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Voorwoord
De oorlog heeft veel gezichten
Mijn vader (91) was een tiener ten tijde van de Duitse bezetting.
Zijn oorlogsherinneringen zijn vooral spannend: van de kostschool
die tot twee keer toe door de Duitsers werd gevorderd waardoor
hij uiteindelijk thuis kwam te zitten, van zijn broer die werd opgepikt om in Duitsland te gaan werken maar omdat hij een broeder
was na enkele weken al weer in Nederland was, van het uitzicht op
de parachutisten die bij het kanaal in Son werden gedropt tijdens
operatie Market Garden en vanaf het spoorhuis in Acht goed te
zien waren en van de ‘plundering’ van de door de Duitsers verlaten
kazerne aan de Oirschotse Dijk waar hij bij was. Voor mijn vader
was de oorlog vooral een spannend jongensboek, mede omdat er
in onze familie geen echte oorlogsslachtoffers waren te betreuren.
Een tante van mijn schoonmoeder kwam met haar gezin (man en
zeven kinderen) om tijdens het sinterklaasbombardement in Eindhoven. Op 6 december 1942 bombardeerde de Britse RAF de Philipsfabrieken op Strijp S. Er vielen ongeveer 140 burgerslachtoffers.
De geschiedenis heeft altijd twee kanten: die van de grote lijnen,
van de belangrijke gebeurtenissen, aanleiding, oorzaak en gevolg.
De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog gaat over dictators,
staatsmannen, grootmachten en machtsblokken, over legers, bezetting, verzet en volkerenmoord. En daarnaast die van de kleine
verhalen, de belevenissen van gewone mensen die werden opgepakt voor de arbeidseinsatz, verzetsstrijders die hun daden met
hun leven moesten bekopen, joodse families die eerst huis en bezittingen en daarna vaak hun leven verloren in de concentratiekampen in het oosten, van collaborateurs en hun families die het
vooral na de oorlog zwaar te verduren kregen. De statistische feiten horen thuis bij de grote lijnen, maar de individuele verhalen,
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ook die van mijn vader en mijn schoonmoeder, maken deel uit van
een geschiedenis die veel dichterbij komt, die veel aangrijpender is,
ook omdat het allemaal nog maar vijfenzeventig jaar geleden is.
Bij gelegenheid van de herdenking van de vijfenzeventig jaar bevrijding presenteert onze heemkundekring, mede als afsluiting van
de bevrijdingsprojecten van 2019-2020, een editie met twee van
zulke verhalen: het onbevangen relaas van een dertienjarige jongen
en de angstige herinneringen van een echtgenote en moeder. Verhalen die zich afspelen in en rond Oirschot, in een tijd die heel ver
weg lijkt maar op het moment toch ook weer een beetje dichterbij
is. En verhalen die ons herinneren aan het feit dat vrijheid geen
vanzelfsprekend is. Of in de woorden van Godfried Bomans: De
beste manier om de gevallenen te herdenken is datgene te doen
waarvoor zij gestorven zijn.
Anton Neggers
Voorzitter
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Jan Schoenmakers en de 2de wereldoorlog
Jan was de oudste zoon van Willem Schoenmakers en Clasina Luijben. Hij werd geboren 15 april
1927 te Oirschot in de Nieuwstraat
in het huis tegenover het klooster
van de Karmelietessen. Na de lagere school, die toen klassenovergang
kende rond Pasen, werd Jan op een
kostschool geplaatst in St. Niklaas
in België. Waarom daar is ons (familie Schoenmakers) eigenlijk nooit
duidelijk geweest.
Vanaf het moment dat hij daar
kwam is hij begonnen met het
schrijven van een dagboekje natuurlijk in een kinderlijke stijl.
Hieronder volgt de inhoud van dit
bijzondere dagboekje.
Jan Schoenmakers

Hoofdstuk 1 - Op weg naar Nederland. Angstige dagen.
“In April 1940 zou ik op school gaan, ik geloof de 15de April. Ik ging
niet graag want het was nogal ver van Oirschot af namelijk St. Niklaas in België. Het is ongeveer een stad en ligt tussen Gent en Antwerpen. De school, waar ik naar toe zou gaan had ongeveer 1000
bewoners. In het begin wou ik graag met vader mee terug gaan
want die had me weg gebracht. Maar toen ik er een week ongeveer
was, bleef ik er graag. Alles ging goed. Ik was elke week de eerste
van de klas. We hadden ook een goede, geleerde en vriendelijke
onderwijzer. Op een dag dat hij jarig was hadden we de klas mooi
versierd met slingers. Toen kregen we als beloning een hele dag
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vrij. Een week ongeveer daarna op 9 Mei kwam moeder met mijn
tante Fien en kapelaan Bongenaar uit Teteringen me opzoeken. En
of ik dat fijn vond. ‘s Avonds was ik met moeder naar een winkel
geweest en we hadden ieder een ijsco gekocht van 2fr. Ook kreeg
ik nog een groot pak Belgische chocolade van 12fr. Toen gingen ze
weer naar huis jammerlijk genoeg.
Was ik maar meegegaan want de volgende morgen was het oorlog.
Om 5 uur waren alle jongens al wakker. Er werd geschoten vanuit
de vliegmachines en er waren veel luchtgevechten. Eerst dachten
we dat het oefenen was, maar om 10 uur kwam het bericht over de
radio: "Duitsland heeft aan België en Nederland de oorlog verklaard". Toen was het zo vlug als het kon naar boven en koffers
inpakken. Toen we de koffers ingepakt hadden kregen we een bord
soep en daarna naar het station. We moesten een half uur wachten
eer alle jongens in de trein waren. Toen gingen we naar Antwerpen. In Antwerpen aangekomen in formeerde een Broeder naar
een trein voor Holland maar die reed er geen meer. Toen moest ik
met een tram naar Putten. Juist toen we Antwerpen uit waren begonnen ze Antwerpen te bombarderen. Ik zag een bom boven op
een oliefabriek vallen en direct stond heel het fabriek in vlammen.
Ook viel er een op een houtzagerijfabriek en ook dat stond zo in
vlammen. Een brandbom was op de lijn van de tram gevallen. Toen
konden we niet meer verder. Overal zaten soldaten: achter een
brug stonden 4 mitrailleurs. Op een zandheuvel stond een luchtafweergeschut te ratelen. Ik begon een beetje schrik te krijgen van al
dat lawaai. Opeens zag ik 3 Duitse bommenwerpers, waarvan er
een recht naar beneden viel, ik dacht die hebben ze neergeschoten,
maar ik was er lelijk naast, want toen hij vlak boven een groot gebouw was, ik weet niet wat voor een gebouw, liet hij 3 dingen vallen en ging toen weer omhoog. Kort daarna volgde een geweldige
slag en een groot stuk van het gebouw viel in elkaar. Toen begon
het luchtafweer zijn best te doen, want de middelste van de 3
schoot hij neer. Het geschoten vliegtuig zweefde nog een heel eind
boven ons. Ik zag er 3 mensen uitspringen met een parachute. Een
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parachute ging niet open en de man viel dood neer. De andere 2
waren direct omsingeld door de Belgische soldaten en gevangen
genomen. Eindelijk was de tramlijn gemaakt maar toen was de
stroom afgezet. Toen had ik een auto opgehouden die naar Putten
ging.
In Belgisch Putten was ik stiekem over de grens gekomen. Een keer
hadden ze me te pakken aan de Hollandse grens. Ik moest mijn
koffer uitpakken en pas laten zien. Ik vertelde dat ik nog geen 14
was. Toen vroeg hij een bewijs van Nederlanderschap. Dat had ik
ook niet en ik vertelde dat vader het mee naar huis had genomen.
Toen zei hij: als je even mee helpt die ringen weg te rollen, het waren hele zware cementen ringen voor wegversperring, dan mag je
er door. Ik klom er over en liep toen zo hard ik kon een andere weg
in. De man heb ik niet meer gezien. Het was er ook geweldig druk.
Hoofdstuk 2 - Op weg naar Roosendaal.
Toen ik half op weg naar Bergen op Zoom was kwam er een
vrachtwagen langs. Ik hield hem op en vroeg of ik mee mocht rijden. De man antwoordde: “Als je achterop gaat zitten wel". Ik
moest ook nog 3fr. betalen. Om 6 uur was ik in Bergen op Zoom.
Toen ontmoette ik een jonge dame van 17 jaar. Ze zei, dat ze naar
Eindhoven moest. Ik zei toen ook dadelijk dat ik naar Eindhoven
moest. Toen gingen we samen op zoek naar een taxi. Opeens zagen
we een bus staan, die naar Roosendaal ging. In de bus werd ik een
beetje misselijk, want ik had van ‘s morgens 7 uur niets meer gegeten dan een klein beetje soep om 11 uur. En nu was het al 8 uur.
We waren 2 uur in Bergen op Zoom geweest. Toen gaf de dame mij
een reep chocolade die ik lekker oppeuzelde want ik had veel honger. Hij hielp wel niet veel, maar een klein beetje toch altijd.
Na een half uurtje rijden waren we in Roosendaal. Daar aangekomen hadden we een heel eind gezocht naar het politiebureau. Eindelijk vonden we het. Toen hebben we daar nog een kwartier moeten wachten eer dat de opper er was. Toen moesten we onze na8________________________________________________________________

men en het adres van thuis opgeven. Toen belde hij op naar het
politiebureau te Oirschot dat ik in Roosendaal was, en dat ze bij ons
thuis moesten zeggen heel gerust te zijn want dat ze mij naar het
klooster of ziekenhuis "Caritas" zouden brengen en dat ik daar heel
veilig was. Bij de dame deden ze precies hetzelfde, maar daar belde
ze terug dat ze ons alle twee met de auto zouden komen halen als
de toestand morgen niet erger was, want dan konden ze er niet
door.
Toen brachten 2 politiemannen ons naar Caritas. Daar aangekomen
vertelde de politiemannen alles en dat ze ons waarschijnlijk morgen zouden komen halen met de auto. De zuster ging even weg en
kwam terug met de Eerwaarde Zuster Overste. Toen vertelden de
politiemannen het nog eens. De Eerwaarde Zuster Overste zei, dat
we zo lang mochten blijven als we wilden. We bedankten de Eerwaarde Zuster Overste en de politiemannen. Daarna gingen we
naar een kamer die we voor ons twee gekregen hadden.
Hoofdstuk 3 - In Caritas.
In de kamer gekomen bracht de zuster ons dadelijk brood en we
profiteerden er van. Toen gingen we naar bed. Ik sliep op een ziekenkamer waar een jongen lag uit Roosendaal en die geopereerd
moest worden aan de maag. Na zo’n vermoeiende dag sliep ik zo
in. ‘s Morgens om half 6 begonnen de sirenes te loeien. Ik werd er
wakker van. Zo vlug ik kon schoot ik in mijn kleren en hoorde ik
dicht bij 3 geweldige slagen kort na elkaar. De eerste bommen waren in Roosendaal gevallen. Een zuster kwam ons vlug roepen.
We mochten ons niet verder aankleden maar moesten direct mee
naar de kelder. Ik had alleen mijn bovenbroek aan. Het was pikdonker in de kelder en fris ook. Ik ging stilletjes weer naar boven en
liep naar mijn kamer waar mijn kleren nog lagen. Ik kleedde mijn
eigen verder aan en ging toen voor de raam staan kijken, wat erg
dom was van mij. Als ze begonnen te schieten op de ruiten was ik
er natuurlijk bij. Er vlogen 3 vliegtuigen rond. Het afweergeschut
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deed evengoed zijn best als in België, want ook hier werd er eentje
neergeschoten. Toen kwam de zuster weer binnen, ze was een
beetje kwaad omdat ik weer naar boven gegaan was. Ik moest
weer direct in de kelder, of beter gezegd onderaardse gangen met
celletjes. In elk celletje werden 2 zieken ingedragen. Toen ik weer
in de kelder was, ging ik weer naar de jonge dame. Ze zat bij de
baby’s. Ze hield veel van de kleine kindertjes. Ik vroeg of ze mee
naar boven ging want alles was veilig.
We gingen samen naar boven. We vroegen aan een zuster of we in
de tuin mochten gaan wandelen. Ze zei: “Als je niet op de plantjes
trapt.” We beloofden het niet te doen. Toen we in de tuin waren
vond ik 3 kogels voor een geweer. Ik gaf ze aan de tuinman. Om 12
uur riep de zuster ons. We gingen eten. Na het eten ging ik in de
gang van het klooster. In het portaal zaten 2 Hollandse soldaten
met 2 Duitsers en 3 Fransen en ook nog 2 Belse en 1 Engelse vliegenier. Natuurlijk allemaal soldaten. Ze keken de Duitsers woest
aan. Ik schrok er van toen ik die ogen van de Engelse zag rollen. Ze
waren allemaal geboeid ook de Engelse. 3 Nederlandse officieren
hielden de wacht. Na een poosje werd er gebeld. Een man in een
wagentje werd binnengereden. Toen ik hem zag verschrok ik, heel
zijn kleren waren van zijn lijf gerukt en in stukken gescheurd, zijn
buik lag bloot, er gutste bloed uit en de vel was er afgescheurd. Hij
zuchtte maar. De zuster vertelde dat hij op het land aan het werken
was en vlak bij hem viel een bom, hij was er nog goed afgekomen.
Ze zouden hem direct onderzoeken. Veel hoefde er niet onderzocht
te worden want een uur daarna was hij dood, de maag was kapot.
‘s Middags werd er gebeld, een motor kwam de jonge dame halen.
De auto mocht er niet meer door. Nu kon ik niet mee. Het afscheid
was roerend. Ik bedankte ze voor alles wat ze voor mij gedaan had.
Ze gaf de zuster nog een waarschuwing dat ze goed op mij moest
passen want dat ik van plan was te voet naar Breda te gaan. En dat
was ik ook van plan, maar nu kon ik het niet meer, want de zuster
lette goed op mij. Toen die middag kwamen er 2 vrouwen met ie10________________________________________________________________

der 3 kindertjes naar het klooster. Toen ze binnen waren vielen ze
schreiend op een stoel neer. Ze hadden bericht gehad dat hun
mannen gesneuveld waren. Het is verschrikkelijk voor twee zulke
gezinnen. De zusters probeerden hen te troosten maar het hielp
niet veel. Ik ging de kamer uit.
Ineens zag ik een deur open staan, ik keek naar binnen en zag er
verschillende zieken liggen. Vooraan lag een meisje van 14 jaar. Ze
riep mij en vertelde dat ze een scherf van een granaat tegen haar
linker oog had gehad. Ik kon het trouwens ook wel zien want haar
oog was helemaal dik en paars. Ik vond het een lief meisje. En zij
hield ook wel van mij. Elke dag ging ik haar opzoeken en elke dag
bad ik een weesgegroetje voor haar. Ik kon haast niet van haar
scheiden, zo goed en lief vond ik haar. Maar God beschikte anders
over mij dan ik eigenlijk wou. Ik was ook nog veel te jong om aan
zoiets te denken.
Enkele dagen later kwamen ze haar halen. Ik gaf haar nog voor de
laatste maal een hand. Het afscheid was droevig. Tegen de avond
begon het bombardement weer. Het was een geronk in de lucht en
een gedreun op de grond. Heel de nacht heb ik de zusters meegeholpen. Eerst heb ik voor een luik moeten zorgen dat telkens als er
vliegtuigen kwamen dicht moest. Daarna heb ik de kleine kindertjes
in de wieg de fles mogen geven.
Er was ook een Jantje bij en dat kreeg natuurlijk de eerste fles waar
ook het meeste in zat. Het was een allerliefst jongetje. Als ik er niet
was begon hij te huilen. Eindelijk, het was ongeveer 4 uur in de
morgen, zei de zuster dat ik maar een poosje moest gaan slapen
want dat ik vermoeid was. Ik had nog geen half uur geslapen of ik
werd door een geweldige schok wakker. Een zware bom was nog
geen 30 meter van het gebouw neergeploft. Het was een gedreun
dat horen en zien verging. Opeens begonnen er 4 zware kanonnen
te bulderen met het geknetter er tussen door van het afweergeschut en het gedreun van de bommen. Er werden verschillende
vliegtuigen naar beneden geschoten, het afweergeschut deed goed
zijn best. Om 6 uur was er een Mis. Enkele zusters en ik gingen naar
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de kapel. De meesten durfden niet. De H Mis duurde maar heel
kort, want hij begon direct met de offerande. Ik was ook ter H Tafel
gegaan. Ik dacht dat ik Jezus voor het laatst zou ontvangen, maar
het viel toch nog mee. Ik heb nog vergeten te zeggen dat het Pinksteren was. Ik heb met Jezus lang en vurig gesproken, omdat ik
dacht dat het mijn laatste H Communie zou zijn. Na de H Mis moesten we weer de kelder in. Het bombardement was nog niet afgelopen. Ik at een boterham met rookvlees en ging toen ons Jantje
weer eens de fles geven en daarna de anderen. Toen nam ik van
ons Jantje afscheid. Hij begon nog eens lekker te lachen. Toen gaf ik
de zusters nog een hand en bedankte hun voor alles wat ze voor
mij gedaan hadden. Ik moest er weg, want het werd voor een hospitaal ingericht. Vele gewonde soldaten werden er ingebracht. Er
was er eentje bij met een stuk arm eraf, en het bloed stroomde er
uit. Het was een katholiek, want hij zuchtte maar steeds: “Jezus
heeft meer geleden.” Toen moest ik weg. Een man van de luchtbeschermingsdienst kwam mij halen.
Hoofdstuk 4 - In Roosendaal en schuilkelder.
Onderweg moesten we goed uitkijken of er vliegtuigen kwamen.
Een heel tijdje ging het goed. Maar we waren juist bij de schuilkelder van de stad of er kwam een luchtgevecht. De schuilkelder was
al op slot, dus we konden er niet meer in. Ik zag 2 Engelse vliegtuigen en 3 Duitse. We hoorden geweldig schieten uit de mitrailleurs
van de vliegtuigen. Opeens zag ik een Engels vliegtuig vallen en het
andere verminderde zijn vaart terwijl hij steeg en zie wat er gebeurde.
De 3 Duitsers schoten onder hem door terwijl de Engelse nog een
van de Duitsers neerschoot. En toen zag ik niets meer want ik
moest dekking zoeken want er was een straatgevecht aan de gang.
Drie verdwaalde Duitsers en 4 Hollandse soldaten waren aan het
vechten. Eventjes daarna hoorde ik dat de Duitsers zich overgegeven hadden. Eindelijk werd de schuilkelder ontsloten en ik kon er
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binnengaan. Eerst nog werd ik ondervraagd of ik geen Duitser was.
Ik gaf geen antwoord. Toen lieten ze me maar door. In de kelder zat
zo'n oud vrouwtje waar ik lekkere roomhoorntjes en appelbollen
van kreeg. Ik had er van elk 3 op. Omdat ik zo'n geweldige honger
had kocht ik bij haar ook nog 2 chocoladebollen, die ook goed
smaakten. Ik had ze gekocht voor Belgisch geld want ander had ik
geen. Tegen de avond wou ik er uit want het rook er zo naar bier en
eau de cologne en dat is door elkaar een reuk om misselijk van te
worden. Ik wist er al een beetje de weg en ging achter door naar
boven. Daar stonden 3 mannen van de luchtbeschermingsdienst en
riepen tegen iemand anders dat er Duitsers neergeschoten waren
bij Wouw in de buurt.
Toen ik ze afgeluisterd had ging ik terug omdat ik zag dat ik er toch
niet uit kon komen. Ik ging met een paar Hollandse soldaten, die
ook in Oirschot gelegen hadden en daar nu toevallig waren, zitten
kaarten. Ze tracteerden mij op 2 flesjes limonade en vertelde dat ze
mijn zus Netty goed kende en ze hoopte van haar nog een brief te
krijgen. Toen ik vroeg waarom ze niet mee gingen vechten zeiden
ze: “Onze kapitein is flauw gevallen van de schrik en liet ons zonder
munitie staan. Toen de vliegtuigen kwamen moesten we wel dekking zoeken.”
We hadden zo heel de nacht zitten kletsen toen er gebeld werd en
mijn naam werd afgeroepen. Ik ging naar de man toe. Die man
vroeg of ik graag naar de St Theresiaschool ging. Die naam St Theresia klonk me zoet in mijn oren. Ik stapte zonder iets te zeggen in
de auto en de man reed weg. Hij zei dat ik goed moest kijken naar
vliegtuigen. Opeens zag ik een vliegtuig. Ik riep het tegen de man.
Deze remde en voor dat de auto stil stond sprong ik er uit en kwam
een beetje onzacht op de stenen terecht. Het had maar een cm
gescheeld of de auto was over mijn been gereden. Maar dank zij
mijn Engelbewaarder was ik er nog goed vanaf gekomen. Ik was
een beetje suffig toen ik opstond, want ik was met mijn hoofd op
de stenen terecht gekomen. De man hielp me weer de wagen in.
Toen die suffigheid voorbij was zat ik al weer in een auto.
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We reden nog een paar minuten en we waren er. Ik zag het beeld
van de H. Theresia van het kindje Jezus en groette haar. Ik heb ze
altijd trouw vereerd Toen ik daar was moest ik direct mee gaan
sjouwen. Het was eigenlijk een school voor de meisjes. In elke klas
werden 20 kermisbedden gemaakt voor de vluchtelingen. Ik had de
hele middag matrassen gesjouwd met een meisje van 17 jaar. Dina
heette ze. ‘s Avonds kwamen 4 priesters om te waken. Ik had mijn
slaapplaats afgestaan aan een dame. Toen bleef ik mee waken met
de priesters. Ik had ook met hen gedineerd. Ik was wel een beetje
verlegen, maar dat was dan ook alles. Overdag was er nog een wagen aangekomen van het rode kruis. We laadden hem uit en reden
de wagen weg in de andere straat.
‘s Nachts om 12 uur kregen we bericht dat de Duitsers elk ogenblik
hier konden zijn en we mochten niets van het rode kruis hebben.
Toen moesten we midden in de nacht alle kisten (het waren er 12)
weer op straat gooien want de wagen was weggereden. Ik moest ze
in een andere straat brengen. Toen ik 10 minuten gelopen had
kwamen 12 vliegtuigen over mij. En omdat het heldere nacht was
hadden ze mij ontdekt want vlak boven mij gingen ze een stuk omlaag. Ze schoten. Ik viel op de grond met mijn kist. Ik hoorde neven
mij de kogels op de stenen ketsen.
Ik lag te beven van schrik. Nog een oefening van berouw en ik
dacht dat ik er geweest was, maar dat viel nog mee. Toen ze voorbij
waren liep ik zo snel ik kon terug en liet de kist midden op straat
staan.”
Hier houdt het dagboek op.
Toen dit allemaal voorbij was kon Jan met een lift naar Oirschot
komen. In de verdere oorlogsjaren ging hij naar de ambachtsschool
in ’s-Hertogenbosch. Thuis hield hij zich o.a. bezig met het bouwen
van een kristalontvanger. Daarmee kon je de Engelse zender ontvangen. De Nederlanders hadden hun radio's moeten inleveren.
Ook deed hij uit zilveren kwartjes het kopje van koningin Wilhelmina uitzagen.
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Op 2 oktober 1944 schoten de geallieerden de kerk in brand. Jan
ging buiten medeweten van zijn ouders naar de kerk om mee te
helpen spullen uit de kerk in veiligheid te brengen. Op een gegeven
moment gelaste de brandweer dat iedereen de kerk moest verlaten wegens het gevaar dat het gewelf zou instorten.
Jan liep samen met Jan van Beers (80j.) naar huis. Onderweg kwam
een granaat terecht op de hoek Kerkstraat-Nieuwstraat. Jan werd
dodelijk getroffen; Jan van Beers had niets en kwam bij ons vertellen wat er gebeurd was. De ouders van Jan en de oudste zus zijn
gaan kijken.
Er werd een noodbegrafenis georganiseerd en later is hij begraven
op het parochieel kerkhof. Zijn naam staat vermeld in een glas-inlood raam van de H. Eik en daar hangt ook een lijst met de namen
van alle slachtoffers van de oorlog.

Familie Schoenmakers
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Oorlogsherinneringen van een Oirschots meisje
Emmy Verweij – van de Ven
Uitgegeven en van inleiding en noten voorzien door Michiel Verweij
(Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel)
Inleiding
Op 13 november 2019 overleed mijn moeder Emmy Verweij – van
de Ven (1931-2019) in Eindhoven waar ze sinds 1997 woonde. In de
laatste weken van haar leven dacht ze steeds meer aan haar jeugd
in Oirschot. Volgens haar eigen woorden liep er door die jeugd een
zware streep. De streep van de Tweede Wereldoorlog. Mijn moeder vertelde vaak over de Oorlog (zoals deze in Nederland meestal
wordt aangeduid; België heeft er twee meegemaakt).1 Niet dat wij
overvoerd werden, maar het thema heeft duidelijk een grote rol in
haar leven gespeeld. Enkele jaren geleden – meer bepaald in 2005
– heb ik aan mijn moeder gevraagd haar herinneringen op schrift te
stellen. Dat heeft ze met veel enthousiasme gedaan. Het resultaat
is een zeer geslaagd relaas dat een grotere bekendheid verdient, te
meer daar juist de laatste tijd de belangstelling voor dit soort herinneringen toeneemt. Ik wil hierbij dan ook dit verhaal van mijn
moeder – waarin ze haar herinneringen ordent en groepeert – aan
een ruimer publiek voorstellen. Enkele woorden ter inleiding over
de familie en de concrete omstandigheden zijn wellicht gewenst. Ik
heb verder hier en daar de interpunctie wat aangepast, maar aan
de tekst zelf heb ik niet geraakt.
Mijn moeder (Emerentia Joanna van de Ven) was de tweede dochter van Sebastianus Cornelis van de Ven (‘Knillis’ genaamd, 18961

Zie over Oirschot in de Tweede Wereldoorlog in het algemeen: F. Beks – P. Machielsen,
Een dorp in de Oorlog. Oirschot 1939-1944 (Oirschot, [1994].

________________________________________________________________17

1976) en Wilhelmina Josephina Erven (1894-1955). Mijn grootvader
was de vijfde (en op één na jongste) zoon van Adrianus van de Ven
(1859-1925), jarenlang lid van de Oirschotse gemeenteraad en
wethouder van de gemeente,2 en Emerentia Beekmans (18561944).3 Adrianus van de Ven woonde in de eerste boerderij aan de
Oude Grintweg links na de Peperstraat. Dit was in zekere zin de
stamboerderij van de familie geworden nadat een voorvader, Theodorus van de Ven (1773-1820), rond 1800 was ingetrouwd bij
Hendrik Meeuwis (of Meeuws) die slechts twee dochters had, Maria Elisabeth en Adriana. Aangezien Meeuwis een tamelijk rijke
boer was, kwam diens grondbezit bij zijn schoonzoons. Omdat er in
onze familietak diverse generaties steeds maar één (mannelijk)
kind volwassen werd en trouwde, bleef het bezit ook samen en
werd het niet – zoals in de 19de eeuw vaak gebruikelijk – verdeeld
en versnipperd. Adrianus kocht bovendien heel wat grond aan het
eind van de 19de eeuw, de tijd van de eerste grote ontginningen.
Bovendien trouwde hij een vrouw uit de rijkste boerenfamilie van
Oirschot.
In tegenstelling tot zijn voorgangers kreeg Adrianus wel zes zonen
en één dochter (Johanna (Hanneke), 1889-1957) die allen in leven
bleven. De helft van hen waaierde uit naar Tilburg (Jan = Johannes,
1893-1974, en Janus = Adrianus, 1897-1981) en Breda (Henk, 18861945), waar ze een zuivelfabriek leidden: daarmee stonden ze in
zekere zin in een familietraditie, want Adrianus van de Ven was de
stichter van de Oirschotse zuivelfabriek (ook wel de Boterfabriek
genoemd); De andere zonen bleven in Oirschot. Everard (18871975) leefde van zijn boomgaard en rentenierde, Dorus (= Theodorus, 1891-1970) bleef op de familiehoeve boeren (zijn kleinzoons
houden de traditie nog steeds in ere). Cornelis trouwde als laatste,
2

Het stempel van Adrianus van de Ven als wethouder is bewaard gebleven en bevindt
zich in mijn bezit.
3 Het graf van Adrianus van de Ven en Emerentia Beekmans is nog altijd op de katholieke
begraafplaats van Oirschot te vinden, in het meest naar de straat gelegen deel, rechts van
het centrale pad.
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in 1929, en verhuisde naar een nieuw huis dichter bij het centrum.
Dit huis – het huis waar ook mijn moeder geboren is – bestaat nog
steeds en ligt aan de Vier Uitersten 14.
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Het bevond zich op een perceel, van oudsher de Starrenacker en
later de Ketelmuts geheten, dat de eerder genoemde Hendrik
Meeuwis in 1798 had aangekocht en dat zich uitstrekte tot net achter de huizen aan de noord- of westkant van de Karel Doormanlaan
(de plaats van de vroegere HAVO-top). Het overgrote deel van dit
perceel werd ingericht als boomgaard (laagstam appels) met ondergroei van bessen. De groene vingers van mijn grootvader stonden elk jaar garant voor een rijke fruitoogst. Bij de bouw van de
wijk de Pullen werd een deel van dit perceel onteigend, maar mijn
grootvader bedong twee bouwplaatsen, waar in 1962 en kort daarna twee destijds identieke bungalows verschenen.

Karel Doormanlaan 43

De eerste hiervan (Karel Doormanlaan 43) was voor mijn moeder
en is het huis waar mijn drie broers en ik zijn geboren, de tweede
(Vier Uitersten 14a) werd betrokken door mijn grootvader en de
nog ongetrouwde kinderen. Dit laatste pand werd door mijn ongehuwde oom en tante die daar na de dood van mijn grootvader zijn
blijven wonen, in 1985 verkocht, terwijl het pand aan de Karel
Doormanlaan uiteindelijk in 1997 verkocht werd.
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Mijn grootvader had in totaal vijf kinderen: Maria (*1930), mijn
moeder Emmy, Ad (1932-2016), Jan (1933-2008) en Miny (*1936).
Hij was kassier van de Boerenleenbank en ontving de mensen
(meest boeren) bij hem aan huis. Bovendien was hij toegetreden
tot de directie van de meubelfabriek van de familie van zijn vrouw,
Erven & Co. De onverwachte dood op jonge leeftijd van twee
broers van mijn grootmoeder bracht de jongste, Jan Erven, in de
directie, maar mijn grootvader werd daaraan toegevoegd om de
zaken in het oog te houden. In tegenstelling tot mijn overgrootvader heeft mijn grootvader zich nooit in de gemeentepolitiek geëngageerd. Deze activiteiten als kassier en in de meubelfabriek vormden mede de aanleiding om dichter bij het dorp te gaan wonen.
Het huis aan de Vier Uitersten 14 heeft grotendeels zijn oude vorm
met piramidevormig dak behouden. In het huis woonden buiten
mijn grootouders met hun kinderen ook de twee grootmoeders van
mijn moeder (van de Beekmans-kant en van de Erven-kant) alsmede een hulp in de huishouding. Tijdens de Oorlog was deze hulp
Mien van Zoggel (1920-2004) uit Vorstenbosch die later in het
klooster is ingetreden en meer bepaald in het Huis Severen in Amby bij Maastricht in een kindertehuis werkzaam was. Zij speelt in
het volgende verhaal geregeld een belangrijke rol.
De grote tuin met zijn bomen en bessenstruiken telde achteraan,
diep het land in, ook een paar schuurtjes Tijdens de Oorlog verbleven hier geregeld onderduikers zoals Adrianus van de Ven (19242009), zoon van mijn grootvaders broer Jan (vandaar in de wandeling aangeduid als ‘Ad van ome Jan’), die aan de Arbeitseinsatz
trachtte te ontkomen.4 Een andere onderduiker die in onderstaand
4

Ik herinner me dat mijn moeder mondeling ooit melding heeft gemaakt van een Joodse
onderduiker, maar in haar verhaal vermeldt ze dit feit niet. Beks – Machielsen, Een dorp in
de Oorlog, p. 24, vermeldt zonder bronverwijzing of nadere details dat een Max Mozes bij
het gezin Van de Ven aan de Vier Uitersten verbleef. Bij navraag bleek dat deze in ieder
geval blijkbaar niet kan worden geïdentificeerd met de Max Mozes uit Oss (1916-1986):
de familie Mozes is niets bekend van een Oirschots onderduikadres (met dank aan diens
dochter Sia Mozes voor haar reactie op mijn vraag). Heel misschien ging het niet om een
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relaas aan bod komt, was Martinus (Ties) van den Hurk (18931972).5 Vanaf 21 november 1940 viel deze in als burgemeester van
Nistelrode, aangezien de eigenlijke burgemeester Walterus van
Hout met ziekteverlof ging. In oktober 1942 werd Van den Hurk
door het ministerie van binnenlandse zaken officieel tot burgemeester benoemd. Als zodanig was hij ook verantwoordelijk voor
de Arbeitseinsatz in zijn gemeente, maar in juli 1944 ontwikkelde er
zich een felle discussie om niet te zeggen een aanvaring tussen Van
den Hurk en de Duitse Fachberater die de laatste zeggingsmacht
over de Arbeitseinsatz had. Kort daarna verneemt hij van de ondergrondse dat hij door de Duitsers gezocht wordt en besluit dan onmiddellijk – en zonder er iemand thuis iets van te zeggen – onder te
duiken. Van de pastoor van Vorstenbosch, een oom van mijn
grootmoeder, Hendricus Liebregts (pastoor van 1926 tot 1955 en
bouwheer van de huidige parochiekerk ter plaatse), had Van den
Hurk het adres van mijn grootouders gekregen, waar hij tot de bevrijding ondergedoken heeft gezeten.
Uiteraard zag ook de omgeving van de Vier Uitersten er destijds
geheel anders uit. Op dit moment loopt de Oude Grintweg vanaf de
Gasthuisstraat recht tot de (veel later ontstane) kruising met de
Kempenweg, maar aanvankelijk maakte de weg een kleine bocht
die nu nog in het stratenpatroon te herkennen is. De huizenrij die
bij het plantsoentje dat zich daar nu bevindt, iets terugwijkt, stond
oorspronkelijk dus langs de Oude Grintweg.

‘normaal’ onderduikadres, maar meer om een doorgangsverblijf: zoiets kan gemakkelijker
in de plooien van de herinnering verdwijnen.
5 Met dank aan Peter van den Hurk uit Nistelrode, neef van Martinus, die mij in een mail
d.d. 21 december de volgende details heeft meegdeeld. Zie ook M. Carpay – Th. Carpay,
Koning in het tussengebied (Nijmegen, 2015), pp. 125-144;
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/burgemeesters-van-nistelrode-1811-nu. Met
eveneens dank aan de Heemkundekring van Nistelrode die mijn vraag aan de heer Van
den Hurk heeft doorgespeeld.
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Familie van de Ven

Het huis met het tegenwoordig adres Vier Uitersten 14 bevond zich
op de uiterste uitstulping van deze bocht die verder in het eerste
stukje van de huidige Kennedylaan terug te vinden is. Op de plaats
van de eerste huizen aan de Kennedylaan stond aanvankelijk een
boerderij die de Vier Uitersten genaamd werd en na afbraak eerst
door kleuterschool De Lei en later door huizen vervangen is. Op de
plaats van de Jan van Speijklaan bevond zich een zandpad dat langs
de tuin van mijn grootvader recht de velden in liep. Het plantsoentje aan het begin van de Jan van Speijklaan hoorde oorspronkelijk
ook tot het stuk land van mijn grootvader. Het huis Vier Uitersten
was het laatste van de kom, daarnaast begon de buurtschap Hedel.
Het uitzicht uit het huis bestond dus voornamelijk uit akkers (rogge) tot aan de molen en (aan de andere kant) tot aan de Spoordonkseweg.
De Oude Grintweg werd rechtgetrokken in 1938. Aan de overkant
bevond zich in de tijd van de mobilisatie, sinds 1939, een nood________________________________________________________________23

kamp van het Nederlandse leger. Na de Duitse inval zou dit overigens niet door de Duitsers gebruikt worden, al was er (veel) later
wel een schuttersputje net voor het huis van mijn grootvader. Aan
dit Nederlandse kamp is overigens nog een anekdote verbonden
die mijn moeder niet in haar verhaal heeft opgenomen. Net voor
het huis van mijn grootvader stond een schildwachtershuisje dat
voorzien was van enkele pin-ups. Mijn grootmoeder vond dat niet
echt heel geweldig, gezien haar jonge kinderen. Zij heeft toen, samen met de al eerder genoemde hulp in de huishouding Mien van
Zoggel, precies berekend hoeveel tijd het de soldaten kostte om
een ronde te maken. Net in die tijd hebben zij dan het binnenste
van genoemd schildwachtershuisje overgeschilderd. Tot stomme
verbazing van de schildwacht bij diens terugkomst.
Het verhaal van mijn moeder volgt in grote lijnen het verloop van
de oorlog. Het begint met gevoelens van dreiging vooraf, dan de
inval en hoe die beleefd werd, vervolgens flarden van het dagelijks
leven in bezettingstijd om dan af te sluiten met de bevrijding.
Daarbij krijgen inval en (sterker nog) bevrijding de meeste aandacht. We mogen niet uit het oog verliezen dat het grootste deel
van de Oorlog er in een plaats als Oirschot (gelukkig) relatief weinig
gebeurde. ‘Bezetting’ is grotendeels een status quo. Alleen aan het
begin en eind van de Oorlog was er inderdaad actie, zodat vooral
deze momenten in het verhaal van mijn moeder de aandacht krijgen. De enige Joodse familie in Oirschot, Kalfus, is vroeg ondergedoken en heeft de Oorlog overleefd. In haar verhaal maakt mijn
moeder geen melding van deze familie, maar ze heeft in haar laatste weken nog wel daarover verteld. Een dochter zat bij haar oudste zus Maria in de klas op de katholieke (latere) Mariaschool en
ging gewoon mee naar de kapel van de H. Eik woensdagmiddag.
Wantrouwen was er in het katholieke Oirschot niet echt tegenover
de Joden, maar tegenover de overigens eveneens vrij schaarse protestanten.
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De bevrijding maakte mijn moeder niet mee in Oirschot zelf: dat
was op 3 oktober 1944 geëvacueerd. Nadat de twee grootmoeders
naar de paters op Groot Bijsterveld waren ondergebracht, trok de
rest van het gezin naar Moergestel waar ze onderdak vonden bij
Jan Ketelaars (1898-1994) en Jans Liebregts (1901-1971), een nichtje van mijn grootmoeder. Jan Ketelaars was horlogemaker en
woonde in het pand Rootven 47 in Moergestel.6 Dit pand bestaat
nog steeds, al is de voorgevel later gemoderniseerd. Kort na de
bevrijding trok de familie weer terug naar Oirschot, waar het huis
zowat leeggeroofd bleek te zijn.
Aan het begin van haar verhaal verwijst mijn moeder naar de
groeiende ongerustheid net voor het uitbreken van de Oorlog. Als
een van de weinige families in Oirschot beschikte mijn grootvader
al voor 1940 over een auto. Eveneens als een van de weinigen in
Oirschot was mijn moeder met haar familie destijds al in het buitenland geweest. Het gaat hierbij om een bezoek aan de grote Watertentoonstelling in Luik in augustus 1939,7 waarbij later ook de
waterval van Coo werd aangedaan.
In Luik wees mijn grootmoeder haar kinderen op de kogelgaten die
van de Eerste Wereldoorlog dateerden, toen de stad de allereerste
schok van de Duitse inval in augustus 1914 opving.

6

Met dank aan Els Spelbos-Ketelaars, dochter van Jan en Jans, en aan Judith van DalKetelaars die mijn vraag bereidwillig heeft doorgegeven.
7 Het gaat hierbij om de Exposition internationale de la technique de l’eau die open was
van 20 mei tot 2 september 1939, toen deze voortijdig gesloten werd vanwege de Duitse
inval in Polen. Zie ook I. Ledoux, ‘L’Exposition de l’eau – Liège 1939’, Art & Fact, 29 (2010):
L’architecture au XXe siècle à Liège, 40-49;
http://www.provincedeliege.be/nl/focus/17?nid=14775.
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23 augutus 1939 aan de Coo

Tijdens de rit kwam de familie ook voorbij een kasteel waar (Belgische) schildwachten stonden: mijn grootvader werd gesommeerd
door te rijden en mocht niet blijven stilstaan.8
Deze excursie vond plaats op 23 augustus 1939, met andere woorden echt vlak voor het uitbreken van het conflict met de Duitse
inval in Polen op 1 september 1939, op een moment dat er in Europa diplomatieke hoogspanning heerste. Op de dag van deze excursie ondertekenden Duitsland en de Sovjetunie het beruchte
niet-aanvalsverdrag dat bekend staat als het MolotovRibbentroppact, waardoor Duitsland er zeker van was dat de Sovjetunie zich niet zou verzetten tegen een Duits ingrijpen in Polen.
Het gaat hier vermoedelijk om het hoofdkwartier van de troepen die de (zuidelijke) Ardennen moesten verdedigen, de latere groepering K, dat gevestigd was in
de buurt van Trois-Ponts, dichtbij Coo, of om een commandopost van een van de
bataljons die in september 1939 deze groepering K gingen vormen. Met dank aan
mijn collega’s Nathalie Roland en Laurent Therer voor hun suggesties en hulp in
deze kwestie.
8
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De kogelgaten in Luik maakten een diepe indruk op mijn moeder
die dit herhaaldelijk verteld heeft, ook al vermeldt ze het niet in
haar oorlogsverhaal. Mijn grootmoeder had levendige herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog. De familie Erven had toen ook
Belgische vluchtelingen opgevangen. Dit alles droeg er toe bij dat
de familie de grimmigheid van de situatie zeker onderkende, wat
uiteraard indirect de gevoelens van mijn moeder mede beïnvloed
heeft.
De laatste tijd is er een groeiende belangstelling voor zgn. egodocumenten, persoonlijke stukken zoals dagboeken, brieven of autobiografische verslagen, met name van ‘gewone’ mensen. Hoewel
onderstaande tekst geen dagboek in de eigenlijke zin is, maar een
later neergeschreven aaneensluitend betoog, lijkt mij de lectuur
ervan een interessante aanvulling op wat op dit moment over Oirschot in de Tweede Wereldoorlog bekend is. Die periode heeft een
onuitwisbare indruk op mijn moeder gemaakt, zodat zij zich de gebeurtenissen levendig bleef herinneren. Uiteraard ontbreken geregeld de exacte data: mijn moeder was 9 tot 14 jaar oud in de Oorlog en op die leeftijd lijken precieze data van ondergeschikt belang.
Ik heb, waar mogelijk, deze data aangevuld. Daardoor beschikken
we over mededelingen van een ooggetuige over het op 13 mei
1940 in Oirschot neergestorte Franse vliegtuig of over de razzia van
8 juni 1944. Dat betekent steeds een mozaïeksteentje erbij en uit al
die kleine stukjes kan uiteindelijk een totaalbeeld worden gevormd.
Bovendien kon mijn moeder bij het achteraf neerschrijven van haar
herinneringen profiteren van de kennis van de afloop van het gebeuren, waardoor ze bepaalde dingen ook kon duiden: bij wie op
het moment zelf een dagboeknotitie maakt, is dat meestal niet het
geval. Daardoor kon ze haar herinneringen ook ordenen tot een
systematisch geheel, terwijl in een op het moment zelf bijgehouden
dagboek vaak onbeduidende details een grote rol spelen en de echt
grote dingen onderbelicht blijven.
________________________________________________________________27

Wat volgt is dan wel geen verslag van de gebeurtenissen op het
moment dat ze zich hebben afgespeeld, maar een zeer levendig
relaas over het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog in Oirschot.
Mijn moeder was zeer gevoelig. Zelfs zestig jaar na het einde van
de Oorlog priemt in deze tekst nog steeds de angst en de spanning
door, de ongemakkelijke situatie op het moment van de Duitse
intocht en het verlangend, reikhalzend uitkijken naar de bevrijding,
het ‘mooiste feest van heel mijn leven’.
Michiel Verweij
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Oirschot, 10 mei 1940
Herinneringen van een negenjarig meisje aan de Tweede Wereldoorlog
Emmy Verweij – van de Ven
Kom vanavond met verhalen,
Hoe de oorlog is verdwenen
En herhaal ze honderd malen,
Alle malen zal ik wenen.
Leo Vroman.
Een oorlogsverhaal, mijn oorlogsverhaal, op verzoek van Michiel.9
Ik wil, voor ik eraan begin, opmerken dat woorden alléén niet alles
kunnen weergeven. Heel belangrijk voor mij zijn de geluiden, geuren en smaken die met die tijd te maken hebben. Geluiden van
overkomende en neerstortende vliegtuigen en V 1 en V 2, afweergeschut, de geur van soldatenkleren en desinfecterende zeep, de
onbeschrijfelijke stank in ons huis toen we terugkwamen van de
evacuatie, waar zestig soldaten hun intrek hadden genomen, de
smaken van de chocoladerepen na de bevrijding en het Amerikaanse eierpoeder en de pindakaas. Maar goed, laat ik beginnen bij het
begin.
Eigenlijk begint “Mijn oorlogsverhaal” niet echt op 10 mei 1940,
maar al een hele tijd daarvoor. In de gesprekken aan tafel tussen
mijn ouders onderling en met familieleden die op bezoek kwamen,
kwam het onderwerp dikwijls ter sprake. De grote dreiging uit het
Oosten, waar we in 1914 / 1918 aan ontsnapt waren. De redevoeringen van Hitler, die ook bij ons op de radio te horen waren, waren
angstaanjagend. Het Nationaal Socialisme in Duitsland, het verja-

9

Bedoeld wordt de uitgever van de tekst, oudste zoon van de schrijfster.
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gen van de joden, de invallen in Polen,10 het voorspelde weinig
goeds! De laatste dagen voor 10 Mei werden steeds spannender,
Hitler was al vaker heel onbetrouwbaar gebleken.11
Op 10 mei werden we, mijn zusje en ik, door onze hulp, Mien van
Zoggel, ‘s morgens heel vroeg, al om vijf uur, gewekt met de mededeling dat de Duitsers Nederlands grondgebied waren binnengevallen. Het was dus oorlog! Uit het raam van de grote zolder, konden
we hoog in de blauwe lucht de vliegtuigen zien en met Papa’s verrekijker ook de hakenkruisen op de vleugels onderscheiden.12 Verder herinner ik me van die eerste dagen verwarring en angst. We
kregen allerlei instructies, om wat te doen bij bombardementen en
evacuaties. Ik was toen negen jaar en mijn wereld was niet zo
groot, dus ik kon alle gevolgen niet overzien of begrijpen.13 De eerste dagen waren er veel Nederlandse soldaten bij ons in huis die in
de buurt waar wij woonden, gelegerd waren in een soort noodkamp op de weg naar Boxtel, en die afscheid kwamen nemen voor10

1 september 1939. Deze inval is het eigenlijke begin van de Tweede Wereldoorlog in
Europa, niet – zoals in Nederland gemakshalve meestal gesteld wordt – 10 mei 1940.
11 Al in een vroeg stadium van de Tweede Wereldoorlog, na de Duitse inval in Polen, had
Hitler besloten zowel Nederland als België binnen te vallen om op die manier de westelijke geallieerden, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, te kunnen verslaan. Ondanks herhaalde verzekeringen dat hij de neutraliteit van beide landen zou respecteren, had Hitler
de inval in de huidige Beneluxlanden al in de herfst van 1939 voorzien. De datum werd
echter steeds uitgesteld. In het voorjaar van 1940 werden de aanwijzingen geleidelijk
steeds sterker, vooral nadat men in een neergestort Duits vliegtuig de volledige blauwdruk voor de inval vond. De formulering die mijn moeder hier gebruikt, is uiteraard beïnvloed door haar kennis van de datum van de inval. In de vroege meidagen van 1940 was
de situatie wel spannend, maar op zich – en zeker voor de gewone bevolking – niet spannender dan eerder dat jaar of in de herfst van 1939.
12 Volgens mondelinge mededeling van mijn moeder zag men dit vanuit de ramen op de
eerste verdieping aan de noordkant (kant Karel Doormanlaan). Deze ramen zijn er nog
steeds.
13 Dit is uiteraard volledig juist en begrijpelijk. Over het algemeen valt ook in andere verslagen, herinneringen en dagboeken uit de Tweede Wereldoorlog op dat de informatie
die men kreeg, erg beperkt was en dat het wereldje waarin men leefde en de dingen
beleefde, heel klein was. Wat mijn moeder hier zegt, geldt dus ook meer in het algemeen
en heeft niet enkel met haar leeftijd te maken.
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dat ze naar het front gingen.14 Mama voorzag hen van proviand, ik
weet nog dat ze bang waren en huilden, en dat het in ons huis een
grote chaos was. Van twee van die Nederlandse soldaten herinner
ik me nu nog hun namen, Reintje Janssen en Frans Driessen.15 Ze
hadden samen een motor en die is toen bij ons in het schuurtje
verstopt, en later door hen weer opgehaald want ze waren weer
veilig van het front teruggekeerd. Via de radio hoorden we de
slechte berichten van het bombardement op Rotterdam, de vlucht
van de koninklijke familie, de gevechten op de Grebbeberg16 en bij
de bruggen over de grote rivieren, o.a. bij de Maas in Limburg. en
tenslotte de capitulatie.17 De bruggen over het Wilhelminakanaal
14 De herinnering van mijn moeder is op zich ongetwijfeld heel juist, maar dit alles kan zich
moeilijk over verschillende dagen hebben uitgestrekt. Het kamp in Oirschot was een
typisch product van de mobilisatie. Zodra de inval – en daarmee de oorlog – een feit was,
werden deze troepen naar de linies of specifieke opdrachten gestuurd. Bovendien trokken
de Duitsers zo snel op dat de eerste Duitse soldaten al op 11 mei in Oirschot stonden. De
voornaamste verdedigingslinie in Noord-Brabant, de Peel-Raamstelling, viel al in de avond
van 10 mei, zodat de weg door de provincie richting Moerdijkbruggen openlag voor de
Duitse troepen.
15 Ik ben er niet in geslaagd deze twee militairen verder te identificeren.
16 Grebbeberg: ms. Grebbenberg.
17 De volgorde van de gebeurtenissen die mijn moeder hier vermeldt, is niet strikt chronologisch. Het bombardement op Rotterdam vond plaats op 14 mei, de vlucht van Wilhelmina naar Londen op 13 mei, de gevechten rond de Grebbeberglinie hadden plaats van 11
tot 13 mei. Het springen van de bruggen over de Maas vond al plaats op 10 mei (de Duitsers trokken die dag al over de Maas). Afgezien van het kleine Luxemburg en Denemarken
dat helemaal geen weerstand bood tegen de Duitse inval, heeft de strijd nergens zo kort
geduurd als in Nederland. België hield het achttien dagen vol, Frankrijk veertig. Deze korte
duur van de gevechten heeft er achteraf toe geleid dat men bepaalde gebeurtenissen
mythische proporties heeft gegeven. Zo is er ongetwijfeld hard gevochten bij de Grebbeberg, maar de hoofdaanval van het Duitse leger trok door Noord-Brabant naar de Moerdijkbruggen (die op 10 mei al in handen van de Duitsers waren gevallen). Ook het bombardement op Rotterdam was niet zonder meer een oorlogsmisdaad tegen een weerloze
stad: Rotterdam was op dat moment het toneel van hevige gevechten waarbij de Duitsers
de zuidelijke oever in handen hadden, terwijl het Nederlandse leger nog in het centrum
en op de noordelijke oever zat. Wilhelmina had op 13 mei eigenlijk nog niet willen vertrekken: haar bedoeling was om naar Zeeland te gaan en vandaar nog leiding aan het
verzet te geven. De situatie was evenwel zo hopeloos dat het schip met de koningin koers
naar Groot-Brittannië zette. De afwezigheid van de koningin is vaak bejubeld als de juiste
keuze, omdat ze zo leiding kon geven aan het Nederlandse verzet. Dat is maar gedeeltelijk
juist: de Nederlandse regering kon dat ook zonder staatshoofd, zoals het geval van België
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werden met dynamiet opgeblazen, daarbij vielen in Oirschot de
eerste oorlogsslachtoffers.18 En weer een paar dagen later werden
de eerste Duitse soldaten in Oirschot gezien.19 De eerste die ik zelf
zag, was toen ik met Papa op weg was naar de kerk en we hen op
ons af zagen komen aan het begin van de Oude Grintweg bij ( toen
nog) het pakhuis van de Boerenbond.20 Ik zie nog voor me de
schrikreactie van Papa. We mochten niets aannemen van die
vreemde soldaten, onze vijand, en toen die toch pepermuntjes uitdeelden, bij een eerste controle rondom ons huis, moest alles door
de w.c. gespoeld worden. Ook werd er een van die eerste oorlogsdagen een Frans vliegtuig neergeschoten door Duitse jagers, dat
brandend neerstortte bij Café de Nachtegaal (bij de H. Eik.).21 “Dat

laat zien. Koning Leopold III is als krijgsgevangene in het land gebleven, ook al was (en is)
deze beslissing controversieel. Een voordeel van dit besluit was waarschijnlijk wel dat de
Duitsers niet goed wisten wat ze in België moesten doen: omdat het staatshoofd nog
aanwezig was, zagen ze mogelijk een probleem om het gebied onder civiel bestuur te
plaatsen. België werd in de Oorlog dan ook door een militair gouverneur bestuurd,
Alexander von Falkenhausen (1878-1966), die geen Nazi was. In Nederland was er daarentegen door het vertrek van staatshoofd én regering een volledig machtsvacuüm ontstaan,
zodat de Duitsers hun kans schoon zagen om een Reichskommissar te benoemen, de Nazi
Arthur Seyss-Inquart (1892-1946). Daardoor ook was het bezettingsbewind in Nederland
veel strenger dan in België, omdat Nederland een echt Naziregime had. Het spreekt vanzelf dat dit niet de bedoeling van Wilhelmina geweest is…
18 Het springen van de bruggen vond plaats op 11 mei 1940; cf. Beks – Machielsen, Een
dorp in de Oorlog, pp. 11-13. De Heuvelse brug werd hierbij inderdaad onbruikbaar gemaakt, maar de hoge brug over het Wilhelminakanaal bleef grotendeels overeind. Het
eerste Oirschotse oorlogsslachtoffer was Gerard Beysens; Beks – Machielsen, Een dorp in
de Oorlog, p. 12, maakt melding van slechts één slachtoffer. Op de plaats van de Heuvelse
brug legden de Duitsers een noodbrug, waarvoor het hout gerequisitioneerd werd bij de
fabriek van mijn moeders familie, Erven & Co. Dit detail is mijn moeder blijkbaar onbekend geweest ofwel aan de aandacht ontsnapt.
19 In feite verschenen de eerste Duitsers al op 11 mei, dus op de tweede dag van de inval;
cf. Beks – Machielsen, Een dorp in de Oorlog, pp. 12-13.
20 De hoek van de Oude Grintweg en de Gasthuisstraat is sterk veranderd sinds die periode. In de tijd waarvan sprake, stond er aan de rechterzijde van de Oude Grintweg (voor
wie van de Odulphusstraat kwam) een groot pakhuis van de Boerenbond, terwijl daarnaast aan de Gasthuisstraat de zuivelfabriek stond.
21 Dit incident vond plaats op 13 mei 1940. De drie Franse inzittenden – Albert Wiccaert,
Louis Coqueton en Louis Leygnac – verloren daarbij het leven. Cf. Beks – Machielsen, Een
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zijn de onzen!”, riepen de Duitse soldaten. Ik vond het allemaal
doodeng, dat akelige geluid van het neerstortende vliegtuig, het
enthousiasme van de Duitsers en wij die niets durfden te zeggen of
te doen. Op school moesten we oefenen, voor als er een luchtalarm was, in een paar minuten onder de bank kruipen om dekking
te zoeken. Ook kregen we een identiteitsplaatje om, van karton en
mica, dat we met een touwtje om onze nek moesten dragen, ik heb
er al die jaren mee rondgelopen.
In het eerste oorlogsjaar gebeurde er in Oirschot niet veel. Wel
werden er scholen en openbare gebouwen gevorderd voor inkwartiering van de Duitse soldaten, zodat we op andere locaties naar
school moesten. Maar dat vond ik wel spannend. En zodoende heb
ik les gehad in een stoelenfabriek, in de eierbond22 – een soort veiling voor eieren –, in de naaischool, enz, enz., maar het waren wel
veel minder lesuren dan we eigenlijk nodig hadden op die leeftijd.
Het noodkamp van de Nederlandse23 Militairen gelegen aan de
Oude Grintweg is al vrij snel door de Duitsers leeggeroofd en afgebroken. Wat wij gezien hebben is het weghalen van de instrumenten van de blaaskapel en van de grote koperen binnenpotten uit de
gaarkeuken.
Als ik nu zoveel jaren later hieraan terugdenk, hoe de dingen veranderden, denk ik dat het toch heel geleidelijk ging: naarmate we
langer bezet waren namen de vervelende voorvallen toe. Zoals
- het arresteren van bekende mensen uit het dorp, o.a. de dierenarts Roelvink,24 afgevoerd naar het concentratiekamp in Vught. Die
mensen zijn door de Duitsers gebruikt als afschrikkend voorbeeld,
dorp in de Oorlog, pp. 14-15 en 113. Sinds 2009 bevindt zich een herdenkingsplaquette op
het woonhuis Proosbroekweg 6 (café de Nachtegaal).
22 De eierbond was in wezen een Onderlinge bijstand van pluimveehouders die op coöperatieve wijze georganiseerd was.
23 Nederlandse: ms. Ned.
24 Frans Roelvink (1899-1959) werd op 13 juli 1942 opgepakt en naar Haaren overgebracht
(dus niet naar Vught); cf. Beks – Machielsen, Een dorp in de Oorlog, pp. 27-30.
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door ze te fusilleren, als represaille voor tegenaanvallen van het
verzet.
- verder kwamen er steeds meer razzia’s, o.a. om fietsen te vorderen
- een verbod om naar de radio te luisteren. Later werden de radio’s
ook in beslag genomen.
- oproepen van jonge mannen voor de Arbeidsdienst in Duitsland,
dat waren bij ons de eerste onderduikers, in onze grote tuin, waar
kleine primitieve schuilplaatsen waren gemaakt.25
- de verplichting om waardevolle spullen, zoals sieraden en koperen huisraad in te leveren. Papa verstopte echter dit alles in grote
gegraven putten in de tuin! We hebben het na de oorlog, na enig
speurwerk, wel allemaal weer terug gevonden.
- het schaarser worden van verschillende levensbehoeften, zoals
suiker, rijst, meel, wasmiddelen enz. In die tijd werd elke huisvrouw
steeds vindingrijker om van bijna niets toch nog iets te maken, o.a.
van aardappelen maïzena maken, een heel tijdrovend werk, olie
persen uit koolzaad met een clandestiene oliepers. Ook op het gebied van kleding werden de gekste dingen gemaakt: ik heb b.v.
jurken gehad van stoelbekleding, waarvan de rokken wijduit stonden omdat de stof veel te dik was. Je kon er wel lekker mee zwieren als je ging schaatsen! En op het einde van de oorlog, toen we
bijna niets meer hadden, ging ik op kostschool26 met ondergoed in
mijn koffertje in de kleuren van de Nederlandse vlag, blauwe onderbroekjes, witte hemdjes en rode onderjurken. Leuk was dat natuurlijk niet. Mama had de vlag de hele oorlog door bewaard en
verstopt om er de bevrijding mee te kunnen vieren. Maar ze heeft
hem dus op een andere manier moeten gebruiken!!!

25

Deze schuilplaatsen bevonden zich achter in de tuin die vol appelbomen en bessenstruiken stond. De schuilplaatsen moeten ongeveer op de plaats van het uiteinde van de
Karel Doormanlaan en aanpalende huizen hebben gestaan.
26 Mijn moeder heeft in de tweede helft van de jaren 1940 in Veghel op kostschool gezeten, op het pensionaat van de zusters Franciscanessen.
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Maar ik ben nu toch een beetje afgedwaald en ga weer verder met
mijn verhaal. Omdat de schaarste steeds groter werd, werden er
bonnen uitgegeven voor voedsel. Om het te rantsoeneren. Ik zie
Mama nog bezig met haar grote schaar om de bonnetjes uit te
knippen die in een bepaalde week geldig waren. En zo werden wij
dan op pad gestuurd met veel bonnen waar we weinig voor konden
kopen. Ons gezin bestond toen al uit 10 personen, Papa, Mama, vijf
kinderen, twee oma’s en een hulp voor dag en nacht. En met inwonende onderduikers erbij werd het nog drukker in huis, een plekje
voor je zelf was er nooit.
Op een gegeven moment was er ook geen benzine meer voor de
auto. Auto’s werden gevorderd voor het Duitse leger. In die tijd
waren er nog niet veel auto’s, zeker niet in Oirschot. Waarom wij er
wel een hadden weet ik niet, waarschijnlijk voor de zaak. Omdat wij
nog heel jong waren, werd lang niet alles aan ons verteld, maar je
merkte en voelde de spanning wel degelijk. Als er vliegtuigen in de
buurt waren neergeschoten en er waren Engelse soldaten gered,
die even moesten onderduiken, kwam het voor dat ze in de huisjes
in onze tuin verbleven, van voedsel en kleren werden voorzien en
dan later door de mensen van de ondergrondse verder werden
gebracht naar de Belgische grens, om zo naar Engeland terug te
kunnen. Dat lukte natuurlijk niet altijd en er zijn veel van die vliegeniers omgekomen.
Maar de drie primitieve huisjes in de grote boomgaard tussen de
fruitbomen hebben wel dikwijls hun diensten bewezen. Ze boden
veiligheid en beschutting.
Een van de dingen die nogal voor problemen zorgden was het verduisteren van je huis, zodat er absoluut geen streepje licht naar
buiten kwam. Het verduisteren was volgens de Duitsers nodig om
de vliegtuigen uit Engeland die 's nachts overvlogen om het Duitse
Ruhrgebied te bombarderen geen enkel oriëntatiepunt te geven.
Wel was er tussen Oirschot en Oostelbeers een schijnvliegveld aan________________________________________________________________35

gelegd om de bommenwerpers te misleiden, om de aandacht af te
leiden van het vliegveld in Eindhoven.27 In die tijd mocht je ook niet
zonder vergunning naar de Beerzen fietsen, dat was allemaal spergebied. Het schijnvliegveld was verschillende keren doelwit van
bombardementen en er zijn in Oirschot mensen en kinderen omgekomen door de brandbommen. De bombardementen op Duitsland
namen in de loop der jaren toe en elke nacht waren er die akelige
geluiden, die ik nooit meer vergeten zal: het gebrom van de vliegtuigen, het afweergeschut en het luchtalarm, en daarbij altijd de
angst dat er een vliegtuig neergeschoten zou worden, dat gierende
geluid van zo’n brandend vliegtuig en de vrees waar het zou terechtkomen.
Er hing in die jaren een sfeer van stiekem om je heen. Alles moest
stiekem, naar radio Oranje luisteren, een varken slachten (anders
was er niet genoeg te eten), olie persen, onderduikers verstoppen,
boodschappen van het verzet doorgeven, waarschuwen voor razzia’s, die gepland waren door de SS. Als je nu aan mij vraagt wat de
oorlogsjaren voor impact op mij hebben gehad, dan denk ik, dat de
onbezorgde vrolijke jaren van voor de oorlog nooit meer terug gekomen zijn. Hoewel, daar speelden later natuurlijk ook nog andere
dingen mee, o.a. de ziekte van Mama, de druk van de twee oma’s
in huis waar altijd rekening mee gehouden moest worden alhoewel
ik zeker van oma Heuvel28 zielsveel hield. Ik weet niet of het bij alle
27

Het schijnvliegveld in Oostelbeers lag langs de Oirschotseweg, resp. Beerseweg zuidoostelijk van de Fransebaan op de grens van Oostelbeers en Oirschot en werd door de Duitsers al in de zomer van 1940 aangelegd; cf. Beks – Machielsen, Een dorp in de Oorlog, pp.
15-17; https://tweedewereldoorlogindebeerzen.nl/schijnvliegveld/ (geconsulteerd op 10
januari 2020). Op 24 oktober 2019 werd ter plaatse een monument in de vorm van een
nepvliegtuig onthuld. Het doel was uiteraard het afleiden van de aandacht van Welschap
dat toen alleen een militair vliegveld was. Met name in de eerste jaren van de oorlog
werd het schijnvliegveld verschillende keren gebombardeerd, maar na enige tijd hadden
de Britten blijkbaar door dat deze site geen echt vliegveld was.
28 Oma Heuvel is de gebruikelijke naam voor Anna Maria Erven-Liebregts (1864-1945) die
aanvankelijk op den Heuvel woonde. Verderop in dit verhaal verduidelijkt mijn moeder
dit.
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kinderen zo was, maar ik werd wel ingeschakeld om bepaalde niet
zo’n gemakkelijke taken op me te nemen. Wachten op het distributiekantoor op bonnen voor voedsel enz. Je moest dan lang in de rij
staan waar ook wel eens gevochten werd en je bewaakt werd door
Duitse soldaten die moesten toezien dat alles goed verliep. Of brieven bezorgen van de onderduikers die bij ons woonden, voor hun
familie, een kind van 10 – 11 jaar werd immers niet zo snel gefouilleerd. (Ik had toen een klein rood fietsje waarop ik mijn ronde
deed.)
Ondertussen werd de oorlogssfeer steeds grimmiger, wij hoopten
op een invasie van de geallieerden die ons zouden komen bevrijden, en er gingen allerlei geruchten rond waar29 en wanneer die
zou plaats vinden. Daarom gingen de Duitsers gestaag door met
bouwen van verdedigingswerken langs de Noordzee, maar ook
langs de Atlantische Oceaan. En in het Noorden langs de Duitse
kust in Sleeswijk-Holstein, daar werd de Friese wal gebouwd o.a.
door de burgers van Putten.30 Toen ik op een Donderdagmorgen
met Papa naar de kerk liep, het was Sacramentsdag, werden wij bij
het pakhuis van de Boerenbond, eind Oude Grintweg, aangehouden door N.S.B.-ers met geweren in de aanslag.31 Ze vroegen of
Papa ver weg woonde, waarop hij “nee" zei en gingen met Papa
terug naar huis. Papa zei tegen mij dat ik maar door moest lopen
naar de kerk. Ik weet nog dat ik het niet vertrouwde en in de kerk
heb zitten huilen. Er was al dikwijls sprake geweest van razzia’s,
29

Rond waar: ms. rond. Waar.
De Friesenwall die pas in 1944 begonnen werd en eigenlijk vanaf de Duits-Nederlandse
grens tot aan Denemarken had moeten lopen, omvatte o.m. het kortstondige concentratiekamp Husum-Schwesing waar inderdaad een gedeelte van de mannen die bij de razzia
van Putten (1 oktober 1944) waren opgepakt, te werk waren gesteld. De vermelding van
dit feit in deze tekst is niet vreemd aan een reis van mijn ouders naar het westen van
Schleswig-Holstein waarbij ze in Husum zijn geweest.
31 Dit is de razzia van Sacramentsdag, 8 juni 1944, waarbij in totaal 32 mensen werden
opgepakt; cf. Beks – Machielsen, Een dorp in de Oorlog, pp. 48-50 en 108-109 (met lijst
van alle opgepakte Oirschottenaars).
30
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maar de toenmalige burgemeester Dhr. Steger32 probeerde altijd
de mensen te waarschuwen zodat ze konden onderduiken. Deze
keer was het echt een overval, zonder waarschuwing vooraf, en er
werd een groot aantal Oirschottenaren opgepakt en weggevoerd.
Mien van Zoggel die achter ons liep en alles zag gebeuren, draaide
zich snel om en liep terug naar huis, om Ad33 – een onderduiker –
uit zijn bed te halen en te verstoppen in een schuilplaats tussen het
plafond en de zolder. Een grote zak met meel erin er bovenop, en
gelukkig bleek het veilig want hem hebben ze niet gevonden. Toen
ik thuis kwam uit de kerk was Papa weg. Groot verdriet natuurlijk,
we durfden het dan ook niet tegen oma34 te zeggen en die bleef
maar vragen waar hij toch was. Later bleek dat de mensen eerst
naar Best naar de trein gevoerd waren, een trein die onderweg
werd beschoten. In de chaos daardoor konden er een aantal mensen nog vluchten. Papa niet en hij werd naar Zeeland gebracht,
naar Koudekerke op Walcheren, waar hij mee moest werken aan
de Atlantikwall35. Die dingen hoorden wij allemaal natuurlijk pas
achteraf. Drie dagen later kwam hij onverwacht weer thuis. De
Duitsers wilden de Dijk bij Westkapelle doorsteken en Walcheren
onder water laten lopen, zodat de geallieerden daar niet zouden
kunnen landen, en daarom moesten alle mensen geëvacueerd
worden. Walcheren is inderdaad onder water gezet als verdedigingsmiddel, de Amerikaanse en Engelse troepen zijn daar echter
nooit geland.36 Gelukkig, wij hadden Papa weer thuis. Vermoeid,

32

Eduard Steger was burgemeester van Oirschot van 1938 tot 1967.
Bedoeld wordt Ad van de Ven (1924-2009), oudste zoon van Jan van de Ven en neef van
mijn moeder, in de wandeling in de familie ‘Ad van ome Jan’ genaamd.
34 Dit moet Emerentia Beekmans zijn, moeder van Cornelis van de Ven.
35 Atlantikwall: ms. Atlantik Wal.
36 De eigenlijke grote invasie in Normandië had net vóór deze razzia plaatsgevonden (6
juni 1944). Uiteindelijk zou Walcheren in oktober en november 1944 het toneel van zware
strijd worden toen de geallieerden probeerden de toegang tot de haven van Antwerpen in
handen te krijgen. Strikt genomen zijn er toen zeker Amerikanen en Engelsen op Walcheren geland. De Duitsers hebben geruime tijd het belang van de invasie in Normandië
onderschat: zij verwachtten de ‘echte invasie’ noordelijker, waarbij de Scheldemonding
33
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vermagerd en smerig, met zoals tante Maria37 opmerkte, “het
Maaszand nog op zijn bolhoedje”. (Dat bolhoedje was eigenlijk niet
zo gewoon, maar dat droeg hij omdat hij toen nog in de rouw was
voor zijn overleden schoonzus, de vrouw van Oom Everhard.)38
Naarmate de tijd vorderde werd het eten schaarser, de spanning
groter, de angst ook, want de bombardementen namen toe, de
geruchten ook en opeens was daar de invasie op 6 Juni 1944 in
Normandië bij Arromanches. Er sneuvelden heel veel jonge Amerikaanse, Canadese en Engelse soldaten. Wij hielden de gevechten
bij via Radio Oranje, stiekem natuurlijk. Op een provisorisch getekende landkaart van West-Europa verzetten wij elke dag de speldjes met gekleurde knopjes om bij te houden hoever de bevrijders al
gekomen waren. Zondag 17 September 1944 kwamen de eerste
parachutisten in Son neer. Zij moesten proberen de weg vrij te maken voor het oprukken van de geallieerde troepen vanaf Eindhoven
richting Arnhem, de zogenaamde “corridor”.39 Er is toen heel veel
gevochten rondom Son en Best en verder in al die plaatsen die aan
die weg lagen: St. Oedenrode, Veghel, Zeeland, Overloon40 enz.
Hoe we het klaar kregen weet ik niet meer, maar van de gevonden
resten van de Engelse parachutes werden kleren gemaakt. Van de
stof bloesjes en van het garen van de touwen (heel sterk) werden
truitjes gebreid. Ik heb er ook nog een gedragen, een beetje glaneen optie was. In feite hadden de Duitsers al lang gewerkt aan een groot systeem van
versterkingen langs de Noordzeekust en het Kanaal, de zgn. Atlantikwall.
37 Tante Maria is de oudste zus van mijn moeder. De aanduiding ‘Tante Maria’ wordt
natuurlijk verklaard door het feit dat mijn moeder dit verslag in principe op mijn verzoek
en dus aan mij gericht opstelde.
38 Bedoelde schoonzus van Cornelia van Cuijck 1894-1944). Everardus Joannes van de Ven
(1887-1975) was de op een na oudste broer van mijn grootvader Sebastianus Cornelis.
39 De eigenlijke doelstelling was het veroveren van de bruggen op het traject van de Belgische grens tot Arnhem, wat bij Son vooral het Wilhelminakanaal betrof. Mijn moeder
heeft mondeling verteld dat zij de parachutisten zelf heeft zien dalen.
40 Hier vergist mijn moeder zich. Overloon ligt niet direct langs de “Corridor”. Er is wel
hevig gevochten, maar dat was eigenlijk in het kader van de versteviging en uitdieping van
de smalle basis die de Geallieerden met deze corridor in handen hadden.
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zend zag het er uit. Een van mijn vriendjes van toen heeft destijds
een speldje uit het aluminium gezaagd van de resten van een gevallen Engels vliegtuig. "EMMA". Jammer dat ik dat niet bewaard heb.
Er is in die laatste maanden van 1944 heel veel gebeurd. Duitsland
werd in het Oosten bedreigd door de Russen en in het Westen
werd het een lang en hard gevecht, de bevrijders kwamen steeds
dichterbij. Eindhoven werd op 18 September 1944 bevrijd.41 Wij
waren opgetogen want ze zouden nu wel heel gauw in Oirschot
zijn. Achteraf is dat tegengevallen, het Wilhelminakanaal bleek een
moeilijk te nemen barricade en de Engelsen42 voelden zich bedreigd door de Duitsers die de mooie toren van de St. Pieterskerk
als uitkijktoren gebruikten. In Oirschot waren nu meer militairen
gelegerd dan er ooit eerder geweest waren, en ook hun materieel
was zichtbaar aanwezig maar dan wel gecamoufleerd. Toch zijn er
in die tijd vrachtwagens beschoten door vliegtuigen, die doken dan
naar beneden, je hoorde even een geratel van mitrailleurvuur en
aan de rook kon je ongeveer zien waar het drama zich voltrokken
had. Die auto’s brandden dan helemaal uit en de soldaten die
daarbij omkwamen werden ter plekke begraven; voor enig ceremonieel was er geen tijd. In de Gasthuisstraat in de voortuin van de
familie43 Priem stonden b.v. kruisen voor soldaten die daar begraven waren.44 Later zijn die geïdentificeerd en herbegraven op mili41

De dag na de bevrijding werd Eindhoven – in volle feestvreugde – door de Duitsers
gebombardeerd. Dit klinkt als een oorlogsmisdaad, maar was in feite wel degelijk militair
gemotiveerd. Het traject Stratumse Dijk – Stratumseind – Rechtestraat – Demer was deel
van de route die de colonne Britse voertuigen en soldaten volgde richting Arnhem. Deze
smalle zone waardoor de Britse troepen oprukten, was een essentieel onderdeel van het
plan van Market Garden. Het was ook een van de zwakke punten, omdat de route – en
daarmee het oprukkende Britse leger – uiteraard erg kwetsbaar was. Door de uitzinnige
bevolking verliep de opmars ook nog eens extra langzaam. Het was de ergste verkeersopstopping die Eindhoven ooit gekend heeft. Mijn moeder heeft mondeling verteld dat zij
het oplichten tijdens het bombardement heeft gezien. Men dacht dat Eindhoven feestvierde, al klonken er op dat moment ook al andere stemmen.
42 Engelsen: ms. Engelse.
43 Familie: ms. fam.
44 Dit is waarschijnlijk bij de woning van de architect Jac. Priem (Oirschot, 1914-2011),
Gasthuisstraat 29.
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taire45 kerkhoven. In onze tuin werd als een klein uitkijkpostje een
schuttersputje gegraven dat de hele dag door een Duitse soldaat
bezet was, die de straat richting het dorp in de gaten moest houden. Tante Miny46 (acht jaar) ging er met haar kleine stoeltje bijzitten om hem gezelschap te houden. Toen de strijd heviger werd,
mochten wij niet meer buitenspelen, omdat het te gevaarlijk werd
en brachten we de tijd meestal in de kelder door. Die was ingericht
voor 20 personen, rij aan rij: mensen uit de buurt, o.a. de families
van Emst, Smetsers en van Haren, wij met ons tienen en de onderduikers moesten er allemaal in. De ramen en deuren waren gebarricadeerd met heel dikke planken. Er werd wel schade aangericht
door granaatscherven maar nooit door echte voltreffers. De druivenserre was kapot, de ramen die nog heel waren zijn later gebruikt voor het huis van Tante Marie die dicht bij de Heuvelse brug
woonde en door het opblazen van die brug veel schade aan het
huis had opgelopen.47 Wij kregen aan ons huis ook nog wat beschadigingen door afgeketste granaatscherven. Die weken in de
kelder waren natuurlijk niet echt plezierig: de twee oude oma’s b.v.
die er niets van begrepen omdat zij door hun doofheid het schieten van de soldaten over en weer niet konden horen. En voor de
kinderen was er zo goed als niets te spelen. We moesten wel veel
en lang bidden, maar we verlangden naar frisse lucht. Ons menu in
die tijd was dagelijks hete bliksem (appelstamp met uitgebakken
spek). Ik herinner me echter niet dat we ooit honger hebben geleden.
Toen op een avond kwamen de Duitsers melden dat heel Oirschot
ontruimd moest worden en we de dag erna 's morgens om tien uur
allemaal het huis moesten verlaten, want het hele dorp werd sper45

Militaire: ms. militairen.
Tante Miny was de jongste zus van mijn moeder (* 1936). Ook zij wordt ‘tante’ genoemd, omdat de tekst zich in principe tot mij richt en bestemd was voor ons gezin.
47 Deze Tante Marie was een echte tante van mijn moeder en een zus van mijn grootmoeder, Maria Johanna Erven (1897-1968).
46
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gebied. Paniek alom! Ik heb toen van mama lakens dicht moeten
naaien als grote zakken om huisraad en kleren in te doen, d.w.z.
dat weinige dat we toen nog hadden om mee te kunnen nemen.
Wat ik nog niet verteld heb, is dat wij al maanden voor de invasie
opnieuw allerlei waardevolle spullen diep in de grond hadden verstopt in onze grote tuin. Vooral veel antieke voorwerpen van Papa
en Mama thuis maar ook van de beide oma’s en van Friedoom48 en
tante Goke. We hebben later ook dit bijna allemaal weer teruggevonden. Ik heb nog een grote tinnen schaal die daar vandaan
komt, en dit avontuur overleefd heeft49. Ik weet de datum van de
evacuatie niet precies meer maar het was een van de eerste dagen
van oktober.50 In ieder geval na twee oktober want dat was de dag
dat de Engelsen de kerk in brand hebben geschoten.51 Die brand
ontstond in het “kleptorentje”, het Angelusklokje bij de viering van
de kerk, en omdat er een plafond van hout in de kerk zat brandde
hij helemaal uit met alle mooie dingen erin, o.a. de preekstoel, de
prachtige kanunnikenbanken, de communiebanken en het orgel.
De toren die door de aanhoudende beschieting al bijna middendoor was geschoten stortte nu in. En nog altijd zaten de geallieerden aan de overzijde van het Wilhelminakanaal en konden ze Oirschot niet bevrijden! In die tijd gingen er boerderijen in vlammen
op en werd het klooster van de Zusters Franciscanessen zeer ernstig beschadigd.52
48

Friedoom is de in de familie gebruikelijke aanduiding van Godefridus Beekmans (18521944); Tante Goke heette in werkelijkheid Margaretha Beekmans (1858-1934).
49 Deze tinnen schaal is inderdaad nog steeds in de familie.
50 De evacuatie van Oirschot vond plaats op 3 oktober 1944, daags na de brand van de
Sint-Petruskerk; cf. Beks – Machielsen, Een dorp in de Oorlog, pp. 86-89.
51 Cf. Beks – Machielsen, Een dorp in de Oorlog, pp. 83-86.
52 Beks – Machielsen, Een dorp in de Oorlog, p. 89, beschrijft (helaas zonder bronvermelding) een incident op de hoek van de Lindenlaan en de Vier Uitersten, dus bij het ouderlijk
huis van mijn moeder, waarbij een Duitser zich met paard en wagen op een paaltje vastreed en de geallieerden daar meteen met artillerievuur op reageerden. Hoewel dit feit
zich dus eigenlijk op mijn moeders voorstoep afspeelde, is er nooit melding van gemaakt
en heeft niemand van de familie door de evacuatie dat ook echt geweten. Het huis is in
ieder geval niet extra beschadigd geraakt bij eventueel artillerievuur.
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Die morgen dus vertrokken wij uit ons huis, richting Moergestel. De
twee oma’s waren al weggebracht op een kar van ome Dorus53, een
“ertkar”, dik ingepakt tegen de kou. Ze werden naar de Paters
Montfortanen gebracht waar een opvang was voor zieken en bejaarden van het Rode Kruis.54 Wij liepen naar Moergestel, Mama en
Miny mochten op de paardenwagen voorop zitten. Die tocht heb ik
gelopen aan de hand van “den Ome”, een onderduiker die naar ik
later hoorde de loco-burgemeester van Nistelrode was.55
We werden in Moergestel opgevangen in een school, waar we ook
te eten kregen om later op de dag bij burgers te worden ondergebracht. Maria en ik sliepen een nacht bij voor ons onbekende mensen. Een dag later konden we terecht bij een nichtje van Mama die
met haar man en kinderen daar woonde en ons allemaal heel gastvrij onderdak verschafte.56 “Den Ome” logeerde bij de mulder van
het dorp, en Simon van der Steen,57 Mien van Zoggel en Nol Stam,
ook een onderduiker en lid van de ondergrondse, sliepen bij de
familie58 Van Gils van de Avang schoenenfabriek, waarvan de
vrouw des huizes ook een nichtje van Mama was. Samen bestond
ons gezin toen uit twee vaders, twee moeders, een ongetrouwde
oom en samen 10 kinderen.

53

Theodorus van de Ven, broer van mijn grootvader en bewoner van de stamboerderij
aan de Oude Grintweg.
54 De Paters Montfortanen bewoonden het kasteel Groot Bijstervelt aan de Oude Bestseweg (nu: Montfortlaan).
55 Dit was Martinus van den Hurk, locoburgemeester van Nistelrode van 1942 tot 1944.
Zie de inleiding.
56 Het gezin verbleef bij Jan Ketelaars (1898-1994) en Jans Ketelaars-Liebregts (1901-1971)
aan Rootven 47 te Moergestel.
57 Simon van der Steen (1914-2004) is de latere directeur van de Boerenleenbank (later:
Rabobank) in Oirschot.
58 Familie: ms. fam.
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Martinus van den Hurk

Elke dag was het weer een probleem wat er gegeten moest worden. Er was niets meer te koop in winkels die allang geen voorraad
meer hadden, alleen Roma en Melba, een soort poeder voor op de
boterham en waar je met warme melk ook een drank van kon maken. Er was wel nog dagelijks vers brood bij de bakker. We gingen
elke dag wandelen met den Ome, dikwijls richting Oisterwijk, een
weg met veel villa’s en veel bomen waar we eikels en kastanjes
raapten en als het nodig was schuilden tegen luchtaanvallen. Halverwege die weken werd Oma Heuvel, haar eigenlijke naam was
Anna-Maria Liebrechts, maar wij noemden haar zo omdat het huis
waar zij vroeger woonde Huize den Heuvel heette,59 werd ook Oma
Heuvel dus met een platte wagen met paard ervoor naar Moerge59

Huize Den Heuvel heet nog steeds zo (net zoals de straat): Den Heuvel 23.
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stel gebracht en – omdat ze door spergebied reisden – begeleid
door medewerkers van het Rode Kruis. Oma van de Ven was toen
al bij Ome Dorus in de boerderij in het Oirschotse buitengebied
ondergebracht waar ze begin November 194460 zou sterven. Bij de
Paters konden ze niet langer blijven: de gezondheid van allebei de
Oma’s was niet geweldig, ze waren alle twee al een eind in de tachtig, er was geen goed eten, veel kou, slechte bedden enz. en bovendien hadden ze veel heimwee naar hun families.
In die tijd waren er ook nog telkens razzia’s van de Duitsers, die tot
het laatste moment actief bleven. Ze zochten nog steeds arbeiders
voor Duitsland. Ik herinner me nog zo’n “bezoek”van Duitse soldaten die vroegen naar jonge mensen. We zaten met z’n allen aan
tafel, de oudste 14 en de jongste 6 jaar, toen ze met geweren op
hun rug binnen kwamen. Papa wees op de jeugd en zei dat hij zijn
handen al vol had, arbeid genoeg en toen gingen ze weer weg. De
tijd verstreek met elkaar helpen, Papa deed de was, de moeders
kookten en wij vermaakten ons met wandelingen, boven spelen en
kijken naar horloges repareren door Ome Jan onze gastheer, want
die was klokken- en horlogemaker. Ik snapte niet hoe hij die lens in
z’n oog kon vasthouden. Ik heb daar uren doorgebracht, gefascineerd door het precisiewerk.
De berichten over de naderende bevrijding door de Tommy’s werden steeds sterker maar het duurde toch nog tot 23 Oktober voor
onze bevrijders echt in Moergestel aankwamen.61 De burgers werden opgeroepen om stenen te komen gooien in het riviertje de
Reusel omdat ook dat bruggetje vernield was, maar de Engelse genietroepen hadden in “no time” een Bailey-brug over de Reusel
60

Post 1944 deleui gestorven. Emerentia van de Ven-Beekmans overleed op 5 november
1944.
61 Moergestel werd bevrijd door de 15de Scottish infantry division onder leiding van generaal-majoor Colin Muir Barber (1897-1964). Op 26 oktober 2019 werd de brug over de
Reusel naar hem vernoemd.
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gelegd en zo trokken ze het dorp binnen. Wij mochten van Mama
niet dicht bij het raam gaan staan omdat zij bang was dat er nog
geschoten en gevochten zou worden. Het was een eindeloze
stroom tanks, artilleriewagens, jeeps enz. voorafgegaan door stoottroepen te voet. Op de hoek van de straat probeerde nog een Duitser op een fiets te vluchten, hij had zich beter over kunnen geven,
maar hij fietste weg, werd doodgeschoten en even later op een
brancard voorbij ons raam gedragen. Dat beeld vergeet ik nooit
meer: ik kon niet begrijpen dat je zomaar iemand doodschiet als je
zelf met zo’n overmacht bent. Wij mochten daarna nog niet meteen naar Oirschot terug: er werd nog overal geschoten en er werden Duitse deserteurs gevonden die zich verstopt hadden en zo
probeerden te vluchten of zich te hergroeperen. Achter het huis
van de familie62 Ketelaars werd een enorm kanon opgesteld, dat
richting Den Bosch voortdurend grote kogels afschoot, het was een
ontzettend lawaai. Mama was bang dat er teruggeschoten zou
worden en verbood ons om buiten te spelen. Dus ook die laatste
dagen daar in Moergestel heb ik bij Ome Jan in z’n werkkamertje
doorgebracht tussen alle wekkers, klokken en horloges, die hij allemaal nog moest repareren, hij stond bekend als iemand die heel
langzaam en secuur werkte en je moest soms jaren wachten tot je
klok weer thuis was.
Eindelijk mochten we dan weer terug naar Oirschot. De lange weg
weer teruglopen. Thuis viel het behoorlijk tegen, ondanks dat Mien
van Zoggel ons al vooruitgegaan was om wat orde op zaken te stellen en te proberen de boel weer bewoonbaar te maken. Het huis
was bezet geweest door zestig soldaten en die hadden er een
enorme troep van gemaakt. Heel veel zaken waren gestolen en het
stonk er verschrikkelijk. Servies en bestek weg, bedden en linnengoed, de babyuitzet met doopjurkje weg, keukengerei enz. enz.
weg en tot groot verdriet van Maria en mij onze Käthe-Krüse62

Familie: ms. fam.
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poppen ook weg. Er was geen elektriciteit, geen verwarming en
geen schoon water. Het kwam er op neer dat we bijna niets meer
hadden.63 Later is dat allemaal weer aangevuld, maar voor Mama
moet het een zware dobber geweest zijn om haar hele uitzet en al
haar kostbaarheden verloren te hebben. Als ik nu beelden van oorlogen zie en van vluchtende mensen, moet ik daar nog heel dikwijls
aan denken. Ik herinner me verder dat wij samen in de keuken
brood aten en melk dronken bij wat kaarslicht, met één mok die
rondging om te drinken en één mes om brood te snijden. Dat mes
hadden we nog in de tuin gevonden. Verse melk konden we halen
bij Oom Dorus waar we dan meteen oma konden bezoeken die
toen nog een paar weken geleefd heeft, zoals ik al eerder heb verteld. Ze was nog goed bij kenn is toen Oirschot bevrijd werd en zij
heeft haar bevrijders nog bedankt en een hand gegeven.64

63

Volgens mondelinge mededeling van mijn moeder vond men op dat moment één mes
in de tuin dat men nog kon gebruiken. De elders vermelde verstopte spullen zijn later
weer bovengehaald, maar hier betrof het kostbare stukken, geen huishoudelijke objecten.
64 Oirschot werd bevrijd op 24 oktober 1944, Emerentia Beekmans overleed op 5 november.
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Stanley Clack

Cyrell Perfitt
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De winter van 1944-1945 was heel streng en koud en duurde heel
lang. We kregen wel steeds beter eten in tegenstelling tot NoordNederland,65 dat toen de hongerwinter doormaakte. Ik kan me niet
meer herinneren hoe ons huis weer bewoonbaar werd – waarschijnlijk met stukjes en beetjes, wel66 dat we inkwartiering kregen
van Engelse soldaten. In de voorkamer werden vier bedden neergezet en de eerste soldaten waren van King’s Own Army uit Engeland, Stanley Clack en Cyrill Perfitt.67 We hebben nu nog foto’s van
hen.
Later kwamen er Schotten en Amerikanen. Van hen kregen we chocolade, eierpoeder, pindakaas en sigaretten natuurlijk. Zij vonden
onze pap van verse melk en havermout zo lekker, ook al zaten er
muizenkeutels in de havermout. We werden steeds handiger om
die naar de rand van ons bord te schuiven en de rest aten we gewoon op. Veel keus hadden we natuurlijk niet! Ook op het distributiekantoor kon je – maar je moest er lang voor in de rij staan – de
eerste chocoladerepen halen. Na vijf jaar geen snoep of ander lekkers was dat wel de lekkerste reep die ik ooit gehad heb.
Ondertussen werd er nog steeds gevochten om Duitsland klein te
krijgen en wij volgden met onze geïmproviseerde landkaart nog
altijd het oprukken van de geallieerden.

65

Onder 'Noord-Nederland' wordt hier 'Nederland boven de Moerdijk' verstaan.
Beetjes, wel: ms. beetjes. Wel.
67 Het eigenlijke King’s Own Royal regiment heeft niet deelgenomen aan gevechtsoperaties in Noordwest-Europa. Daarentegen is een voormalige eenheid van dit King’s Own
getransformeerd tot een tankregiment dat werd toegevoegd aan het 107de regiment van
het Royal Armoured Corps. Op hun badge stonden de Engelse leeuw en de benaming ‘The
King’s Own’. Dit regiment is na gevechten in het Reichswald inderdaad in Oirschot ingekwartierd geweest. Ik ben er niet in geslaagd deze twee militairen verder te identificeren.
Met dank aan Peter Donnelly, conservator van het King’s Own Royal Regiment Museum in
Lancaster. Cyril Perfitt vertelde destijds dat ‘My tank was the first tank in Wouw.’ Zie over
de bevrijding van Wouw R. Hermans, ‘Wouwse dorpen werden 75 jaar geleden bevrijd’,
Heemkundekring De Vierschaer Wouw, 37 (2019), nr. 4, 4-60.
66
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Het Ardennenoffensief was zwaar en duurde lang en kostte heel
veel levens. De mislukte aanval op Arnhem68 en niet te vergeten de
eerste V 1 en V 2’s die ons het leven zuur maakten. Ze werden in
Duitsland afgeschoten om Londen te bombarderen maar kwamen
lang niet altijd zover.69 Het geluid van zo’n V 1 was angstaanjagend
en als het dan stil viel, kon je aftellen wanneer hij zou neer storten.
In Oirschot zijn er verschillende neergekomen. Heel erg akelig en
bang werd je ervan. In die strenge winter van 1944 tot 1945 gingen
wij niet naar school maar kregen thuis les van Juffrouw Corry de
Kroon. Mama was bang dat we te ver achterop zouden raken en
niet naar de middelbare school zouden kunnen. Ik heb veel geschaatst in die winter, al moest ik er soms ver voor lopen, en spelletjes gedaan met de ingekwartierde soldaten en daar herinner ik me
ook weer die geuren van, van die dikke soldatenkleren en de desinfecterende zeep. Maar het had ook iets gezelligs, het was altijd lekker warm binnen en het eten werd steeds gevarieerder. Bij het
schaatsen droeg ik dan de al hierboven aangehaalde rok van stoelbekleding en ik had er zelf van witte wol handschoenen, een shawl
en een muts bij gebreid, waarop donkerblauwe Noorse patronen
waren geborduurd.
Terwijl Noord-Nederland het slechtste jaar van de oorlog meemaakte, door het grote tekort aan voedsel, is de hongerwinter70
68

Hier vergist mijn moeder zich in de chronologische volgorde. Operatie Market Garden
vond plaats vanaf 17 september 1944 en ging dus aan de bevrijding van Oirschot vooraf.
Het Ardennenoffensief begon op 16 december 1944 en duurde tot 25 januari 1945. Het
was een wanhoopspoging van Hitler die daarbij zijn laatste reserves verspeelde.
69 Een aantal V2’s was inderdaad voor Londen bedoeld, maar dichterbij vormde Antwerpen ook een belangrijk doelwit. De haven van Antwerpen was tot aan de invasie in Normandië relatief onbeschadigd gebleven en kon na de bevrijding van de stad op 4 september 1944 een uitermate belangrijke rol in de bevoorrading van de Geallieerden vervullen,
althans nadat de Geallieerden de Scheldemond (Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en ZuidBeveland) begin november 1944 hadden bevrijd. Deze eerste raketten waren inderdaad
nog niet feilloos. In Eindhoven is er zo een V2 neergekomen op de hoek van de Kruisstraat
en de Gildelaan, net achter de plaats waar later het appartement van mijn ouders zou zijn.
70 Post hongerwinter deleui is.
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aan het Zuiden voorbijgegaan. En zo kwam in 1945 dan toch eindelijk de Lente en daarmee de hoop op een spoedige vrede. Het
duurde alleen nog tot 5 Mei voordat de capitulatie van de Duitsers
kwam.71 De Russen waren ondertussen ook opgerukt tot in Berlijn
(en zijn daar gebleven tot 1989: toen pas werd de beruchte Berlijnse Muur gesloopt, maar daartussen ligt nog een heel lang verhaal
van de ‘koude oorlog’ tussen de Sovjet-Unie en Amerika.) Op het
moment dat de capitulatie afgekondigd werd via de radio, was ik bij
onze buren de familie Van Emst, toen op 5 Mei 1945. Eindelijk was
heel Nederland bevrijd!! Ik ben niet meer naar huis gegaan maar
richting dorp, waar iedereen naar buiten kwam en samen hebben
we de bevrijding uitbundig gevierd, gedanst, gehost en gezongen
en toen ik om 12 uur ‘s nachts thuis kwam, wat ongehoord laat was
in die tijd voor een kind van mijn leeftijd,72 werd ik opgewacht door
een paar zeer ongeruste ouders. Spijt had ik niet van mijn onverwachte spontane feest. Het is ook nu nog het mooiste feest van
heel mijn leven.
Eindhoven, 5 Juli 2005.

71

De capitulatie van 5 mei had alleen betrekking op de in Nederland gestationeerde Duitse troepen. De eigenlijke capitulatie van Duitsland vond plaats op 7 en 8 mei. Nederland is
een van de weinige Europese landen dat het echte einde van de Tweede Wereldoorlog in
Europa, nl. 8 mei, niet herdenkt.
72 Mijn moeder was op dat moment 14.
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Emmy Verweij – van de Ven (1931 – 2019)
Foto gemaakt door Michiel Verweij, mei 2019, ongeveer een half jaar voor haar overlijden
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“Ook op zoek naar verborgen
verleden?”

