook phoshorbommen, neerkomen. ’t Is
alles zeer duidelijk waar te nemen. Grote rookwolken stijgen omhoog. ´t Is een magnifiek, maar angstig gezicht. Overal krioelt het
van zware bommenwerpers, ze vliegen kris kras door elkaar. Een
regen van scherven komt naar beneden, die een heele muziek maken. ’t Afweergeschut is wel in actie, maar raakt verward in al die
doelen. ´t Geheel duurde 3/4 - 1 uur. Wij hadden in Oirschot luchtalarm, maar er is gelukkig niets gebeurd.
- 4.9 ´t Begint hier met het bericht dat we ´s avonds om half 10 binnen moeten zijn. Groote colonnes passeren, maar nu ook enkelen
per fiets of per wagen, kennelijk niet van Duitschen oorsprong. ´t Is
´n vlucht, Brussel is gevallen! Wat worden we optimistisch en wat
gaat het snel! We zijn zóó vrij. We behoeven geen maatregelen te
nemen, ´t is voorbij vóór we ´t weten. De geruchten komen, dat de
Amerikanen onze grens bereikt hebben. ´t Lijkt niet onmogelijk,
maar we twijfelen nog, omdat we nog gaaf en licht materiaal terug
zien komen. Waar is dan ´t zware en in de strijd geweest zijnde wapen? Gaat het zoo snel, dat ze alles moeten achterlaten? En waar
blijven dan de Amerikaanse vliegtuigen? Om 10 uur geeft de radio
het verheugende nieuws, dat ze inderdaad de grens gepasseerd zijn.
Hoerah, hoerah, we drinken er een borrel op: Wat nu? Omstreeks 12
uur ’s nachts komt infanterie voorbij, zeer luidruchtig, half dronken.
Ze worden iets verder door vrachtauto’s meegenomen.
- 5.9 De verwachting, dat ze al zoo spoedig in Oirschot zouden zijn,
wordt een teleurstelling. Er komt niets, zelfs geen vliegtuigen. Uit
richting Tilburg een groote colonne paardenmateriaal, zelfs een veulentje loopt dapper mee. ’t Materiaal ziet er goed uit, de manschappen niet. ’t Gaat zeer ordelijk.
Groote ontploffingen !! Uit de hei reusachtige rookpluimen. In ’t
dorp springen ruiten. ’t Munitiedepôt in de hei wordt vernietigd.
Even later zware knallen van den anderen kant.
± 12 uur: Ze zijn in Valkenswaard, Luiksgestel, Scherpenheuvel!!!
We worden wild van vreugde, maar we temperen, als we bedenken
waar de vliegtuigen blijven en hoe ’t mogelijk is, dat er nog zooveel
vanuit Best komt, richting Tilburg, dus richting front. De geruchten
worden weer tegengesproken.
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± 7 uur: we moeten om 8 uur binnen zijn, doch niemand, die ’t zeker
weet en we houden er ons niet aan.
± 12 uur: Reusachtig licht met ontzettende knallen en ontploffingen.
We tellen 24 tellen tusschen ’t licht en de knal, rekenen dus ± 7 km
afstand, dus op ’t vliegveld wordt alles in de lucht geblazen. ’t Duurt
ongeveer 3/4 uur, daarna is ’t rustig. Op de weg weer verkeer. De
kinderen slapen overal rustig doorheen.
- 6.9 v.m. 8 uur: Verscheidene auto-colonnes gaan richting Best,
ordonnances rijden heen en weer. Ravitaillering van troepen, maar
waar zijn ze ? Uit Best komen benzine-tanks en ook een vrachtwagen met brood. Telefoon met Den Bosch en Haaren verbroken.
± 13 uur: Radio geeft geen nieuws over Holland. We twijfelen of
Breda wel werkelijk bevrijd is. Maar ´t geschut komt dichterbij. ´t
Wordt duidelijk hoorbaar en alles dreunt. ´t Is niet regelmatig. In de
verte vliegtuigen.
± 2 uur: 12 Engelsche jagers, hoogvliegers, verkennen ‘Welschap’,
2 duiken naar beneden, er wordt niets afgeworpen, althans niets te
hooren of te zien. Zou ’t zóó grondig vernietigd zijn?
Vanavond om 8 uur binnen zijn. Officiëel.
± 3 uur: Groote colonnes paardenwagens, ook muildieren, onder
goede orde, uit richting Best. Berichten over paardenvorderingen.
Wat verdwijnen kan, verdwijnt of wordt onklaar gemaakt!! Bij navraag heeft slechts één soldaat op ’t raadhuis om één paard gevraagd. Allerhande voertuigen passeren ons naar Best. Aparte manschappen zonder leiding, van allerlei wapens. Ze gappen en vorderen vervoermiddelen, zelfs kar, man en paard samen.
± 8 uur: Ze vorderen fietsen! Ik weet niet, of ’t waar is. In ieder geval verdwijnen de karretjes. Er zijn inderdaad ook Oirschotsche
menschen, die hun fiets moesten afstaan. Ook boeren, die paard en
kar moesten geven.
± 10 uur: De ontploffingen worden zwaarder. Komt ’t geschut weer
dichterbij of worden bruggen, munitie-depôts etc. tot springen gebracht? Op den weg is ’t vrij rustig. Vliegtuigen hooren we in de
verte.
- 7.9 ’t Regent! We zijn benieuwd wat vandaag brengt. De nacht
was rustig, weinig verkeer. Nog steeds kunnen we uit den toestand
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niet wijs, van beide kanten rijden auto’s en motoren heen en weer.
In de verte hooren we nog maar af en toe geschut. We raken overtuigd, dat Breda niet bevrijd is. De regen is overgegaan in een geweldige bui.
± half elf: ’n ontzettende knal! Nog meer ruiten kapot, gelukkig hier
niet. Even later zien we jagers boven Eindhoven cirkelen. Langs de
weg uit Tilburg een colonne paardenwagens, veel losse gewonde en
zieke paarden. Zeer ordelijk, zien er ook vrij goed uit, hebben vermoedelijk rust gehad.
9.30 uur. Frans is gelukkig thuis gekomen [vanaf 2 uur naar Haaren
en Den Bosch geweest, red.]. Hij heeft een heele tocht gemaakt.
Maar de auto van de gijzelaars is in veiligheid. Er zijn 14 gijzelaars
ontvlucht. Bravo!
- 8.9 We hebben een zeer rustige nacht gehad, maar de morgen
brengt de geruchten weer mee [over executies, aanhoudingen
etc.red.]. Op den weg is ’t vrij rustig, naar ’t Zuiden vliegen voortdurend vliegtuigen. We vragen ons af: zijn dat Duitsche of Engelsche jagers? ’s Middag begint wat meer geschut voorbij te komen,
vermoedelijke gemotoriseerde artillerie, richting Best. De fiets van
Frans wordt door Duitsche soldaten meegenomen. Hij gaat er direct
op af en eischt den commandant te spreken. Na een dreigen met
Feldgendarmerie en Sicherheitsdienst krijgt hij zijn karretje weer
terug.
± half 5. Twee Engelsche jagers vliegen laag over den weg. Een
Duitsche vrachtauto stopt precies voor ons huis. In paniek springen
er 5 soldaten uit en vliegen aan de overkant van de weg. Na een paar
minuten is ’t gevaar voorbij en rijden ze door. Vanaf ’t balcon volgen we de jagers en even later zien we ze draaien en weer over den
weg terug komen. Juist passeert een colonne gemotoriseerde artillerie. Zij bemerken de vliegtuigen. ’t Tempo der auto’s vermindert,
enkele stoppen, verschrikte aandacht van alle soldaten, er komen
verrekijkers voor den dag. Maar de vliegtuigen draaien af en de colonne wordt niet gehinderd.
± 5 uur. Bericht over de radio dat de Amerikanen ’t Albertkanaal
over zijn bij Beringen. Nog 50 km van Eindhoven af! We nemen er
de kaarten bij en bespreken de mogelijke routes. Zouden we dicht
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onder ’t front komen te liggen? ’t Is niet helemaal onmogelijk. Maar
we moeten ‘t afwachten en alles bijhouden om op ons qui-vive te
blijven en we bidden extra, dat O.L.H. ons en ons land moge sparen.
± half 8. Opnieuw 2 jagers in de lucht. Waarachtig, ze duiken en
beschieten iets richting Boxtel.
- 9.9 ± 7 uur. We worden wakker met vliegtuiggeronk en geratel van
paard en wagens op de weg. Van vliegtuigen is niets te zien, de
lucht is zeer bewolkt. Geen geschut of andere ontploffingen, geen
nieuws via de radio.
± half 4 ’t Verkeer op de weg is evenals de andere dagen: af en toe
’n geregelde colonne en doorloopend aparte fietsers en tippelaars en
auto’s. In ’t dorp is alles weer gewoon aan ’t werk. De levensmiddelenvoorziening geschiedt met paard en wagen, geëscorteerd door
Ned. politie om vorderen van Duitsche soldaten te voorkomen. In de
lucht is veel meer activiteit, ’t geronk is niet meer weg, maar we
zien er weinig van door de laaghangende bewolking. Van de machines die we zien, zijn geen herkenningsteekenen te onderscheiden,
maar we kunnen wel duidelijk de 4 mitrailleurs onderscheiden en
daar we voortdurend het angstige in de lucht kijken van de Duitsche
militairen zien, weten we, dat daar boven Engelschen zijn. Om half
vier ineens heel sterk vliegtuiggeronk. We kijken op en vanuit de
eetkamer zien we heel duidelijk een vliegtuig naar beneden duiken.
Terwijl we ons afvragen, wat dit betekent, een geweldig gemitrailleer, we kunnen de kogels zien afschieten, en daar ’n tweede toestel,
ook mitrailleerende, en weer een derde, zóó tot zeven toestellen toe.
Vlak boven ons schieten ze weer omhoog. Wat is het geweest? We
hadden geen luchtalarm. Corrie vermoedt iets in ’t dorp, ik in
Spoordonk. Even later komt Frans binnenrijden. In de haven zijn
een paar schepen bestookt, hij was zelf in de Koestraat! Wonder
boven wonder, geen menschenlevens, twee mannen licht gewond. ’t
Roode Kruis komt in actie, de transportcolonne rukt uit, brengt 1
gewonde naar ’t Gasthuis, waar de [onleesbaar] juist bezig zijn de
Roode Kruis-helpsters hun doop ondergaan.
± 9 uur: We hooren weer geschut. ’t Is weer dichter bij dan de laatste keer.
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± 9.30 uur ’n Groote colonne paardenwagens komt voorbij in ’t
donker.
- 10.9 ± 5 uur v.m. We worden wakker van een geweldige massa
vliegtuigen die overvliegen of rondcirkelen. Na een poosje verdwijnt de massa en blijven er 4 steeds in de lucht. Gelukkig is de
storm bedaard en ’t weer wat zachter geworden.
± 11 uur. Nu een doel tusschen Best en Eindhoven, hevig gemitrailleer! Ja, de strijd komt dichterbij, we merken er dagelijks wat meer
van en overleggen weer wat te doen. We nemen nu enkele maatregelen door wat papieren en goed op een andere plaats op te bergen en
we vragen dringend en dikwijls: ‘Lieve Vrouwke van den H.Eik,
bescherm ons!’
± 2 uur Na vier uur moet de omgeving van alle bruggen ontruimd
zijn, de kans bestaat op onverwacht springen. Later blijkt dat ze alleen maar onder bewaking komen.
± 7 uur. 7 kanonnen worden voorbij getrokken, weinig bemanning
erbij, richting Best.
- 11.9 We worden wakker met ’t prachtigste najaarsweer en vergeten bijna, dat ’t oorlog is. De vliegmachines helpen ons gauw uit
deze droom! We hebben juist ’t ontbijt op dus
± 9 uur of we hooren de mitrailleurs alweer knallen.
± half elf komt er een patrouille Duitschers in Oirschot om de bruggen te beschermen. Er worden schoppen geleend, o.a. ook bij Arie,
om geschut op te stellen en in te graven. De brug wordt ook met
dynamiet geladen om te laten springen, en wanneer er vliegtuigen
naderen, vliegt alles van de brug af! Maar ze vliegen dóór en de
menschen gaan door met hun werk, o.a. de stukken geschut camoufleeren. Frans beplakt onze ramen, voor scherven.
± 1 uur krijgen een boodschap binnen dat er enkele D. bij de auto
staan op ’t sportpark. Frans gaat erheen, blijft lang weg.
± 2 uur. komen 2 soldaten de poort binnen. ’t Gerucht was gegaan
van fietsen vorderen, maar dikwijls was dit al geweest en mijn eenige maatregel was, de deuren op slot. Maar ik had hierop gerekend!
Inderdaad vroegen ze fietsen. Ik antwoordde: één fiets voor de praktijk. Aan ’t bandenspoor zagen ze ook ’t bezit van een motor, dus óf
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nen door ’t feit als vrouw alleen zijnde geen vreemde mannen binnen te laten en vroeg telefonisch hulp van de marechaussée. Deze
werd mij toegezegd en intusschen werd geruimd. Na een herhaald
telefoongesprek kwam de hulp. Ik opende de garage en daarop
volgde huiszoeking, onder dreiging van schieten en handgranaten
gooien. Maar alles bleek safe te zijn en de troep marcheerde af, na
eerst nog ’n mooie voorstelling gegeven te hebben. Eén van de twee
D. ging op ’t berken hek zitten, zakte er prachtig door en dook achterover in de floxen. Intusschen raakte Frans de auto kwijt, d.w.z. hij
kreeg een bevestiging dat hij door die en die in beslag was genomen.
Na een uurtje kwamen ze hem halen maar hij bleek zoodanig verzekerd te zijn, dat hij deze nacht nog hier moet blijven. Ook de 2 vorderders overnachten in de stal! En wie weet wat morgen brengt,
want de radio geeft ’t nieuws dat de spitspatrouilles bij Valkenswaard over de grens zijn geweest. We kunnen ’t dezen keer goed
gelooven, want in den omtrek hooren we verschillende groote knallen en zien rookpluimen; bruggen e.d. worden opgeblazen. Ieder
oogenblik verwachten we ’t springen van de bruggen over ’t Wilhelminakanaal. Er trekt veel paardenmateriaal voorbij.
± 10 uur We hooren weer duidelijk en veelvuldig ’t gedreun van
geschut.
- 12.9 De brug is nog niet gesprongen vannacht, maar wel ben ik
meerdere keeren wakker geworden van ’t dreunen van geschut. Op
de weg is ook meer verkeer geweest dan de andere nachten. En ’t
duurt niet lang meer, of we hooren ook weer vliegtuigen. We krijgen
inderdaad de overtuiging dat de Amerikanen naderen. In de hei laten
ze alle munitie ontploffen, ontzettende knallen af en toe, ’t kost weer
heel wat ruiten. Ook de kinderen raken meer aan de ontploffingen
gewend.
± 10 uur. Er komt weer een soldaat om een auto, motor of fiets. Hij
wil de garage zien en gelukkig is alles schoon leeg, dus hij trekt af.
[de auto is eerder die dag meegenomen, red.]
± 1 uur Frans komt van practijk thuis, maar….. loopende! Hij moest
zijn motor afgeven op Spoordonk. Al zijn papieren en zijn praten
helpen niets. Maar toch zijn het verliezen waar je gauw overheen
komt, want je hoort het geschut steeds dichterbij komen en voortdu56________________________________________________________________

rend cirkelen vliegtuigen. Je voelt de gevaren grooter worden, ook
de zorg om allen behouden te blijven en je komt daardoor tot de
conclusie: laat die auto, en die motor maar, voor mijn part nog meer
erbij, als we zelf maar behouden blijven. Er komen ook weer 6 kanonnen voorbij. Even later hooren wij, dat ze bij de bruggen in stelling worden gebracht, en we zien vanuit huis ook duidelijk de drukte
die er op de kanaaldijk is. Dan komt de tijding, dat 50 burgers mee
moeten helpen en we zien ook inderdaad burgers verschijnen; maar
wat bij luchtalarm niet lukt, lukt nu wel, n.l. de straat is ineens geheel schoon, want ze halen maar gewoon op! De spanning begint
weer grooter te worden. Zal er bij Oirschot gevochten worden?
± 5 uur vliegen er weer 5 à 6 vliegtuigen recht boven ’t kanaal; in de
richting Tilburg zien we ze duiken en hooren ’t schieten. Het huis
dendert van voortdurend geschut. In de kelder hebben we nu ook
maatregelen genomen.
- 13.9 Vannacht om ongeveer 1 uur werden we eensklaps verrast
door geweldig mitrailleurvuur uit vliegtuigen. ’t Is vlakbij geweest.
De D. worden zenuwachtiger en laten hun hebben en houwen wat
verder van ’t kanaal afbrengen. De vliegtuigen zijn vandaag wat
rustiger.
We beginnen ongeduldig te worden. Iedere avond en iedere morgen
zijn we dankbaar, dat we er allemaal nog zijn. Opnieuw zijn ze weer
om een fiets geweest, maar de deur was op slot.
- 14.9 Vannacht heel rustig geweest. We zijn opgestaan met regen
en zijn benieuwd of dit van invloed is op de gevechtshandelingen.
Nu ’t gevecht zoo lang op zich laat wachten, worden we weer wat
optimistischer. We beginnen met maatregelen om onze bevrijders te
ontvangen!
Tegen 11 uur klaart het weer op en begint de zon zelfs te schijnen.
Af en toe is ‘t, alsof er geen oorlog is, zóó stil is ’t dan rondom.
Vliegtuigen zien we heelemaal niet vandaag. Dan hooren we ineens
dat tusschen 5.30 en 6 uur de brug bij Termeer zal springen. Eindelijk dan toch, we zaten er al lang op te wachten en als ’t gebeurd is,
zijn we er vanaf. Frans blijft op de Soc [sociëteit ? red.] en ik neem
zelf weer de nodige maatregelen. De luiken dicht en de ramen en
deuren open en allemaal naar de kelder. Daar bidden we en eten
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ondertusschen onze boterham op. We hooren 5 ontploffingen, maar
de brug is ’t niet, totdat om 7.10 uur ineens met ’n geweldige klap
en veel stof de brug zakt. ’t Blijkt niet voldoende geweest te zijn en
om 9.15 uur gaat met ‘n 2e geweldige klap de rest. In ’t dorp [sneuvelden] enkele ruiten en verscheidene pannen. ’t Springen der brug
is natuurlijk bedoeld voor oponthoud der geall. legers, die dan ook
op komst moeten zijn.
- 15.9 Hoe het ten Zuiden van Oirschot is, weten we niet. Zelf meen
ik het geschut vandaag weer dichterbij gehoord te hebben, maar de
actie der vliegtuigen was weer zeer gering. De spanning gaat er wat
uit, je voelt een stilstand, niettegenstaande de maatregelen dat ’t
halve dorp in de omgeving van de brug op ’t eerste bevel moet evacueren. ’t Geeft weer veel last en gesjouw. Wij hoeven ’t niet, vallen
juist buiten de strook. Frans wil weeten waarom, ook ten opzichte
van onze veiligheid. ’t Leven wordt er niet gemakkelijker op. De
distributiedienst geeft noodkaarten uit, de winkels raken zonder
voorraad. En de brug op den Heuvel is nog intact. Ook op den weg
is niets anders geworden. Aan de brug in Spoordonk is een bom
bevestigd geweest; geringe schade aangericht.
- 16.9 te vermoeid om verslag te schrijven.
- 17 t/m 19.9 ziek.
- 20.9 nog te bed. Veel beter. Begin aan verslag van
- 16.9. Weer ’n rustige nacht. Volop spanning, geheel anders dan
gisteren. ’t Dorp aan de kanaalzijde van de straat tot aan ’t Sportpark
en tot en met Boterwijk is aan ’t evacueren. Van alles komt langs,
sommigen verhuizen met hun geheele inboedel. Frans kan niet te
weten komen waarom dit gedeelte op ’t eerste teeken weg moet en
wij gissen van alles. In ieder geval brengen wij ook weer ’t nodige
uit huis en zetten wat klaar, want wanneer ’t zover is, spreken we af,
dan gaan de kinderen en ik ook weg en blijven Frans en Nellie thuis.
In Oirschot beschieten ze éénmaal de brug op den Heuvel, die nog
steeds in tact is, en iets in Spoordonk, waarop brandalarm volgt. Jan
Rijnen zou afbranden. Omstreeks 4 uur waarschuwt men weer, dat
ze mannen aan ’t ophalen zijn voor graafwerk etc. De mannen, behoudens de enkelen die bij verrassing gepakt worden, verdwijnen
weer. Omstreeks 5 uur weer vliegtuigen, zeer laag overvliegend. ’t
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Geschut op den kanaaldijk schiet op ze en we verdwijnen in de kelder. Er gebeurt echter verder niets en we zijn er ook weer gauw uit.
’s Avonds om 10 uur, ik ben al naar bed, wordt er gebeld. Frans
verdwijnt en ik ga naar beneden. Door het luikje vraag ik, wat er is.
Ook op herhaald vragen krijg ik geen antwoord. Ik verken ’t huis
rondom, maar zie niets. Ik waarschuw Frans, maar deze vindt het
nog te gevaarlijk om tevoorschijn te komen. Na nog wat wachten en
kijken komt hij weer terug. In de richting Eindhoven zien we een
ontzettend vuur, in richting Beers 6 à 7 schijnwerpers.
- 17.9 Nellie komt uit de kerk met het bericht dat vermoedelijk de
bel is geweest om te waarschuwen voor ’t laten springen van bommen en munitie. Om ± 9 uur zware explosies met rookwolken uit de
hei, vrij dichtbij. In de kerk onder de H.Mis begeeft het een raam;
angst en schrik onder de menschen. De explosies blijven een uur
duren. Geen vliegtuigen, af en toe in de verte in ’t Z. geschut. Omstreeks 11 uur verschijnen vele bommenwerpers. In de geheele omgeving, ook dichtbij op den kanaaldijk worden bommen geworpen:
luchtalarm! We verdwijnen in de kelder, bevelen ons nog eens extra
aan Boven aan. ’t Duurt 3/4 uur. In de kerk onder de Hoogmis begeeft het raam het helemaal: paniek onder de menschen, die allemaal onder de banken willen kruipen. Pastoor bidt rozenkrans.
Daarna krijgt Frans telefonisch bericht, dat de Duitsche commandant met enkele notabelen om 2 uur een bespreking wenscht. Bij
nadere informatie blijkt, dat Maandagmorgen om 7 uur alle mannen
van 17-45 jaar op de markt moeten komen met schoppen en zagen.
Komen ze niet, dan zijn de notabelen aansprakelijk en zullen naar
Duitschland gevoerd worden. Ook zal de evacuatie van ’t dorp, nu
in zijn geheel met 300 m. buiten de kom, dus ook wij, besproken
worden. Frans en nog meer notabelen besluiten niet te gaan. Het
geheele gemeentepersoneel verdwijnt met het bevolkingsregister.
Spanning overal. Tegen 2 uur verschijnen een groot aantal vliegtuigen uit het Z., schuin over ons heen vliegend, zeer laag. We beginnen te tellen, komen aan ± 80, maar zien er nog veel meer komen.
Dan begint een heksenketel van ontploffingen: bommen, afweergeschut, kanongebulder, mitrailleurs, geweren, enz., enz. Alles is in
werking, veraf en dichtbij op den kanaaldijk. ’t Is vreeselijk, in de
________________________________________________________________59

hel moet het, daarbij vergeleken, stil zijn. 1½ uur zitten we in de
kelder en bidden. Vanuit het kelderraam zien de kinderen, dat vliegtuigen aan een ‘touw’ vooruitgetrokken worden. We weten nog niet,
wat dat allemaal beteekent, vermoeden forceren van een bruggenhoofd over ’t kanaal. Maar dan moeten de Amerikanen of Engeslchen toch al dichtbij zijn. Er komen boodschappen van getroffen
paarden en koeien. Frans gaat uit, komt terug met het bericht dat
massa’s vliegtuigen en parachutisten geland zijn tusschen Rooij,
Schijndel, Boxtel. Alleen ’t dorp aan beide zijden tot aan ’t Sportpark moet evacueren, wordt ‘Sperrgebiet’. Goede berichten dus. Op
de bespreking waren 5 menschen, die allen ook besloten te verdwijnen. Weer begint het gesjouw van de bevolking. In Oirschot zitten
enkele parachutisten uit een aangeschoten vliegtuig. Frans verdwijnt. We verwachten veel van de radioberichten, maar halverwege
wordt de elektriciteit uitgeschakeld. We gaan vroeg slapen.
- 18.9 We worden om 7 uur wakker van ’t sleepen van de menschen
en van ’t weermacht-materiaal, dat naar Best gaat. ’t Geschut op den
kanaaldijk verdwijnt, op één mitrailleur na. ’s Morgens een heftige
ontploffing. We zien niets, maar alles dreunt. In de richting van de
brug Eindhoven-Best wordt blijkbaar hard gevochten. Nellie gaat
om brood en levensmiddelen, ze komt met wat thuis. ’t Dorp is verder uitgestorven. Er vliegen enkele vliegtuigen over, waarop geschut
van ’t kanaal nog schiet, maar ’t zijn de laatste stuiptrekkingen. ’t
Verdwijnt en wordt in de Boterwijk weer opgesteld. Om ± 12 uur
komt Frans thuis en is niet van plan weer weg te gaan. Hij voelt
blijkbaar, dat ’t nadert en wil ons niet alleen laten. ’t Schieten en de
ontploffingen uit Best worden steeds heviger. Er komt bericht dat de
brug onbeschadigd in Engelsche handen is: bloedbad aan beide zijden. Om 5 uur verschijnen er weer massa’s zweefvliegtuigen richting uit Tilburg. We gaan weer naar de kelder. Om 5.30 uur komen
er doodvermoeide, loopende soldaten uit Best, enkele zijn verbonden. Hebben ze ’t opgegeven? Ze hebben granaten in de hand, klaar
om direct te gooien en kijken schichtig en angstig rond. Dan zien we
auto’s met witte vlaggen, vol met gewonden. ’t Is een vreeselijk
gezicht, veel bloed, allen even vies, vuil en bang. In ’t Cons. bureau
krijgen ze hun verzorging en worden naar Tilburg gebracht met
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vrachtwagens van de Duitschers zelf. Om 6.45 krijgen we de eerste
Tommie te zien: 2 krijgsgevangenen!! Ze zijn blootshoofds en zien
er vermoeid uit. Eén ervan ziet ons en glimlacht nog. ’t Zijn mannen
van ± 30 jaar, gekleed in donkere khaki overalls met veel zakken,
riemen en touw, dikke bruine schoenen, 1 distinctief op de linkermouw. We hebben medelijden met de kerels, trouwens ook met deze zóó totaal verslagen Duitschers. Roode Kruis auto’s rijden voortdurend heen en weer. Steeds komen er nog groepen uit Best, klein
geschutmateriaal met zich meedragend. Om 8.30 komt uit het dorp
een commando-auto, vóór en achter een motorfiets. De officier achterin laat schuin voor ons huis stoppen, stapt uit en commandeert de
doodvermoeide zich voortsleepende Duitschers weer terug. “Zurück,
zurück!” buldert hij en ze keren weer om! ’t Is afschuwelijk. Ook
worden weer andere versche troepen naar Best vervoerd per fiets,
per auto en loopend. We gaan een angstige nacht tegemoet. Om 2
uur kregen we nog telefoon uit Nuenen dat in Son de vlag uithing en
dat de Duitschers om 3 uur uit Eindhoven verdwenen moeten zijn.
- 19.9 Een nacht zonder vechten. Wittenboer ontdekt dat zijn varken
gestolen is. Om half 12 komt Mien Wouters. In haar huis heeft ze
inkwartiering, ’t is er een zwijnenstal. Ze stelen van alles en halen
alles overhoop, vernielen veel. Ze vertelt, dat de D. ingesloten zijn.
Uit de werkelijke gevechtssituatie kunnen we niet wijs. Uit Best
komen af en toe loopende vermoeide soldaten. Ze worden in scholen
en in enkele particuliere huizen ingekwartierd. ‘t Is verder vrij rustig
tot om 4 uur vanuit het Zuiden honderden vliegtuigen met zweefvliegtuigen komen, richting Best. ’t Blijft tot 6 uur voortduren. We
missen geweldig de radioberichten. 1 Zweefvliegtuig wordt geraakt
en boven Oirschot losgelaten. We vernemen later dat het op een
weiland op Moleneind gedaald is. Om 6.30 uur krijgen we bevel alle
ramen te sluiten en dan komen even later de juist opgerukte troepen
uit Best weer terug. Frans meent, dat het nu uit is.
Om half 10 wordt op de deur geklopt. Scholman [dokter, red.] komt
zeer vermoeid uit Best. Hij ook vermoedt een Duitsch bombardement op Eindhoven. ´t Zweefvliegtuig dat op Moleneinde daalde, is
geladen met munitie en 7 Amerikanen, ´t werd tot ontploffing gebracht. We zien ´t goed branden en ook Eindhoven.
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Bij v.d.Spijker is een verbandpost. Om 10 uur opnieuw gebons op
de deur. ´t Zijn Duitschers. Ze willen in een onbewoond huis een
wachtpost maken. Nu ze zien, dat dit bewoond is, gaan ze verder. Ze
trekken bij Bert Heerkens in. En we gaan slapen, in afwachting van
de komende dingen.
- 20.9 Ik heb aan een stuk geslapen en niets gehoord. Frans heeft
veel paardenmateriaal Bestwaarts horen gaan. Om 8 uur wordt ons
verteld dat de Britsche tanks in Best zijn en dat Eindhoven gisteren
is bevrijd. En dan verwondert het ons, dat het zoo rustig is. Om 11
uur ziet Nellie een gewonde soldaat uit Best, aangevoerd per motor,
bij Janus Vogels, waar inkwartiering is, afgeleverd worden. Frans
verteld even later dat het een half ingevroren varken was! Er is een
patiënt voor hem in Spoordonk. Hij krijgt een briefje en een fiets in
leen van de Duitschers, om er heen te gaan. Even na 12 uur hooren
we vliegtuigen waarop door het geschut dat in de Boterwijk staat,
geschoten wordt. Dit wordt om half 4 herhaald. Om half zes vliegen
honderden bommenwerpers en jagers door elkaar vanuit het Zuiden
over ons heen, richting Best. ´t Is een veel en veel massaler vertoon
van vliegen dan op 10 Mei 1940, waaraan ´t je toch onwillekeurig
herinnert. ´t Geschut in de Boterwijk zwijgt.
- 21.9. ´s Nachts wordt niet gevochten. Alhoewel we ´t front dichtbij
hebben over ´t kanaal in Best tusschen Oirschot, is ´t toch rustig.
Van ons huis willen ze een bureau maken, maar vijf kinderen en een
zieke vrouw doen veel!
Tegen 10 uur hooren we aan de andere kant van ´t kanaal een geweldig lawaai. Ik denk eerst aan Duitsche auto´s met kettingwielen,
maar verwerp het, omdat het nog meer lawaai geeft; bovendien hoor
ik er vliegtuiggeronk bij, maar de lucht is zeer nevelig en ik zie
niets. Doch even later wordt er vanuit Oirschot in die richting geschoten. En jawel hoor, ´t schieten wordt van de overzijde beantwoord!! Duidelijk horen we de kogels inslaan en fluiten. Op ´t dak,
op ´t balcon, in de verwarming van de eetkamer, waar ´t meteen een
ruïne is van ’t zwarte water. We vliegen allen de kelder in, waar we
menen veilig te zijn. ’t Duurt ongeveer een half uur en dan is ’t weer
stil en kunnen we weer naar boven. Eerst eens bekijken, wat er is
aangericht! In de groote kamer een kogel en in de apotheek een ko62________________________________________________________________

gel dwars door ’t plafond heen. ’t Is dus flink raak geweest en we
hebben midden in de vuurlinie gezeten. In ’t dak tellen we nog enkele kogelgaten; in totaal hebben we 11 kogels door ons huis gehad.
Toch nog maar geringe schade. Maar we zijn onze kachel kwijt; die
kunnen we niet meer gebruiken, nu al ’t water uit de buizen weg is.
We behelpen ons maar met een petroleumtoestel, zoolang onze
voorraad petroleum ‘t uithoudt. En opnieuw gaan we pakken en
zooveel mogelijk klaarzetten om in uiterste nood nog te kunnen
meenemen. Intusschen is ’t in Best rustig en komen soldaten uit
Best naar Oirschot.
Blijkbaar is er iets in aantocht over ’t Eindhovensche pad. Vandaar
kwam ’t heen en weer schieten en langs den dijk komen groepjes
soldaten te liggen. Vanaf half twaalf is ’t vrij rustig. Af en toe hooren we schieten, vooral ook op verkennende vliegtuigen, maar we
raken er aan gewend. Tot om ± 4 uur er vliegtuigen komen, die enkele bommen op de Duitsche stellingen – of zoo kun je ’t eigenlijk
niet eens noemen- afgooien. Hooren en zien vergaat en we nemen
onze toevlucht weer in de kelder, waar we steeds opnieuw ’t Lieve
Vrouwke om bescherming vragen. De kogels vallen weer opnieuw
in onze richting, al zijn ’t er niet zooveel als ’s morgens. ’t Duurt
ook niet lang, of ’t gevaar is weer geweken en komen weer omhoog.
Maar we blijven in de keuken, waar we nu geheel woonen en de
kinderen spelen. We krijgen bericht, dat in ’t dorp ‘n man doodelijk
getroffen is en verschillende anderen licht gewond. Dan zijn we toch
weer extra dankbaar, dat wij nog allemaal behouden bleven. In de
toren moeten de Duitschers beschut hebben opgesteld en de toren
moet ook getroffen zijn door Engelsch geschut. Verder berichten dat
de Amerikanen reeds met tanks over de Waal bij Nijmegen zijn. ’t
Gaat dus goed, al maken wij hier af en toe angstige oogenblikken
mee. We gaan weer bijtijds naar bed in volkomen rust.
- 22.9 We hebben onze eerste onrustige nacht gehad en 1½ uur in de
kelder doorgebracht. Vóór 1 uur was ‘t, op enkele schoten na, vrij
rustig geweest. Maar toen kwamen de projectielen gierend over ons
heen en sloegen dichtbij in. Zoo vlug we konden brachten we de
slapende kinderen de kelder in. Zoo goed mogelijk trachtten we daar
een ligplaats te krijgen, maar ’t bleek zeer slecht te gaan. We hebben
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’t er, zoo lang ’t hoog noodig bleek, in uitgehouden, maar toen zijn
we toch maar weer naar bed gegaan. De rust was echter van korten
duur, want om 5 uur begon aan den overkant van ’t kanaal een verwoed mitrailleur en artilleriegevecht, in de richting van Wintelre. ’t
Bleef echter aan dien kant van ’t kanaal, waar we op verschillende
plaatsen ook flinke branden zagen. Om half acht worden we weer
ons bed uitgeschoten, de projectielen vlogen weer over ons heen.
Frans merkte gauw, wat de bedoeling was. Onze prachtige toren! De
stukken vlogen er al af. De Duitschers bleken een uitkijkpost in de
toren te hebben en deze moet er nu aan ten slachtoffer vallen. ’t Is
vreeselijk, vreeselijk! En intusschen maken ze aan onze kant van ’t
kanaal weer allerlei stellingen, gericht over ’t kanaal heen. Ze worden dus blijkbaar ook aan den overkant verwacht. Niettemin wordt
het er voor ons in Oirschot niet mooier op, want vanuit Best komt
ook nog steeds geschut, en we moesten ook weer een half uur naar
de kelder, omdat we midden in ’t vuur liggen. Frans vindt ’t niet
meer verantwoord, dat ik met de kinderen en Nellie nog langer in
deze hel blijf. Hij gaat naar Wilh. Kemps en spreekt af, dat ze ons
met een stootkar, om nog wat bedden goed mee te kunnen nemen,
komen halen. ’t Is even een slag voor me, waar ik overheen moet. ’t
Ergste is dat Frans niet meegaat en thuis blijft. Maar als je de situatie aan alle kanten bekijkt, dan is deze toch de beste oplossing. Om 2
uur nemen we afscheid, bevelen huis en haard nog eens extra aan ’t
Lieve Vrouwke en we starten.
Bewerkt door Hanneke van den Bogaart-Vugts
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