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Fons van der Heijden, Hoef B31, Netersel. 

 
Uit het P.A.N. archief: 

 

"Met verschillende personen had Fons reeds een afspraak gemaakt en hulp toegezegd 
in geval ze onder moesten duiken. Hij kocht een kippenhok, hetwelk hij bewoonbaar 

maakte. Verder schafte hij dekens en bedden aan om op alles voorbereid te zijn. Met 

de Tilburgse fabrikant v. D. maakte hij de afspraak om verschillende onderduikers op 

te nemen die deze hem mettertijd zou sturen.  
 
 

Ondanks de Duitse dreigementen neemt Fons volgende onderduikers op:  
 

1. Doctor W. Lacroix van 3 juli 1943 - 10 juli 1943. Arts uit Tilburg. 

2. Willie Hasenbos van 20 juli 1943 - 4 september 1944. Vaandrig.  
3. J.v.d.Does de Willebois van 14 augustus 1943 - 14 oktober 1943. Vanwege leeftijd. 

4. H. Wijers van 2 november 1943 – 1 februari 1944. Directeur jeneverstokerij.  

5. M. Westerwoudt van 24 augustus 1943 - januari 1944. Kunstschilder, arbeidsinzet. 
6. Loek Veeger van 21 februari 1944 - 23 september 1944. Medisch student. 

7. F.H. van 11 april 1944 - 15 augustus 1944. Arbeider. 

8. P.G. 29 juli 1944. Door Gestapo gezocht.  

9. Tuur Eijsbouts van 15 aug. 1944-4 september 1944. Directeur Torenurenwerk- 
    fabriek te Asten    

10 H.N. van 7 september 1944 - 11 september 1944. Lid van de ondergrondse.  

11 Huub van Dooren van 7 september 1944 - 20 sept. 1944. Fabrikant Tilburg. 
12 Harry van Dooren van 7 september 1944 - 20 september 1944. Zoon van 11.  

13 Rob van Schaik van 7 september 1944 - 20 september 1944. Vanwege leeftijd.  

14 Clé Jeltens van 7 september 1944 - 20 september 1944. Vanwege leeftijd. 

     
Verschillende andere personen worden door zijn hulp op andere adressen 

ondergebracht o.a. P. v.d. S. en J. W. Verder brengt Fons nog een directeur van de 

Jurgens fabrieken over de grens naar België. Ook zijn er onderduikers, die geen 
distributiebescheiden hebben. Evenmin eist hij, hetgeen vele boeren wel deden, dat 

zijn onderduikers meewerken op de boerderij. Hij beschouwt hen als gasten en  

en verleent alle medewerking om eventuele studie doorgang te doen vinden. 
 

De vriendelijkheid en voorkomendheid van zijn gezin evenals de volkomen vrijheid die 

wij steeds genoten verdient een woord van lof. Fons had een controle-luisterpost voor 

nieuwsberichten, ondanks het verbod om radio's te hebben. Steeds kon ieder die 
wilde, komen luisteren. Burgers, die hun nood kwamen klagen, gingen nooit met lege 

handen naar huis. 

 
Op 17 januari 1994 ontmoet Fons 3 vreemdelingen. Het blijken Fransen te zijn, 

gevlucht uit krijgsgevangenkampen ten Oosten van Berlijn : 

 
George Gaudin, Sergeant,13 Rue de Buchelay, Mantes la Jolie. 

Léon Villard, 12 Rue Elisée, Reclus, Le Kremlin-Bicêtre.  

Coubret Lucien, soldat à Frontier, Aubusson, Creuse.  

 
Zij zijn op weg naar hun vaderland. Fons belooft direct hen over de grens te brengen. 

Diezelfde dag nog wordt dit geprobeerd. De Duitsers hebben echter daags tevoren 

hun grenswachten verdubbeld en daarom moet nog even gewacht worden.  
De 3 gasten slapen die nacht bij Fons. De 18e januari besluit Fons ondanks versterkte 

grenswacht de grens te overschrijden Alles gelukt goed. Onderweg wordt het even 
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moeilijk toen marechaussees de weg versperden. Na een warm pleidooi van Fons 

verlenen zij hun medewerking. In België krijgt Fons contact waardoor de mannen naar 
Frankrijk komen. Lange tijd later ontvangen wij een brief van George, waarin staat, 

dat hij reeds twee dagen na zijn vertrek uit Netersel thuis is gekomen. 

 
Fons laat zich niet afschrikken door de straffen die de Duitsers stellen op het verlenen 

van hulp aan dergelijke vluchtelingen en geeft zijn medewerking zonder bedenken.  

Netje van der Heijden (1923) vindt piloot Ernest Holmes uit Durham on Tyne. 

 
Op 23 mei 1944, ca. 01:00 uur wordt de Lancaster ND762 van 35 squadron neergeschoten 
door een Duitse nachtjager. Het vliegtuig komt neer bij Vessem. Drie man worden 
krijgsgevangen gemaakt: E. Holmes, pilot, D.E. Coleman, air bomber, F.J. Tudor, wireless 

operator. Tudor wordt opgenomen in het Luftwaffe ziekenhuis van Amsterdam met een 
hersenschudding en gebroken been. Holmes en Coleman worden door verraad in Antwerpen 
aangehouden op 17 juni 1944. Zij komen in mei 1945 thuis. 

 

Holmes wordt de cockpit uitgeslingerd en bungelt aan de riemen van zijn gordel. Door 

een plotselinge draai komt hij los, hij vliegt door de lucht. Nog net op tijd weet hij zijn 
parachute te openen. Hij komt bij in het koude gras, met een gezwollen lip. Hij loopt 

over de Landschotse heide, ironisch genoeg een oefenterrein voor Duitse bommen- 

werpers. Hij weet niet waar. 
Terwijl ze onderweg is om de koeien van haar vader te melken, ziet Netje van der 

Heijden in de vroege ochtend een man in een pilotenuniform lopen, verkleumd van de 

kou. "Goedemorgen" zegt ze. Zij brengt hem naar een veilige plek: de boerderij van 
haar ouders, Fons van der Heijden en Mina van Hoof, die ondergedoken studenten en 

piloten onderdak verlenen. Ernest Holmes is niet de eerste en niet laatste onderduiker 

van het gezin. Hij verblijft in een verbouwd kippenhok in de tuin, met twee studenten. 

Holmes voelt zich welkom en geborgen, maar wil zo snel mogelijk terug naar 
Engeland. Al snel wordt duidelijk dat het langer zal duren dan verwacht. Hij herinnert 

zich later, geëmotioneerd: "Een kennis van het gezin smeekte mij: Ga alsjeblieft weg 

hier. Als je wordt ontdekt, worden zij vermoord." Daardoor realiseerde ik me dat zij 
hun leven waagden om mij te helpen." Fons komt in contact met wachtmeester Backx 

uit Esbeek. Deze ziet kans om Holmes weg te brengen en zodoende vertrekt hij 

zaterdag 8 juni. Holmes weet uiteindelijk Antwerpen te bereiken, waar hij na verraad 
alsnog in Duitse krijgsgevangenschap belandt. 

 

Pas veel later komt Ernest Holmes erachter dat zijn onderduikgever zijn hulp aan 

anderen inderdaad met de dood heeft moeten bekopen, net voor de bevrijding. Het is 
voor hem een emotionele ontdekking. En het brengt één passage uit het Bijbelboek 

Johannes wel heel dichtbij, zegt hij later tegen de BBC: "Niemand heeft een grotere 

liefde dan hij die zijn leven geeft voor vrienden". 
Op 29 september 2018 plaatste Heemkundekring De Hoge Dorpen ter nagedachtenis 

aan de neergestorte Lancaster een monument, vlakbij de plaats waar het vliegtuig 

neerkwam en vijf jonge mannen het leven lieten.  
Het was aan Ernest Holmes, 97 jaar oud, het te onthullen. "I’m so humbled, thank 

you," zei hij geëmotioneerd.  

 

Een kleindochter van Fons van der Heijden was geraakt door de dankbaarheid die 
tijdens de plechtigheid naar voren kwam. En door de kracht van de band tussen de 

twee families: "Ernest was tweeënhalve week bij mijn opa en oma. Het is nu 74 jaar 

later, en we staan hier nog steeds samen." 
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Op 17 september vliegen honderden vliegtuigen met parachutisten over Netersel. 

Bij Bladel worden 13 vliegtuigen neergeschoten. Verschillende parachutisten komen in 
de omtrek neer.  

 

De Leest uit het Bladels Bosch komt ons hulp vragen voor een gewonde parachutist,  

de Amerikaan Moses Lopez.  
Deze wordt eerst verzorgd door Loek Veeger. Hij wordt ‘s middags op een platte 

wagen met rode klaver naar huis gereden, waar hij verpleegd wordt. Hij heeft een 

ongevaarlijke schotwond in de rug. Op 19 september komt de dokter bij Lopez en 
wordt de behandeling besproken. 

 

Op 20 september wordt 's morgens het huis doorzocht. De Amerikaan wordt niet 
gevonden want hij ligt op een zolder boven de varkensstallen. Lopez kan niet meer 

vervoerd worden zonder dat de Duitsers het zien. Wij voorzien hem echter wel van 

voedsel. Om 5 uur 's avonds wordt hij echter gevonden. Wat er verder met hem 

gebeurd is, is onbekend. Waarschijnlijk is hij naar een ziekenhuis vervoerd. 
 

Woensdag 20 september wordt Fons om 8 uur 's morgens door enkele Duitsers op 

straat aangehouden en meegevoerd. Ook Piet, zijn oudste zoon, wordt meegenomen 
naar het café van J. van Himbergen. Hier ondervragen de Duitsers, Fons. Indien hij 

niet binnen een half uur toegeeft, dat hij Engelsen in huis had, zouden ze hem 

doodschieten. Zij vertellen hem, alle spullen van de Engelsen gevonden te hebben.  
Intussen zijn ook Huub van Dooren, Clé Jeltens en Rob van Schaik en de vrouw van 

Fons door de Duitsers meegenomen.  

 

 



Misschien dat Fons dacht dat alles verraden was en de Duitsers alles gevonden 

hadden. Wat ook de reden is, hij bekent 3 Amerikanen geholpen te hebben. Na deze 
bekentenis wordt Fons door enkele Duitsers weggevoerd. Bij een akker aan de rand 

van het dorp gekomen, wordt  hem bevolen om voor hen uit te gaan. Enige tientallen 

meters van de weg, schieten ze hem van achteren dood, laten hem liggen en 
verdwijnen. Alle anderen worden hierna vrijgelaten. Het vonnis werd geveld door een 

luitenant die zich als Swanenberg uitgaf. Verder was er bij de groep Duitsers een 

Nederlander, waarschijnlijk een NSKK man (Nationalsozialistische Kraftfahrkorps) ". 

 

 
 

 
 
Jan van der Heijden (1924, zoon van Fons), lid van de P.A.N., ging met zijn neef naar 

Lage Mierde om een mitrailleur te halen.    

 

 
 
Dick en Jacq uit Bladel. Twee man uit Netersel, incl. Jan van der Heijden. 

 

 

 


